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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Pääsiäinen 
haastaa sekä 
järjen että tunteet

Kehitysvammaisille kerrotaan 
pääsiäisestä konkreettisesti esineiden 

avulla ja tunteiden kautta

Vaan onpa 
ihime! 

Kuolema, suru, kuolleista 
nouseminen, ilo, pelastus. 
Pääsiäisen isoja aiheita voi 
olla vaikea ymmärtää.

Kehitysvammaistyön pastori 
Elina Hyvönen on työnsä puoles-
ta miettinyt keinot, joilla pääsiäi-
sen sanoma selitetään selkokieli-
sesti kehitysvammaisille. 

– Meillä ihmisillä on tapana 
ajatella kovin monimutkaisesti. 
On ollut itsellenikin suuri löytö 
uskaltaa miettiä asioita mahdol-
lisimman yksinkertaisesti.

Pääsiäisen sanoman kertomi-
sessa ei tarvita sanahelinää, Hy-
vönen tietää. 

– Yksinkertaistamalla pääsee 
paremmin pääsiäisen ytimeen 
ja ymmärtää, mistä on kysymys: 
Jumalan pelastusteosta ihmisiä 
kohtaan.

Vaikeita ja epäkonkreettisia 
asioita hän selittää sekä konk-

reettisten esineiden että tuntei-
den pohtimisen kautta.

Ehtoollinen jäi muistoksi
Jeesuksen ystäville
Hyvönen asettelee pöytään viole-
tin liinan, ehtoollispikarin ja vii-
niä sekä leipälautasen ja öylättiä.

– Kerron, että kiirastorstaina 
Jeesus kutsui ystävänsä syömään 
kanssaan ja sanoi muuttavansa 
vähäksi aikaa pois, Taivaan ko-
tiin, Isän Jumalan luo.

Koska Jeesus halusi jättää ys-
tävilleen itsestään muiston, Hän 
asetti aterian aikana ehtoollisen. 

– Opetan, että ehtoollinen on 
Jeesuksen ystävien ateria, jolle 
Jeesus kutsuu ihan jokaista.

Tässä kohtaa saatetaan poru-
kalla miettiä, mistä viini ja leipä 
on valmistettu. Rippikoulua käy-
vät saavat myös nuuhkaista eh-
toollisviiniä. 

Nyt Hyvönen nostaa pöydälle 
mustan liinan, krusifiksin ja kak-
si mustaa kiveä. Kivien avulla ku-
vaillaan surua.

– Jeesuksen vihamiehet halu-

Lapsella on luonn

 
toimitus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Pääsiäinen, kristikunnan vanhin ja suurin juh-

la ajankohtaistaa taas evankeliumien kerto-

mukset Jeesuksen kärsimisestä, kuolemasta 

ja ylösnousemisesta. Ollaan kristillisen uskon yti-

messä.

Evankeliumien kertomuksista avautuva tie on 

ihmiselle yhtä aikaa vaikea ja antoisa. 

Ajattelevana järkiolentona ihminen pohtii. Hän 

tekee kriittisiä huomioita ja kysymyksiä. Mitä ei 

voi aukottomasti todistaa, sen voi kyseenalaistaa. 

Jeesuksen kuolemaan ja 

ylösnousemukseen sisältyy 

paljon järjelle käsittämätöntä. 

Vaikka tällaiset vaikeat 

kysymykset askarruttavat, tien 

ei kuitenkaan tarvitse mennä 

tukkoon.

Ihmismieleen kuuluvat järjen 

rinnalla tunteet. Pääsiäisen 

evankeliumikertomuksissa eletään suuria tunteita 

niin hyvässä kuin pahassa, niin surussa kuin ilossa. 

Niiden äärellä on hyvä peilata omaa itseään. 

Nähdä pimeä puolensa, mutta etsiä samalla tietä 

valoon ja vapauteen.

Antoine de Saint-Exuperyn kirja Pikku Prinssi 

on maailmankirjallisuuden helmiä. Kirjassa 

pikku prinssi ja kettu keskustelevat elämän 

salaisuudesta. Keskustelu päättyy seuraavasti:

”Hyvästi, kettu sanoi. Nyt saat salaisuuteni. Se 

on hyvin yksinkertainen. Ainoastaan sydämellään 

näkee hyvin. Tärkeimpiä asioita ei näe silmillä. 

– Tärkeimpiä asioita ei näe silmillä, pikku prinssi 

toisti paremmin muistaakseen.”

Voisiko pääsiäistäkin kuvata salaisuudeksi? Ja 

olisiko siinä koko elämän salaisuus? Kun ihmisen 

järki ja tunteet eivät kykene tuota salaisuutta 

täysin avaamaan, tarvitaan 

jotain muuta. 

Yksinkertainen usko 

riittää. Sydämen usko, sillä 

ainoastaan sydämellään 

näkee hyvin.

Siunattua 

pääsiäisaikaa.

HANNU OJALEHTO

Ainoastaan 
sydämellään 
näkee hyvin. 
Tärkeimpiä 
asioita ei näe 
silmillä.

Kehitysvammaistyön pastori Elina 
Hyvönen käyttää kouriintuntuvaa 
reksiviittaa selittäessään pääsiäisen 
tapahtumia kehitysvammaisille. 
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Kysy papilta, papilta 
voi kysyä mitä vaan. 

Jos kaikki tietävät, mitä tekevät

Kolumni

Mielelläni olisin kir-
joittanut tämän 
tekstin kirpputoril-
ta ostamallani vuo-

simallin 1952 kirjoituskoneella. 
Paperiin syvälle painuvat kir-
jaimet olisivat kertoneet miel-
täni vaivaavan asian herättä-
mästä tunteesta. 

Kun kuorolaiseni sanoi: 
”Anna, kysy papilta, papilta voi 
kysyä mitä vaan”, jäin katso-
maan luottamusta täynnä ole-
vaa lasta silmiin. 

Voiko papilta kysyä mitä 
vaan? Onko kirkon syli aina 
turvallinen? Voiko kirkkoon 
kävellä kiireenkin keskelle, ei-

kä kukaan sano: ”Nyt on kiire, 
mene pois!” Onko kirkko aina 
pyyteetön Jumalan rakkauden 
todistaja? 

Kun ihminen on hädissään, 
kenen käteen hän voi turvalli-
sesti tarttua? Mihin mennä, jos 
haluaa hetken hengähtää? Että 
olisi lähtiessään ehjempi, eikä 
enemmän rikki ja hämmenty-
nyt. Missä on niin paljon lähim-
mäisenrakkautta, että sen suo-
jaan voi jättäytyä milloin vain?

Apua ja tukea tarvitseva ih-
minen herättää auttajassaan 
monenlaisia tunteita. Kärsivä 
aiheuttaa kärsimystä myös aut-
tajissaan. Levoton levottomuut-

ta. Itkevä surua. Siellä, missä on 
apua tarvitsevia, on myös kirja-
va joukko auttajia, ammattilai-
sia ja amatöörejä. 

Voiko ihminen luottaa sii-
hen, että avun tarjoaja todella 
aina auttaa? Että ihminen voi 
käyttää avun hyväkseen, eikä 
tule hyväksikäytetyksi.

Pelkoa ei ole, kun kaikki tie-
tävät, mitä tekevät. 

Sanani eivät riittäisi kiittä-
mään heitä, joiden sylistä ihmi-
nen lähtee ruumis ja sielu voi-

maantuneina. Mutta mitä jos 
näin ei ole? 

Nyt puhun marginaalis-
sa hääräävistä auttajista, jotka 
heikoilla olevan ihmisen koh-
dattuaan katsovat tilaisuutensa 
tulleen, hyppäävät puskutrak-
toriinsa ja lähtevät ajelemaan, 
rajoista välittämättä. Nämä rat-
kaisijat luulevat tietävänsä, mitä 
pitää tehdä. He auttavat omista 
tunteistaan ja tarpeistaan käsin 
sen sijaan, että kohtaisivat ihmi-
sen ja hänen tarpeensa. Mitä jää 
apua anovalle? 

Toisiko jokaiselle turvan oma 
seurakunta, joka ei jätä ketään 
yksin?

ahdistavaa, epäkonkreettista, eh-
kä pelottavaakin. 

Pitkäperjantaita seuraa pääsi-
äinen, ylösnousemuksen ja ilon 
juhla. 

Hyvönen nostaa pöydälle val-
koisen liinan ja asettelee sille ris-
tin, pääsiäismunia, kukkia ja ti-
puja. 

– Risti on nyt tyhjä. Pääsi-
äisaamuna naiset menevät hau-
dalle ja miettivät suuren kiven 
vierittämistä pois haudalta. He 
haluavat vielä tervehtiä hau-
taan pantua Jeesusta. 

Naiset kohtaavat haudal-
la enkelin, joka ilmoittaa, että 
Jeesus on noussut ylös, Jumala 

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

Ehtoollinen on Jeesuksen ystävien ateria, jolle Jeesus kutsuu ihan jokaista. Näin kehitysvammaistyön pastori Elina Hyvönen opettaa kertoessaan kiirastorstain tapahtumista.

sivat ottaa Jeesuksen kiinni. Jee-
sus viedään tuomarien eteen, tuo-
mitaan ja kuolee. Pitkäperjantai 
on surun päivä. Silloin suru pai-
naa, vähän samalla tavalla kuin 
kivi kämmenellä, Hyvönen jatkaa 
selkokielisesti.

Kehitysvammaistyön pastori 
ei käy läpi ristinkuoleman yksi-
tyiskohtia.  Se olisi vahvasti tun-
teella eläville kehitysvammaiselle 

ANNA HAANPÄÄ-VESENTERÄ
musiikkiterapeutti

on herättänyt Jeesuksen.
Hyvönen muistaa, kuinka eräs 

poika kerran hämmästeli tekoa 
tokaisemalla sydämensä pohjas-
ta: Vaan onpa ihime!

– Toinen tuumasi viime viikol-
la pääsiäisaiheisen hartauden jäl-
keen, että voi surkia sitä Jeesusta 
ku joutu ristille. Mutta hyvä ku 
tuli suuri juhula meille kaikille 
ku se Jumala herätti sen. Ei tart-
tekaan jäähä surruun.

Uudesta elämästä Hyvönen 
kertoo kananmunan tai sieme-
nen avulla. Kananmuna pitää si-
sällään uuden elämän. Rairuohon 
siemen saattaa näyttää kuolleelta, 
mutta siitä alkaa vihertää uuden 

elämän yllätys. 
– Samalla tavalla me saimme 

uuden elämän Taivaan kodis-
sa, kun Jumala herätti Jeesuksen 
haudasta suuren kiven takaa.

Jeesus nousi haudastaan 
ja elää ikuisesti
Pääsiäisen sanomaa lähestytään 
myös musiikin keinoin. 

– Kehitysvammaiset rakas-
tavat virttä 78: Vieraalla maalla 
kaukana on kumpu kivinen. Sen 
koloon kerran iskettiin puu ristin 
muotoinen. Erityisesti viehättää 
sen surumielinen melodia, Hy-
vönen arvio.

Kehitysvammaisten pappina 

Oulussa, Muhoksella, Tyrnävällä, 
Kempeleessä ja Limingassa toimi-
va Hyvönen tietää, että yksi suosi-
keista on myös virsi 88: 

Lensi maahan enkeli, joutui-
sampi tuulta. Suuren kiven vieritti 
hän syrjään haudan suulta. 

Kivelle hän istahti, puhui iloi-
sesti: Jeesus nousi haudastaan ja 
elää ikuisesti. 

Jeesus, taivaan kuningas, kuolon 
vallan voitti. Jälkeen pitkäperjan-
tain näin pääsiäinen koitti. 

Niin kuin taivaan enkeli mekin 
iloitsemme. Saamme rientää ker-
tomaan: Nyt elää Jeesuksemme. 

MINNA KOLISTAJA 

Yksinkertaistamalla 
pääsee paremmin 
pääsiäisen ytimeen.

Elina Hyvönen

Anna palautetta jutusta: 
www.rauhantervehdys.fi

Kirjoita meille: 
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Rauhan Tervehdys

PL 102, 90101 Oulu
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Lastenohjaaja Päivi Ikäheimo 
muistelee tapahtumaa muu-
taman vuoden takaa. Hau-
kiputaan seurakunnan per-

heleirillä oli tarjolla lapsille kyniä 
ja värityskuvia. 

Yllättäen myös leiriväkeen 
kuuluneet maahanmuuttaja-
taustaiset äidit ryhtyivät värit-
tämään kuvia. Ensin yksi ja koh-
ta useampi.

– Ihmettelin hieman sitä, 
mutta alkuhämmästyksen jäl-
keen koin jonkinlaisen ahaa-
elämyksen: värittäminen voi ol-
la aikuisestakin mukavaa, ja se 
myös rentouttaa, Oulujoen seu-
rakunnassa nykyisin työskente-
levä Ikäheimo sanoo.

Hän osti ensimmäisen oman 
värityskirjansa viime keväänä 
kesälomatekemiseksi.

Aikuisten väritysinto ei ole 

Muut mediat

MINUA HAUKUTAAN neekeriksi ja 
kakaksi tai kakanväriseksi. Nekruksi ja 
kaikkea semmoista. Nimittely ei tunnu 
hyvältä ja se on vähän ahdistavaa. 

11-vuotias Valtteri Saarinen Ylen Aamu-tv:ssä 21.3.

JOSKUS JÄRKYTTYY jo heti aamusta. 
Tänään kävi niin. Valtteri, 11-vuotias 
poika, kertoi tv:ssä kokemuksistaan. 
Häntä syrjitään ja nimitellään 
ihonvärinsä vuoksi, bussikin saattaa 
jättää poimimatta hänet kyytiin. 
Tällaista vääryyttä ei saa Suomessa 
tapahtua. Valtteri antoi rohkean mallin 
rasismin vastaiselle viikolle!

Presidentti Sauli Niinistö Facebook-sivullaan 21.3.

Jokainen värittää piikki  kruunun oikein
enää hämmästelyn aihe Suo-
messakaan. Euroopassa se on 
ollut villitys jo aiemmin.

Työ tarvitsee
vastapainoa
Päivi Ikäheimo kuvailee löytä-
neensä värityksen avulla itselleen 
hiljaisen tilan, värittävänsä itsel-
leen mielenrauhaa.

Joogaa harrastava Ikäheimo 
on kiinnostunut retriittitoimin-
nasta ja  mandaloiden piirtämi-
sestä.

Työpäivät lasten parissa ovat 
vilkkaita, siksi on ollut tärkeää 
löytää keinoja hiljentyä vapaa-
aikana.

Viime viikolla Ikäheimo 
osallistui Oulujoen seurakun-
nan järjestämään Kanssasi Ma-
ria -hiljaisuuden iltaan. Osallis-
tujat saivat alun johdanto- ja vi-

riketekstin jälkeen hiljentyä vä-
rittämään Neitsyt Maria ja Jee-
sus-lapsi -aiheisia kuvia.

Omaan mielikuvaan
saa luottaa
Aikuisille värittäjille oli hiljaisuu-
den illassa tarjolla runsaasti eri-
värisiä kyniä. Päivi Ikäheimo vä-
ritti Marian asun siniseksi, koska 
tiesi, että katolisessa kirkossa juu-
ri sininen on Marian väri.

– En ajattele kuitenkaan, että 
uskonnollisaiheisia kuvia pitäi-
si värittää miettien esimerkiksi 
kirkkovuoden liturgisia värejä. 
Orjantappurakruunun voi mie-
lestäni värittää vaikka punaisel-
la, jos juuri se väri kutsuu puo-
leensa.

– Ajatus siitä, että jokin kuva 
olisi väärin väritetty, on minul-
le outo. Uskonnollisiakin kuvia 

Hyvän ja pahan taistelu on ihmis en osa
Lapsi tarvitsee aggressionsa säätelyyn mallia muilta, perheneuvojien neuvottelupäi villä todettiin

Miksi hyvät ihmiset te-
kevät pahaa? Tätä ky-
syttiin viikonloppuna 
kirkon perheneuvon-

nan valtakunnallisilla neuvotte-
lupäivillä Kokkolassa.

Aiheesta luennoivat psykotera-
peutti, antropologi ja pappi Olavi 
Louheranta sekä psykiatri, psy-
koanalyytikko Hannu Säävälä. 

Louherannan mukaan ihmiset 
eivät ole joko hyviä tai pahoja, vaan 
meistä löytyy aineksia molempiin. 

Hän muistutti, että monil-
la pahoiksi ja julmiksi pidetyillä 
asioilla on juurensa ihmisen var-
haisessa kehityksessä, evoluutio-
biologiassa. 

– Ilman julmuutta ihmislaji 
olisi hävinnyt. Selviäminen on si-
dottu aggressioon ja aggressiivi-
seen käyttäytymiseen, jota sosiaa-
lisuus säätelee.

Säävälä näkee, että aggres-
sio on luonnollinen ja välttämä-
tön osa elämää esimerkiksi lapsen 
kasvussa ja irtaantumisessa van-
hemmistaan.

”Taistelu on 
ihmisen osa”
Oulun perheasiain neuvottelu-
keskuksen johtava perheneuvoja 
Ilkka Kurjenmäki ja perheneu-
voja Marja Haapakoski tähden-
tävät, että aggressiota ja vihaa on 
osattava säädellä, vaikka ne ovat 
normaaleja ihmisen tunnetiloja.  

– Hallitsemattomuus johtaa 
helposti pahoihin tekoihin. Se ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, että ih-
minen olisi paha. 

– Meidän täytyy jatkuvasti päi-
vittää itsessämme olevan hyvän ja 
pahan suhdetta. Emme voi kitkeä 
meissä olevaa pahuutta pois, mut-

ta voimme olla sen suhteen he-
reillä, jotta se ei yllätä meitä.

– Voimme myös ruokkia meissä 
olevaa hyvää, Kurjenmäki sanoo. 

Raamatussa Job kohtasi pa-
huutta. Myös Paavali sanoi, että 
hänessä taistelee hyvä ja paha. 

Taistelu onkin Haapakosken 
mukaan ihmisen osa. 

Nyky-yhteiskunnassa aggres-
sio on yleinen ilmaus kuvattaessa 
ihmisen perusluonnetta.

– Se on sanana inhimillisempi 
kuin pahuus ja helpompi hyväk-
syä osaksi itseään. Jokaisella on 
kuitenkin vastuu teoistaan, Haa-
pakoski miettii.

Säävälä väittää, että vaikka py-
rimme ylevään, aggression hallit-
sevaan käyttäytymiseen, myös pi-
meä puoli kiehtoo meitä kaikkia.

– Ihmisen mielen ristiriitai-
suus johtaa väistämättä tarpee-
seen suojautua. Aggressio on oi-
vallinen keino piilottaa oma riip-
puvuus toisista ihmisistä.

Moraalin rakentaminen 
aiempaa vaikeampaa
Olavi Louherannan mukaan ky-
ky ottaa toinen ihminen huomi-
oon ei ole sisäsyntyistä vaan opit-
tua. Siksi on tärkeää, että aggres-
sion säätelyä opitaan esimerkkien 
avulla jo lapsuudessa. 

Hallitsemattomuus 
johtaa helposti 
pahoihin tekoihin. Se 
ei kuitenkaan tarkoita 
sitä, että ihminen olisi 
paha. 

Ilkka Kurjenmäki
Marja Haapakoski

Olavi Louherannan luento käsitteli julmuuden ja aggression merkitystä ihmislajin kehityksessä.
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Taina Kulju täyttää 50 vuotta ja järjestää sen kunniaksi konsertin. 

Ihmisiä

Hirveän paljon kaikkea

Elämässä on tapahtunut hirveän paljon kaikkea. Näin 
tunnustaa 50 vuotta täyttävä oululainen Taina Kulju. 

Kun Kuljua haastattelee, huomaa nopeasti, että hän 
on elänyt työteliään viisikymppisen elämän, jota kan-

nattaa juhlia. 
Siksi hän järjestää tulevana lauantaina Hailuodon kirkossa 

hyväntekeväisyyskonsertin, jossa Siltala Bros esittää kosketta-
via rakkauslauluja. Mukana on myös lauluyhtye Yläfemma. 

Hailuoto on Kuljulle rakas paikka, sillä siellä sijaitsee perheen 
vapaa-ajan asunto. 

Kulju työskenteli työuransa alussa parturi-kampaajana. 
Hän myös opetti ammattiaan Valkeakoskella.

Parturikampaajana vierähti 16 vuotta, kunnes allergia pa-
kotti naisen vaihtamaan leipäpuuta.

Kulju jatkoi opiskeluja. Tutuksi ovat tulleet niin vakuu-
tus-, kiinteistö- kuin media-alatkin, joissa hän ollut myyn-
titehtävissä.

Tällä hetkellä Kulju on töissä Hammaslääkäriasema Aari-
assa, jossa hän työskentelee lääkäreiden sihteerinä.

Kuljulla on kaksi lasta, jotka asuvat jo omillaan. Lapsen-
lapsiakin on tupsahtanut.  

Kulju ei suhtaudu heihin joidenkin isovanhempien tapaan 
liikaa lellien ja törttöilyjä sormien läpi katsoen, vaan ohjaten 
ja rakastaen. Hän kasvattaa lapsenlapsiaan samalla lailla asi-
allisesti, kuten aikoinaan omia lapsiaan.

– Ihanaa, että olen mummu, Kulju tuumaa.
 

PEKKA HELIN
 

Lauluja rakkaudesta -konsertti pidetään Hailuodon kirkossa 
lauantaina 26.3. kello 16 alkaen. Vapaaehtoinen ohjelmalehtinen 
maksaa 10 euroa, osa tuotosta käytetään  Hailuodon ja Pateniemen 
Lions-klubien kautta nuorten hyväksi. 

Olen ollut monesti kaupunki-
lomalla Roomassa. Katolisissa 
maissa pääsiäisenä on komea juh-
la. Ei haittaisi, vaikka meilläkin 
pääsiäisessä olisi enemmän juh-
lavuutta. On mukavaa, kun pää-
siäiseen liittyy ihmisten tapaa-
mista ja yhdessä syömistä. Tänä 
vuonna menen siskon luo Ala-
vieskaan. Ajelemme myös katso-
maan Kalajoen pääsiäiskokkoa. 

Kalle Sääskilahti, Helsinki

Otan pääsiäisen levon kannal-
ta. Syömme hyvin, minä laitan 
jotakin lampaasta. Kävin it-
se lapsena mummolassa Etelä-
Pohjanmaalla pääsiäisvalakioil-
la. Lasten kanssa menemme ko-
kolle Lammassaareen. Lapsuu-
dessani pitkäperjantaina ei saa-
nut kyläillä. Esimerkiksi ääne-
käs remontointi ei minusta so-
vi pääsiäiseen.

Risto Kohonen, Oulu

Teen vuorotyötä, olen usein osan 
pääsiäisestä töissä. Jos olen va-
paalla, lähdemme mökille per-
heen tai ystävien kanssa. Koris-
telupuolen meillä hoitaa vaimo. 
Muistan, kuinka lapsena pelkä-
sin olohuoneen lamppuun ri-
pustettua rumaa, luudalla lentä-
vää noitaa! Saatamme lähteä lau-
antaina Lammassaareen kokkoa 
katsomaan.

Juha Tolonen, Oulu

Jokainen värittää piikki  kruunun oikein

H
eid

i M
akko

n
en

saa värittää oman intuitionsa 
ja mielikuvansa mukaan.

Oulujoen väritysillalle on 
toivottu jatkoa kirkkovuoden 

suurten pyhien, kuten joulun 
yhteyteen.

RIITTA HIRVONEN

Miten vietät pääsiäistä?Gallup

Mitä teet mieluusti pääsiäisen aikaan? Siältyykö siihen perinteitä? 
Entä onko asioita, joita pääsiäisen pyhinä ei mielestäsi sovi tehdä?

TEKSTI: MINNA KOLISTAJA
KUVAT: HEIDI MAKKONEN

Hyvän ja pahan taistelu on ihmis en osa
Lapsi tarvitsee aggressionsa säätelyyn mallia muilta, perheneuvojien neuvottelupäi villä todettiin

Päivi Ikäheimo värittää Jeesuksen orjantappurakruunua kirjasta, jossa on 
pelkästään hengellistä kuvastoa.

H e id i  M a k ko n e n

Kirkon perheneuvonta
• Auttaa ja tukee ihmisiä parisuhteen ja perheen 

ongelmatilanteissa sekä erilaisissa elämän kriisitilanteissa.

• Palvelujen kysyntä on koko ajan kasvanut. Viime vuonna 

perheneuvonnasta sai apua ja tukea yli 18 000 ihmistä.

• Suuri osa neuvottelukeskusten asiakkaista oli edellisten 

vuosien tapaan 30–39-vuotiaita pienten lasten vanhempia.

• Miesten osuus asiakkaista on noussut tasaisesti, tällä hetkellä 

se on 43 prosenttia.

• Perheneuvonta on maksutonta ja kaikille avointa.

• Suomessa toimii 41 perheasiain neuvottelukeskusta. 

• Kirkon perheneuvonta palvelee myös verkossa: www.city.fi/

blogit/suhdeklinikka

• Oulun perheasiainkeskuksen ajanvaraus ma–pe klo 9–12 ja  

ke klo 13–16 numerosta 044 3161 557

• Lisätietoja www.oulunseurakunnat.fi/perheneuvonta 

Mikäli yhteiskunnan moraali 
on heikko, moraalin opettamisen 
tilalle nousee tekninen valvonta, 
jonka avulla pyritään välttämään 
ristiriitoja ja luomaan turvalli-
suutta ihmisten välille.

– Koska suomalaisessa yhteis-
kunnassa ei enää ole yhtenäis-
tä moraalia, johon voisimme tu-
keutua, oman moraalin rakenta-
minen on aiempaa vaikeampaa. 
Moraalin tuottaminen on jokai-
sen henkilökohtainen projekti, 
Kurjenmäki pohdiskelee.

Sekä neuvottelupäivien luen-
noitsijat että perheneuvojat sano-
vat luottavansa siihen, että itse-
ään voi ryhtyä rakentamaan uu-
destaan myöhemminkin, vaikka 
oppia aggression säätelyyn, mo-
raaliin tai turvallisuuteen ei oli-
si lapsuudessa ollutkaan tarjolla.

Toivo elää
vaikeinakin aikoina
Haapakoski ja Kurjenmäki koh-
taavat työssään jatkuvasti tilan-
teita, joissa asiat ovat kärjistyneet 
ja ihmissuhteissa on tapahtunut 
ylilyöntejä. 

He ovat nähneet, kuinka krii-
sin keskeltä löytyy toivo muutok-
seen ja usko siihen, että elämä 
kantaa vaikeuksista huolimatta. 

Perheneuvojien mielestä on 
positiivista, että ihmiset havah-
tuvat kriisiinsä, hakevat apua ja 
haluavat muutosta.

– Aina ihminen ei itse kykene 
vapautumaan pahuutensa tuot-
tamasta syyllisyydestä, vaan hän 
tarvitsee siihen kokemuksen ar-
mosta, Jeesuksen sovitustyöstä, 
Kurjenmäki lisää.

EIJA AHOKANGAS

Ku va t :  E i j a  A h o ka n g as

Viha on normaali tunnetila, mutta sitä on osattava säädellä, Oulun perheasiain 
neuvottelukeskuksessa työskentelevät perheneuvojat Marja Haapakoski ja Ilkka 
Kurjenmäki pohtivat.
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Linja-auton nokka kääntyy Li-
mingasta kohti Posion Lapiosal-
mea. Alkumatkasta mietin vielä 
kotiasioita. Jätinköhän biojäte-
pussin tyhjentämättä?

Ensimmäinen 
päivä
Viikonmittainen rippileiri ei 
käynnisty kevyesti kuin nappia 
painamalla. Pikemminkin se pi-
tää työntää käyntiin. Kun tässä 
onnistuu, lähtee leiri kulkemaan 
omalla painollaan. Tällä kertaa 
mukana on 23 leiriläistä, kuusi 
isosta ja neljä työntekijää.

Ensimmäinen päivä on yleensä 
raskain. Nyt siinä on jotain kum-
mallista. Jo matkalla bussin taka-
osasta kuuluu komeaa laulua. Pe-
rillä isoset löytävät leiriläiset te-
kemässä tuttavuutta. ”Hei, tämä 
on ensimmäinen päivä! Ei teidän 

Viikon leirikupla 
on ihana ja kamala 
Limingan seurakunnan nuorisotyönohjaaja Maria Pohjola 
kirjoittaa leiriviikosta rippikoululaisten kanssa Posion Lapiosalmella

Mieleeni palaa muis-
to omalta rippileiril-
tä. On kesä 1995. Roi-
kumme puoleksi ul-

kona leirikeskuksen ikkunasta ja 
huudamme: ”Täällä on ihan hir-
veää, tulkaa hakemaan meidät 
pois!” Ainakin Jumala taisi kuul-
la huutoni. Hän varmaan katsoi 
virnistäen alas pilven laidalta ja 
ajatteli: ”Tulet vielä näkemään.”

Lähdön 
hetki
Rippikoulu on seurakunnan 
työntekijän vuosittainen mara-
ton. Valmistautuminen alkaa sii-
tä, kun kalenteriin vedetään pit-
kä viiva keskelle parasta talvilo-
ma-aikaa. 

Olen osallistunut palaverei-
hin, laatinut turvallisuusasiakir-
joja  ja leirikirjeitä koteihin. Kun 
lähtöön on enää viikko aikaa, 
huomaan ajattelevani leiriä myös 
kaupan maitohyllyllä. Lähtemi-
nen on pahinta. 

Leiriporukka vaikuttaa muka-
valta ja innokkaalta. Eniten mi-
nua huolettaakin oma päänuppi-
ni. Muistinko pakata kaikki mu-
kaani? Olenko huomioinut kai-
ken tarvittavan? 

Lopulta huokaisen: näillä 
mennään. 

vielä kuulu olla sosiaalisia…”. 
Jälleen kerran ryhmä on täyn-

nä ainutkertaisia yksilöitä. Leirin 
tärkeimmäksi säännöksi nousee 
juuri tämän muistaminen. 

Rukoukseni on, että Jumala te-
kisi työtään meidän kauttamme 
ja myös meistä huolimatta.  

Isoset nuorentavat 
ohjaajaa
Onnistuneen leirin salaisuus on 
isoset. Ilman heitä en lähtisi lei-

rille. 
Minulle isoset ovat muutakin 

kuin käteviä apulaisia. He ovat 
työkavereita. Nauran vedet sil-
missä, kun suunnittelemme leirin 
iltaohjelmaa Suomen isoskauppa-
keisarista.

Vuosikymmenet välillämme 
katoavat ja unohdan, että olen tä-
ti-ikäinen kalkkis. Nuoruudessa 
on jotain kaunista ja saavuttama-
tonta. 

Ei nuortenkaan elämä ole ai-

na helppoa. Mutta he eivät jossit-
tele, eivätkä epäile tulevaisuuden 
mahdollisuuksia. Joku sanoisi, 
että se on naiivia. Minä näen sen 
kykynä elää hetkessä.

Illan rauha hiipii 
maahan meluisaan
Leirin puolivälissä askel jo pai-
naa. Lähden hetkeksi oman huo-
neen hiljaisuuteen lepäämään. 
Kello näyttää seitsemää, kun 
vääntäydyn sängystäni ylös jat-

kamaan leiripäivän loppuun. 
Jäljellä on vielä yksi oppitunti, 

iltaohjelma, palaveri ja iltalaulut. 
Normaalisti tähän aikaan päi-

vä kääntyisi nukkumaanmenoa 
kohti, mutta minulla on vielä pie-
noinen työpäivä edessä. 

Illalla nuoret odottavat ilta-
laulua sängyissään. Laulun jäl-
keen toivotamme hyvää yötä. Täl-
lä kertaa mukana riimittelemäs-
sä on leirimme kanttori. ”Hyvää 
yötä kullanmurut, meidän pienet 
pullanmurut. Heittäkää jo kaikki 
surut, kohta soivat kirkonurut.” 

Huoneista kuuluu vastaus: 
”Hyvää yötä!”  

Onneksi leirillä on yövalvoja. 
Hän on tärkeä, jotta me työnte-
kijät jaksaisimme leirin loppuun 
saakka.  

Leiri on 
työn suola
Leiriviikon päätyttyä ajatus kul-
kee hitaasti. On tavallista, että lei-
rin jälkeen seison ostoskärryineni 
tukkeena lähimarketin käytävil-
lä. Tällä kertaa meinaan jäädä au-
tollani muun liikenteen jalkoihin.  

Katson loskaista tietä, ostok-
sille kiiruhtavia ihmismassoja ja 
keskisormea, joka heiluu ohiaja-
van auton ikkunassa. Hetken ai-
kaa kaipaan takaisin leirikuplaa-
ni. 

Leiri on aina oma pieni maa-
ilmansa, yhtä aikaa todellinen ja 
epätodellinen. Työpaikkana se on 
sekä kiehtova että kuluttava.

Leirielämää on pakko saada 
kokea. Sopivin väliajoin ja pieni-
nä annoksina se on nuorisotyön 
suola.  

MARIA POHJOLA

Leirillä Posiolla hiihtolomaviikolla oli mukana myös yövalvojan apulainen, 
leirikoira Nessi, joka nautti ulkoilusta Maria Pohjolan kanssa.

Ei nuortenkaan elämä 
ole aina helppoa. 
Mutta he eivät 
jossittele, eivätkä 
epäile tulevaisuuden 
mahdollisuuksia. Joku 
sanoisi, että se on 
naiivia. Minä näen sen 
kykynä elää hetkessä.

Jälleen kerran 
ryhmä on täynnä 
ainutkertaisia 
yksilöitä. 
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”Katso, minä (Jeesus) tulen pian, ja minun  
palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin 
hänen tekojensa mukaan.” (Ilm.22:12)

La 26.3.2016 klo 11 musiikkijumalanpalvelus Jesus friend musiikkiryhmä,  
saarna Marko Huurre , klo 13 ruokailu. La 2.4. klo 11  sapattijumalanpalvelus,  
saarna ja raamattutunti Kari Nikkarinen klo 13 salaattilounas. Ma-Pe klo 11 Aamun 
sana ja rukous. Tervetuloa, rakennutaan yhdessä.

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta
http://oulu.adventist.fi 

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 Pe 25.3. klo 11 Pitkäperjantain ehtoollinen, 
Pasi Markkanen, Yrjö Kemppainen, Pauli Uusi-
kylä. Seimi. La 26.3. klo 18.30 Valo pizza-ilta.
Su 27.3. klo 11 Ylösnousemusjuhla, Hannu 
ja Pirjo Orava, Uusikatu bänd. Lastenkokouk-
set ja seimi. Ke 30.3. klo 19 Ystävän paikka, 

Marttyyrien ääni, Petri Nuotio, Hannu Orava, Mia-Mari Nuotio. To 31.3. klo 
12 Päiväpiiri. La 2.4. klo 18 Valo Cafe. Su 3.4. klo 11 Ehtoollisjumalan-
palvelus, Hannu Orava, Kiimingin solu. Lastenkokoukset ja seimi. Ma 4.4. 
klo 18 Sykarin kaivolla, ilta naisille. Ke 6.4. klo 19 Jumalan kohtaamisen 
ilta. To 7.4. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. La 2.4. klo 11-13 Soppaa 
ja evankeliumia. T-C. Ma 4.4. klo 15-18 Majakka-kahvio. Ti 5.4. klo 18 
Majakka-ilta. TERVETULOA!  

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
To klo 13 Raamattu- ja rukouspiiri, klo 18 Opiskelijapiste.
Pe klo 15 Rukous ristin juurella. 
Su klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu. 
Puhuu luutnantti Kaisa Mäkelä-Tulander, aihe: Jeesus on ylös-
noussut. Pääsiäisherkkunyyttärit.
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 24.3. klo 19 Kiirastorstain ehtoollisjuhla, Outi Huczkowski, Risto 
Wotschke, musiikki: Seppo & Sanna Kolehmainen. Su 27.3. klo 11 Pääsiäis-
aamun kirkko, Ei pyhäkoulua Risto Wotschke, Kai Similä, musiikki: Saara ja 
Antto Vanhala. Ma 28.3. VALO VOITTAA – pääsiäistapahtuma, pastori Jani 
Lindroos Sastamalasta, musiikki Joni Enroth sekä Romanikuoro, tilaisuudet 
klo 12, 15.30 sekä 18.30, väliajalla tarjoilu. Ti 29.3. klo 17 Nuortenpiirin 
vuosikokous, klo 18.30 Seurakunnan vuosikokous jäsenille. Ke 30.3. klo 13 
Senioripiiri, klo 18 Varkki-ilta (kiipeily). Tervetuloa!

Muut seurakunnat

Leiriläinen ei aina 
odota hotellitasoa
Rokua, Hietasaari, Läm-

sänjärvi, Isoniemi, Suvela, 
Vasamo, Umpimähkä, Sii-
ranjärvi ja Juuma. Näissä 

leirikeskuksissa tuhannet Oulun 
seurakuntien jäsenet ovat viettä-
neet muistorikkaita hetkiä leireil-
lä ja kursseilla. 

Kaikkien ylläpitoon ei tulevai-
suudessa ole varaa. Oulun seura-
kuntayhtymä kartoittaakin par-
haillaan leiritoiminnan tarpeita 
ja niiden pohjalta sitä, mitkä kes-
kuksista on tarkoituksenmukai-
sinta omistaa jatkossakin. 

Seurakunnan leiritoiminnasta 
keskusteltiin viime viikolla Ou-
lussa. Yksimielisyys vallitsi aina-
kin siitä, että leiritoiminta on tär-
keä toiminnan muoto seurakun-
nille ja että kaikkien keskusten ei 
pidä olla hotellitasoisia. 

– On melkoinen haaste opti-
moida keskusten määrä ja vastata 
samalla kysyntään, arvioi keskus-
teluillassa alustanut Oulunsalon 
kirkkoherra Petri Satomaa. Hä-
nestä leireihin kannattaa kuiten-
kin satsata, vaikka ne ovat toi-
mintaa kalleimmasta päästä.

– Hengellinen kasvatustyö ja 
leiri ovat olleet samassa lausees-

sa niin kauan, että sitä liittoa ei 
kannata purkaa ennen kuin pa-
kon edessä, tiivisti  Jarmo Husso.

Siiranjärven puolesta puheen-
vuoron käytti muun muassa Lii-
sa Lahti. Myös Arto Kiviojalla oli 
positiivisia kokemuksia sieltä: 

– Huippupaikka sopivasti kor-
vessa.

Moni toivoi, että käyttöön jää-
eritasoisia leirikeskuksia. 

– On käyttäjäryhmiä, joille 
käyvät vaatimattomatkin olot ja 
ryhmiä, joilla vessa oman huo-
neen yhteydessä on välttämätön, 
Aulikki Rinta-Säntti tiivisti.

Jarmo Komulainen muistut-
ti, että keskuksista ei saa tulla liian 
kalliita käyttää. Esimerkiksi partio-
laisille on tärkeää pystyä tekemään 
ja lämmittämään ruokaa itse.

Oulun seurakuntien leirikes-
kusten keskimääräinen käyttöas-
te ympäri vuoden on 35 prosent-
tia. Kesäaikaan Rokuan, Suvelan, 
Isoniemen ja Juuman käyttöaste 
nousee 65 prosenttiin.

Kiinteistöjohtajan Jaana Val-
juksen mukaan tulisi halvem-
maksi ostaa ulkopuoliselta tahol-
ta lisää leirikeskustiloja kesä–hei-
näkuun viikoille  esimerkiksi vii-
deksi vuodeksi kerrallaan kuin 
maksaa omista, vähällä käytöllä 
olevista kiinteistöistä aiheutuvia 
kuluja myös talvikaudella.

Valjuksen mukaan nyt pitää 
miettiä muun muassa sitä, mikä 
voisi olla vapaaehtoisten rooli lei-
ritoiminnan järjestämisestä.

Seurakuntalaiset voivat kertoa 
näkemyksiään leiritoiminnasta 
22.4. saakka sähköpostitse (jaana.
valjus@evl.fi, petri.satomaa@evl.
fi) sekä netissä linkin www.ou-
lunseurakunnat.fi/palaute kautta.

Leirikeskusten tarveselvitys-
työryhmän toimenpide-esitys 
on valmis kesäkuussa. Yhteinen 
kirkkoneuvosto päättää leirikes-
kusten kohtalosta lokakuussa. 

MINNA KOLISTAJA

Su 27.3. klo 18 Sunnuntain kokous, 
Kai Similä
La 2.4. klo 18 vierailee Eero Pynnönen 
(su 3.4. ei kokousta) 
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

Su 27.3. klo 11.00 
JuMAlANPAlVEluS

ylöSNouSEMuSlAuluJA
kE 30.3. klo 19.00 

SANAN JA RukoukSEN IlTA
PE 1.4. klo 18.00 RukouS- 

PERJANTAI, VIERAITA RAAhESTA
Su 3.4. klo 11.00 

EhToollISJuMAlANPAlVEluS
klo 13.30 

RukouSSuNNuNTAI
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

• 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

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

Seuraavan Rauhan Tervehdys 
ilmestyy kahden viikon päästä 7. huhtikuuta.

 Hyvää pääsiäistä!

Muun muassa Maria Koskela, Kirsi Merenheimo-Mäenpää, Aulikki Rinta-Säntti ja Arto Kivioja osallistuivat keskusteluun 
seurakuntien leiritoiminnasta ja leirikeskuksista.

On melkoinen 
haaste optimoida 
keskusten määrä 
ja vastata samalla 
kysyntään.

Petri Satomaa

M inna Ko l i s t a ja

Tupoksen yhtenäiskoulus-
ta Limingasta lähtee pik-
kubussillinen visailijoita 
Kajaaniin, missä käydään 

valtakunnallisen Raamattuvisan 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 
aluekilpailu  5. huhtikuuta.

Kymmenestä aluekilpailuun 
päässeestä joukkueesta viisi on 
Tupoksen yhtenäiskoulusta ja 

yksi Maikkulan koulusta Ou-
lusta. 5.–6.-luokkalaisille suun-
natun visan finaali on 23.4. Hel-
singissä. 

– Raamattuvisa on aiemmin 
ollut puhtaasti tietokilpailu. Tä-
nä vuonna joukkueet valmiste-
levat etukäteen myös esityksen 
tai työn – esimerkiksi pelin, ju-
listeen, tai videon – lukualueen 

(Luuk. 22–24) kertomuksiin liit-
tyen, kertoo Tupoksen yhtenäis-
koulun "visavastaava", opettaja 
Mika Hatula.

Joka toinen vuosi pidettävän 
Raamattuvisan järjestävät Ope-
tushallitus, Kirkkohallitus ja seu-
rakuntaopisto Agricola.

Tupoksesta viisi joukkuetta Raamattuvisaan

Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi
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Muhoksella 
Laaksosen 
musiikkia
Lauluja elämästä, rakkaudesta, 
kaipauksesta ja toivosta kuul-
laan Muhoksella 3.4. kun lau-
laja-lauluntekijä Petri Laak-
sonen konsertoi seurakunnan 
järjestämässä konsertissa Yh-
teisvastuun hyväksi.

Laaksonen laulaa kirkossa 
sekä uutta että varhaisempaa 
tuotantoaan. Laaksosta säes-
tävät Petri Hatakka (kosketin-
soittimet)  ja Jan Lindström 
(kitara).

Viime vuonna 30-vuotisjuh-
lavuottaan säveltäjänä viettänyt 
muusikko julkaisi myös uuden 
levyn.  Levyyn liittyvän kon-
serttikiertueen tuotosta Laakso-
nen lahjoitti Kirkon Ulkomaa-
navulle 10 000 euroa.

Kello 18 alkavaan konsert-
tiin myydään lippuja kirkko-
herranvirastossa viikoilla 12–
13 sekä kirkossa tuntia ennen 
konserttia. 

Vanhuksille 
kulttuuria
kummien avulla
Kuvataiteilija Sanna Huhtela 
aloittaa Oulun alueella toimivi-
en palvelutalojen ja hoivakotien 
kiertävänä kulttuurikummina.

Huhtelan Dialogos-näytte-
ly ripustetaan ensimmäiseksi 
Kaukovainion Hiirosenkotiin.  
Maalauksillaan taiteilija halu-
aa kommentoida vanhuuden 
sekä eri marginaaliryhmien 
tilaa ja arvostusta tämän päi-
vän Suomessa.

Avajaisia vietetään 30.3. kello 
13.30. Näyttely on avoinna ylei-
sölle huhtikuun jokaisena sun-
nuntaina kello 13–16.  Taiteili-
ja on silloin itse paikalla. Hiiro-
senkodilta näyttely jatkaa Las-
sintaloon ja Rajakylän Hoivaan.

Kulttuurikummeina on vii-
me keväästä alkaen toiminut 
kolmannen sektorin kulttuu-
ritoimijoita, yksityishenkilöi-
tä, kouluja sekä yhdistyksiä, 
joilla on kulttuurista osaamis-
ta ja halua tarjota kulttuurista 
hyvinvointia ikäihmisille.

Merkkipäivä-
lahjoitukset 
yhteisvastuulle
Yhteisvastuukeräykseen voi 
ohjata myös yksittäisten ihmis-
ten merkkipäivälahjoituksia.

Mikäli merkkipäivän viet-
täjällä on jo tavaraa riittä-
miin, juhlija voi pyytää ystäviä 
ja läheisiä lahjoittamaan ha-
luamansa suuruisen summan 
Yhteisvastuun tilille FI16 2089 
1800 0067 75.

Viestikohtaan merkitään 
juhlijan nimi ja merkkipäivä 
tyyliin ”Kempeleen seurakun-
ta/Sirpa Sankari 70 v”.

Sotkunkin uhalla 
puuhatuokio kannattaa 
Lasten askarteluissa tipu on tipu, vaikka se ei siltä näyttäisi

Puren hampaitani yhteen, 
kun 2-vuotias Liisa kurot-
telee kohti pahvinpalasen 
päälle puristettua liimaka-

saa. Lähteehän se vedellä pois, jos 
syntyy sotkua, rauhoittelen itseäni. 

Nyt on lasten askarteluhetki, ei-
kä äidin pidä puuttua siihen liikaa.

Meillä askarrellaan harvoin. Se 
on sotkuista, vaivalloista ja äidin 
hermoja raastavaa puuhaa. Lap-
silla on sen sijaan silminnähden 
hauskaa touhutessa.

– Teen tälle tipulle jalat. Katso 
äiti, otan tätä kreppipaperia pala-
sen, ja sitten laitetaan liimaa tän-
ne pohjaan.

4-vuotias Kerttu on vauhdis-
sa. Mietin itsekseni, missä hän on 
oppinut askartelemaan niin taita-
vasti ja luovasti. 

Kiitän mielessäni kaupungin ja 
seurakunnan kerhoja, joille olen 
ulkoistanut askartelun ja saksien 
käytön opettamisen.

Askartelua ei 
tarvitse arastella
Lastenohjaaja Tuija Mourujärvi 
Limingan seurakunnasta arvelee, 
että monet vanhemmat arastele-
vat askartelemista kotona.

– Jotkut vanhemmat sanovat, 
etteivät uskaltaisi antaa lapsil-
le saksia, tai että he pelkäävät as-
kartelusta syntyvää sotkua. Kui-
tenkin ne lapset, joilta askartelu 
ei suju ollenkaan, ovat yksittäis-
tapauksia.

Mourujärvi kannustaa valmis-
tautumaan askarteluhetkeen, jot-

ta sotku ei haittaisi niin paljon.
– Seurakunnan kerhoissa on 

aina pöydillä suojaliinat. Lisäksi 
vanhempia ohjeistetaan, että lap-
silla tulisi olla päällä vaatteet, jot-
ka saavat sotkeentua. Myös suoja-
essut voivat olla hyödyllisiä.

– Jos saksien käyttö epäilyttää, 
voi lapsen antaa vaikka repiä pa-
peria leikkaamisen sijaan, Mou-
rujärvi ehdottaa.

Luovuudelle on 
hyvä antaa tilaa
Askartelu kehittää lapsen moto-
riikkaa ja antaa tilaa lapsen omal-
le luovuudelle. Samalla opitaan 
työkalujen, kuten saksien käyttöä.

Mourujärvi pitää erityisen tär-
keänä sitä, että lapsen luovuudelle 
annetaan tilaa.

– Toki esimerkiksi tietyn mal-
lin mukaan leikkaaminen on hy-
vää harjoitusta motoriikalle. Silti 
myös luovuus on tärkeää. Vaikka 

lapsen tekemä tipu ei ihan näyt-
täisi tipulta, se on kuitenkin lap-
sen mielikuva tipusta.

Lapsen ikätaso on hyvä huo-
mioida askartelua suunnitellessa.

– Kolmivuotiaalle hyviä teh-
täviä ovat esimerkiksi maalaami-
nen, paperin repiminen ja liimaa-
minen. Neljävuotiaalle voi jo an-
taa sakset käyttöön. Viisivuotias 
voi harjoitella pikkuhiljaa mallin 
mukaan askartelua.

Mukavinta on
yhdessä tekeminen
Kertun mielestä askartelussa vai-
keinta mutta samalla kivointa on 
juuri saksien käyttäminen. Hel-
pointa on värittäminen ja maa-
laaminen.

– Niitä vaikeita ja helppoja asi-
oita on niin paljon, etten ehdi 
kaikkia luetella. Mutta helppoja 
juttuja on enemmän kuin vaikei-
ta, Kerttu sanoo.

Kerttu ei kaipaa vanhempien 
apua tekemisessä, vaan haluai-
si tehdä ihan kaiken askartelussa 
itse. Parasta askartelussa on hä-
nen mielestään hieno lopputulos, 
jonka voi laittaa koristeeksi vaik-
ka seinälle.

Yksi asia on tosin vielä muka-
vampaa kuin valmiin koristeen 
katseleminen.

– Se, kun saa tehdä yhdessä 
vanhempien kanssa, Kerttu toteaa.

Tunnen pienen piston sydä-
messäni. Pöytäliinaan liimaan-
tuneet kreppipaperin jäljet lähte-
vät irti pienellä hankauksella. Sen 
sijaan lasten innostus ei kulu pois 
niin nopeasti. 

Ehkä voisimme kuitenkin as-
karrella hieman useammin, yh-
dessä.

KAISA ANTTILA

Näin syntyy tipumuki pääsiäiseksi
Tarvikkeet: kertakäyttömuki, höyheniä,

 muita kiinniliimattavia koristeita kuten

värillisiä papereita, sakset ja liimaa.

Ota pahvinen kertakäyttömuki ja päällystä se

tarvittaessa värillisellä paperilla. Piirrä tai liimaa 

mukiin tipun silmät ja suu. 

Liimaa mukin taakse sulkia pyrstöksi. 

Koristele tipu luovasti mieleiseksesi.

Täytä pienillä suklaamunilla tai 

muulla mukavalla.

Askartelusta on hyötyä lapsen kädentaitojen kehittymiselle ja opitut taidot auttavat myöhemmin esimerkiksi koulussa. Neljävuotias Kerttu ja kaksivuotias Liisa innostuvat 
askartelusta, eivätkä lapset pelkää touhusta syntyvää sotkua.

K a i s a  A n t t i l a

K
aisa A

n
ttila



9Rauhan Tervehdys  |  Nro 11  |  24.3.–7.4.2016

Ilmoitusaineistot osoitteeseen: 
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Seuraava
Terveys ja Hyvinvointi  

ilmestyy 28.4.
Varaukset ja aineistot 

20.4. mennessä.

Isokatu 32 B 90100 Oulu • puh. (08) 375 128

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg   Sampo Heikkilä

Hammassampo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

• kotisairaanhoito
• hoiva ja huolenpito
 
• siivous ja kodinhoito
• lastenhoito

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

SARA WACKLIN-KOTISARA WACKLIN-KOTI
Koulukatu 4, p. 050 406 0653

RANTA-KASTELLIN PALVELUKESKUS
Rantakastellintie 6, p. 044-703 5198

Lounashinta 6,95

Ilmoittaja!
Ota yhteyttä: 
Pirjo Teva 
020 754 2284, 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Terveys ja Hyvinvointi

5x161 mm

Kaijonharjun apteekki
on 1.2. lähtien Linnanmaan 

apteekki! Muutimme 
Prisman yhteyteen.

Tervetuloa!

Uudet paremmat aukioloajat: ma-pe 8-20 | la 9-17

UUSI OSOITE: Kauppalinnankuja 1-3, 90570 Oulu  |  puh. 08-5561 591 fax 08-5561 597
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Yhdistykset

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

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28 Oulu
su 27.3. klo 12 ja 18
ma 28.3. klo 12 ja 17
Tervetuloa!

Maakunnallinen Herättäjän päivä: su 3.4 klo 10.00 messu Oulun  
tuomio kirkossa ja seurat keskustan seurakuntatalossa, Isokatu 17
Herännäis-/ Siionin virsiseurat: su 27.3 klo 18.30 pääsiäisseurat  
Kempeleen kirkossa, to 31.3 klo 18.00 Pattijoen Pappilassa, ti 5.4  
klo 18.30 Utajärven seurakuntatalossa
“Ilo suuri soikoon juuri yli kuolon varjon maan. Päivä koitti,  
Kristus voitti nousten ylös haudastaan.” Sv 46:1   Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 27.3 klo 17 Seurat 
Esko Leinonen.
Ke 30.3. klo 14 Toimintapiiri.

s

Temmeksen messu 
livenä älypuhelimiin
Kiirastorstain messua Tem-

meksen kirkosta voi seura-
ta suorana videolähetykse-
nä älypuhelimen välityk-

sellä.
Tyrnävän seurakunnan ensim-

mäinen Periscope-messu videoi-
tiin toissa sunnuntaina. Lähetystä 
Tyrnävän kirkosta seurasi enim-
millään 55 katsojaa. Jälkikäteen-
kin tallenne avattiin kolmisen-
kymmentä kertaa.

Kirkkoherra Timo Liikasen 
mukaan sekä kokemus että pa-
laute olivat niin myönteisiä, että 
suoria videolähetyksiä eli striima-
uksia kannattaa jatkaa.

– Äänen laatu oli yllättävän 
hyvä kun ottaa huomioon, että 
lähetinlaitteena oli puhelin, kiit-
tää Liikanen.

Kirkkoherran mukaan ”scopet-
taminen” tarjoaa käytännössä il-
maisen mahdollisuuden video-
striimaukselle. Riittää, että on 
hyvä älypuhelin. 

– Sen verran täytyy kyllä inves-
toida lähetysten tekemiseen, että 
käyn ostamassa kunnon tukija-
lan, johon puhelimen voi kiin-
nittää. Näin saadaan esimerkik-
si kuvakulmaa paremmaksi, et-
tei tarvitse enää liimata puhelin-
ta ilmastointiteipillä kiinni luku-
pulpettiin, kuten viimeksi. 

Seurakuntaa lähetyksessä ei 
kuvattu, vaan kamera oli suun-

nattuna lukupulpetista alttaril-
le päin. 

Messu lähetettiin jumalanpal-
veluksen alusta uhrivirteen saak-
ka. Ehtoollisosiota ei näytetty. 

Kiirastorstain 24.3. kello 19 
alkava messu lähetetään Liikasen 
oman Periscope-tilin kautta. 

Linkki videolähetykseen löy-
tyy kirkkoherran Twitter-päivi-
tyksestä, joka näkyy automaat-
tisesti myös seurakunnan koti-
sivuilla netissä. 

Vastaanottaja tarvitsee suo-
raa videolähetystä seuratakseen 
omaan älypuhelimeensa Perisco-
pe-sovelluksen, jonka voi ladata 

sovelluskaupasta.
Periscope-kokeiluun Liikanen 

innostui muutaman sosiaalis-
ta mediaa aktiivisesti käyttävän 
kollegan kannustamana.

– Ja onhan yksi seurakuntam-
me strateginen painopistealue 
laajentaa ja monipuolistaa sosi-
aalisen median käyttöä, Liika-
nen lisää.

Jatkossa kirkkoherra aikoo ko-
keilla livelähetystä saarnan val-
mistelusta. Periscope-sovellus 
mahdollistaa reaaliaikaisen kes-
kustelun ja kommentoinnin sun-
nuntain teksteistä. 

– Lisäksi ajatuksena on lähet-
tää toukokuussa kirkkovaltuus-
ton kokous suorana videolähe-
tyksenä samalla sovelluksella, Lii-
kanen suunnittelee.

MINNA KOLISTAJA

Sen verran täytyy 
investoida, että käyn 
ostamassa kunnon 
tukijalan puhelimelle, 
ettei tarvitse enää 
liimata puhelinta 
ilmastointiteipillä 
kiinni lukupulpettiin.

Timo Liikanen

Timo Liikanen innostui messujen 
välittämisestä suorina videolähetyksinä.
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Osa rukouksista kestää 
vuosisatojen kulun

Jotkut rukoukset eivät unohdu, vaan viehättävät ihmisiä 
vuosisadoista toisiin.  

– Klassinen rukous puhuu ajattomasti. Se ei ole 
iltapäivälehtimäisesti kiinni tässä päivässä eikä yksityiskohdissa, 

sanoo Suomussalmen kirkkoherra, kirjailija Risto Kormilainen. 
Hän on kirjoittanut 40 kirjaa, joista osa sisältää hänen itsensä 

kirjoittamiaan rukouksia. 
Kormilaisen mukaan klassikko on sanoitettu niin, että 

mahdollisimman moni pääsee tekstin sisälle. Lukijat löytävät 
monimerkityksellisestä tekstistä tarttumapintoja, jotain itse kutakin 
puhuttelevaa.

Aikaa kestävä tuotos ei ole myöskään tekstiltään liian yksiselitteinen. 
Väljä ilmaisu jättää tilaa rukoilijalle itselleen, hänen omille, kenties 
kipeillekin asioilleen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi suru ja 
luopumisen tuska. 

Hyvässä rukouksessa otetaan huomioon rukoilijan suhde Jumalaan 
ja ihmisiin. Kestävät tekstit eivät myöskään ole tiukkapipoisia vaan 
suvaitsevaisia. Tähän suvaitsevaisuuteen kuuluu rakkaus Jumalaa ja 
lähimmäisiä kohtaan.

Efraim Syyrialaisen paastorukous on kirkkoherra Kormilaiselle 
tärkeä, sillä siinä lähestytään nöyrästi ja rehellisesti Jumalaa. 

Kormilainen nostaa esiin myös Publikaanin rukouksen, joka on 
kirkkoherralle rakas. 

– Siinä on sanottu kaikki meidän jumalasuhteestamme: Jumala on 
Luoja, Valtias ja Hallitsija, mutta samalla armollinen meille syntisille, 
jotka lähestymme häntä rukouksessa nöyrästi ja avoimesti.

Kormilaista viehättävät rukoukset, joissa puhutellaan Jumalaa 
lämpimästi ja otetaan huomioon myös lähimmäiset. 

– Ne rakentavat yhteenkuuluvaisuutta ihmisten kesken. 
 

PEKKA HELIN

Pyhän Birgitan rukous
Herra osoita minulle tie ja tee minut halukkaaksi sitä vaeltamaan.
Uskallettua on viipyä, ja vaarallista on jatkaa matkaa.
Täytä siis minun ikävöimiseni ja osoita minulle tie. 

Pyhä Birgitta eli 1300-luvulla

Franciscus Assisilaisen rukous
Vapahtaja, tee minusta rauhasi välikappale,
niin että sinne, missä on vihaa, toisin rakkauden,
missä loukkausta, toisin anteeksiannon,
missä epäsopua, toisin yksimielisyyden,
missä erehdystä, osoittaisin totuuden,
missä epäilystä, auttaisin uskoon,
missä epätoivoa, nostaisin luottamukseen,
missä pimeyttä, loisin sinun valoasi,
missä surua, virittäisin ilon ja lohdutuksen.

Niin että, oi Mestari, en yrittäisi niin paljon
etsiä lohdutusta kuin lohduttaa muita,
hakea ymmärtämystä kuin ymmärtää toisia,
pyytää rakkautta kuin rakastaa muita,

sillä antaessaan saa,
kadottaessaan löytää,
unohtaessaan saa anteeksi, 
kuollessaan nousee iankaikkiseen elämään. 

Fransiskaanisen veljeskunnan perustaja 
Franciscus Assisilainen eli 1181–1226
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Efraim Syyrialaisen paastorukous
Herra, elämäni valtias!
Estä minusta laiskuuden, velttouden, 
vallanhimon ja turhanpuhumisen henki.
Anna minulle, sinun palvelijallesi,
sielun puhtauden, nöyryyden, 
kärsivällisyyden ja rakkauden henki.
Oi kuningas ja Herra!
Anna minun nähdä rikokseni ja anna,
etten tuomitsisi lähimmäistäni, 
sillä sinä olet siunattu iankaikkisesti. 

Efraim Syyrialainen eli 300-luvulla Syyrian alueella

Optinan isien rukous sielunrauhaksi
Herra, suo minun rauhallisin mielin kohdata 
kaikki, mitä päivä tuo tullessaan. 
Suo minun varauksetta antautua sinun tahtoosi. 
Opasta ja tue minua kaikessa, päivän jokaisena hetkenä.

Saanpa päivän mittaan millaisia uutisia tahansa, 
opeta minua ottamaan ne vastaan tyynin sydämin 
ja järkkymättömän varmana, 
että kaikessa tapahtuu sinun pyhä tahtosi.

Kaikessa, mitä sanon ja teen, 
johdata ajatuksiani ja tunteitani. 
Ennalta aavistamattomissa tilanteissa auta minua 
muistamaan, että kaikki on sinun lähettämääsi.
Opeta minua olemaan suora ja rehellinen perheenjäseniäni 
kohtaan, etten saattaisi ketään levottomaksi enkä 
aiheuttaisi kenellekään mielipahaa.

Herra, anna minulle voimaa kantaa tänään uupumukseni, 
anna voimaa kohdata päivän jokainen tapahtuma. 
Ohjaa tahtoani ja opeta minua rukoilemaan, uskomaan, 
toivomaan, antamaan anteeksi ja rakastamaan. 

Rukous tulee venäläisestä Optinan luostarista, joka on 
1400-luvulla perustettu venäläinen luostari

Epätoivoisen isän rukous
Minä uskon! Auta minua epäuskossani! 

Markuksen evankeliumi

Publikaanin rukous
Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. 

Luukkan evankeliumi

Dietrich Bonhoefferin rukous
Minussa on pimeyttä,
mutta sinun kanssasi olen täynnä valoa.
Olen yksin, mutta sinä et minua jätä.
Sydämeni on arka, mutta sinä et minua jätä.
Olen levoton, mutta sinun kanssasi minulla on rauha.
Minussa on katkeruutta, mutta sinun kanssasi saan
uutta kärsivällisyyttä.
Sinun tiesi käyvät yli ymmärryksen,
mutta sinä tunnet minun tieni.

Saksalainen pappi ja teologi 
Dietrich Bonhoeffer eli 1906–1945

Ku va t :  H e id i  M a k ko n e n
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Kaksi kukkoa 
ja viisi kanaa 
Kääriän perheeseen odotetaan tipuja pääsiäiseksi

Kun Ylikiimingin Aittoky-
lässä asuva Tiina Kääriä 
ryhtyy leipomaan, hänen 
ei tarvitse lähteä kauppaan 

hakemaan kananmunia. 
Viisihenkisen Kääriän perheen 

munavarannoista pitävät huolen 
pihan kanalassa asustelevat Kai-
no-Vieno, Klaara, Minni, Iines ja 
Sirkku. Ja oman osansa tekevät 
toki kukotkin, Keisari ja Hilma. 

– Keisari on tällainen hieman 
kulahtanut rokkikukko, Tiina 
Kääriä naurahtaa. 

Kaulaan tulleesta sulkasadosta 
kärsinyt Keisari on yhä paljaskau-
lainen, sillä Kääriän mukaan sen 
”rouvat” nyppivät kaulaan kasva-
vat uudet sulat pois.

Kanat ja Keisari-kukko muut-
tivat Tiinan ja Joukon sekä per-
heen poikien Antin, Simon ja 
Jussin pihamaalle toissa kesänä. 

– Olin haaveillut kanoista jo 
pari vuotta ja perehtynyt nii-
den hoitoon. Kun sitten serkkuni 
mainitsi, että he luopuvat kanois-
taan, päätimme ottaa heidät tän-
ne, Tiina Kääriä kertoo.

Hilma ehdittiin 
jo nimetä, ennen 
kuin selvisi, että 
se onkin kukko. 

Ankkalinnalaisten 
kaimoja
Kaikki kanat on nimetty Ank-
kalinnan asukkaiden mukaan. 
Perheessä ollaan innokkaita 
Aku Ankan lukijoita, ja kun uu-
sien perheenjäsenten nimien ha-
luttiin olevan yhdenmukaisia, 
inspiraatiota etsittiin sarjakuva-
hahmoista. 

Hilma sen sijaan on edelliske-
väänä syntyneestä tipujoukosta, 
joille ei enää haettu kaimoja Ank-
kalinnasta. Hilma ehdittiin jo ni-
metä, ennen kuin selvisi, että se 
onkin kukko. Naisellinen nimi ei 
kuitenkaan ole sen vientiä kana-
parvessa haitannut. 

Pääsiäiseksi kanalaan saata-
neen kotkotuksen sekaan myös 
piipitystä, sillä Kaino-Vienolla 
on hautominen kesken. 

Kolme viikkoa kestävän hauto-
misen aikana kanat ovat melkein 
kuin horroksessa. Munien päällä 
istumisen keskeyttävät vain syö-
miset ja juomiset. 

– Hautomista varten kanalas-
sa on oltava pimeä nurkkaus, jos-
sa kana saa olla rauhassa, Kääriä 
kertoo.

Kahden rakennusalan ammat-
tilaisen perheessä kanalan suun-
nittelu oli suhteellisen helppoa. 
Pimeän nurkkauksen lisäksi pi-
tää huolehtia siitä, että kanalas-
sa on myös päivänvaloa tarjoava 
ikkuna, orsi nukkumista varten 
ja tepastelutilaa. 

Helppohoitoisia 
lemmikkejä
Kanojen hoito on Tiina Kääriän 
mukaan helppoa. Ne tarvitsevat 
vain ruokaa, juomaa ja välillä pu-
rujen vaihdon kanalan lattialla. 

Maatiaiskanat munivat noin 

Ku va t :  H e id i  M a k ko n e n

kolme munaa viikossa, kesällä jo-
pa munan per päivä. 

Tehokanaloissa tahti on toi-
nen. Jotta kanat jaksaisivat tehdä 
munia, ne syövät myös munan-
kuoren murusia. Niistä ne saa-
vat kalkkia, jota tarvitaan uusien 
munien tekemiseen.

Kanat munivat aamupäivän 
aikana ja Tiina Kääriä käy poimi-
massa munat yleensä töistä tultu-
aan. Samalla hän tervehtii kana-
lan asukkeja.

Aivan kuten koirat Puppe 
ja Tiitu, ankat Repe ja takape-
rin uiskenteleva Pakki sekä kis-
sat Tiuhti, Viuhti, Pörri ja Vii-
ru, kanat ovat Kääriän taloudes-
sa enemmän perheenjäseniä kuin 
ruoantuottajia.

– Nämä meidät kanat ja kukot 
saavat asua täällä senkin jälkeen, 
kun ne eivät enää tee munia.

ELSI SALOVAARA

Tiina Kääriä nostaa Minnin takaisin orrelle. Rivissä vasemmalta katsoen Iines, Klaara, Hilma, Sirkku ja Keisari. 
Kuvasta puuttu Kaino-Vieno, jonka hautomiskuva on lehden kannessa.

Jussi Kääriälle munien kerääminen on tuttua puuhaa, vaikka yleensä äiti huolehtii 
siitä. Viisivuotias Jussi on myös innokas kanojen ruokkija. 
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Raamattusarja paneutuu 
muukalaisuuteen

Täytyykö pahalle tehdä vas-
tarintaa? 

Tätä kysyy teologi, rap-
artisti Lauri Kemppainen 

Haukiputaan seurakunnan muu-
kalaisuusaiheisessa raamattulu-
entosarjassa 13. huhtikuuta. 

Taiteilijanimillä Daikini ja 
Pappi esiintyvä artisti on yksi 
viisiosaisen raamattusarjan ve-
täjistä. 

Kemppainen sai kutsun Hau-
kiputaalle, sillä hänen viimeiste-
lyvaiheessa oleva väitöskirjansa 
käsittelee muukalaisuuteen kuu-
luvia sodan, rauhan ja levotto-
muuksien kysymyksiä.

Luentosarjan aloitus on Kel-
lon seurakuntakodissa jo viikkoa 
aiemmin 6. huhtikuuta. Silloin 
Haukiputaan kappalainen Mart-
ti Heinonen pohtii muukalai-
suutta Vanhan testamentin poh-
jalta: mitä tänä päivänä tarkoittaa 
Mooseksen kirjan kohta, jossa ke-
hotetaan empimättä rakastamaan 

siirtolaisia kuin itseä.

Uskonto liittyy usein
vihapuheeseen
20. huhtikuuta aiheena on Kirkko 
levottomassa maailmassa.

– Kirkko on historiansa aikana 
elänyt monenlaisten yhteiskun-

nallisten ja kulttuuristen olojen 
keskellä. 

 – Mikä kirkon ja kristittyjen 
rooli on ollut eri aikoina? Entä 
löytyykö Raamatusta vastauksia 
siihen, mitä kristityn pitäisi aja-
tella nykyisestä maailmantilan-
teesta, kyselee Haukiputaan seu-

rakuntapastori Pekka Aittakum-
pu.

Huhtikuun loppupuolella 
kirkkoherra Jaakko Tuisku kä-
sittelee vihapuhetta ja mustamaa-
lausta. 

Uskonto on Tuiskun mukaan 
liittynyt vihapuheeseen kaksi-

www.piplia.fi ■  

P
voimasanoja 

IPLiA.  

PSALMIEN SIIVIN
Sanoja sanattomalle. Anna pääsiäisen aikaan liittyvien 
psalmien kantaa rukoustasi.

KRISTUS ELÄÄ              
Pieni lahjakirja pääsiäisen keskeisimmistä tapahtumista. 
Kaksi kirjaa yhteensä 5 €

 
  MUKIT 
Arabian mukit Heljä Liukko-Sundströmin upeilla 
kuvilla. Kerää koko sarja! Kevät herää, Elämän-
virran enkelit, Suojassa enkelten. 

LAAJIN VALIKOIMA RAAMATTUJA 
ERI KIELILLÄ JA KÄÄNNÖKSILLÄ!            
Tutustu ja tilaa helposti 
www.pipliakauppa.fi 

 Arabian mukit

Suomen Pipliaseura   |   myynti 010 838 6520   |   myynti@piplia.fi   |   www.pipliakauppa.fi   

  `     t       ™    

  Piplian ilosanomaa Oulujoen kirkko 
remontissa

jakoisesti: toisaalta uskonto on 
usein vihapuheen kohde ja toi-
saalta se on vihapuhujan motiivi.

Tuisku ei aio vältellä sitä tosi-
asiaa, että Raamatussa on monin 
paikoin kovaa, jopa raflaavaa kiel-
tä. Onko myös vihapuhetta? 

Luentosarjan päätteeksi tou-
kokuussa seurakuntapastori Pek-
ka Mustakallio pohtii, onko kris-
tityllä aina maailmassa ulkopuo-
lisen muukalaisen rooli.

– Jumalaan uskova on mat-
kalla: hän elää maailmassa mut-
ta päämäärä on muualla, iankaik-
kisuudessa. Millaisen identiteetin 
tällainen ristiriitaisuus luo?

RIITTA HIRVONEN

Raamattuluentosarjasta tarkemmat 
tiedot ilmoituksessa sivulla 19.

Raamattu-
luentosarja

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

Oulujoen kirkko on pois 
käytöstä huhtikuun 
alusta kesäkuun lop-
puun kirkossa tehtävi-

en korjaustöiden vuoksi. Kor-
vaavana tilana toimii Hin-
tan seurakuntatalo Hintantie 
89:ssä.

Oulujoen kirkon lämmitysjär-
jestelmä on 1960-luvulta, ja se on 
käyttöikänsä päässä. Korjaukses-
sa on tarkoitus uusia koko läm-
mitysjärjestelmä sekä vesi- ja vie-
märiputket. 

Samassa yhteydessä muute-
taan yleisö-wc esteettömäksi. 

Myös sakastin puolella teh-
dään pieniä tilamuutoksia ja pää-
portaisiin asennetaan lisäkaiteet 
turvallisuuden parantamiseksi. 
Lisäksi kirkon yläpohjaan lisä-
tään automaattinen sammutus-
järjestelmä, joka parantaa hen-
kilöturvallisuutta ja auttaa estä-
mään palon leviämistä mahdol-
lisen tulipalon sattuessa.

Häävarauksia 
ei ole peruttu
Pohjois-Suomen ainoa säily-
nyt puujugendkirkko on Oulun 
suosituin vihkikirkko. Häävara-
uksia ei ole tarvinnut remontin 
vuoksi perua, sillä kirkko on va-
rattu jo yli vuosi sitten korjaus-
töitä varten. 

– Jonkun verran pettyneitä 
yhteydenottoja on tullut, kun pa-
rit eivät ole pystyneet varamaan 
kirkkoa häitä varten, kertoo Ou-
lujoen seurakunnan kirkkoherra 
Satu Saarinen.

Hautajaisten aikatauluun kor-
jaustyöt voivat jonkun verran vai-
kuttaa, sillä Oulujoen kirkossa 
on paljon myös hautaan siunaa-
misia. Hautajaiset voi järjestää 
kuitenkin missä tahansa muussa 
Oulun kirkossa.

Remontin kustannusarvio on 
420 000 euroa. Korjaustyöt eivät 
muuta kirkon sisustusta tai ulko-
vuorausta.  

Pastorit Pekka Mustakallio ja Jaakko Tuisku kertovat ensi keskiviikkona 30. maaliskuuta muukalaisuusaiheiseen perehtyvästä 
raamattuluentosarjasta Radio Deissä.

Mitä tänä päivänä 
tarkoittaa Mooseksen 
kirjan kohta, jossa 
kehotetaan empimättä 
rakastamaan 
siirtolaisia kuin itseä ja 
pitämään heitä oman 
heimon jäseninä.
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Nyt tarvitaan 
maailmanlaajuisia 
toivon merkkejä. 

Yössä olen kuluttanut koko elämäni, sillä 
pimeyttä ja syvää hämäryyttä on ollut 
syntieni yö, mutta Vapahtaja, tee sinä 
minut päivän lapseksi.

Oulun hiippakunnalle 
pääsiäisenä 2016 

Maailma kaipaa 
uutta toivoa

 

Pääsiäinen 2016 on merkkivuosi Oulun kirkollisessa elämäs-
sä. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun luteri-
laiset ja ortodoksiset kristityt saattoivat viettää yhteistä pää-
siäistä osallistumalla toistensa kanssa juhlaan. 

Heinäpäässä Oulussa tungeksi ihmisiä keskiyön palveluksissa, 
ja monien silmien edessä on vieläkin ristisaattoa seuranneiden ih-
misten joukko asuintalojen parvekkeilla. 

Kun yhteinen päämäärä kohdattiin yhteisessä juhlassa, läsnä oli 
ilo, joka myös tarttui. Raja-aidat saatettiin hetkeksi unohtaa ja käy-
dä avoimin sydämin juhlaan. 

Sukupolven mittainen aika tuosta tapahtumasta tuo meidät tä-
nä pääsiäisenä uudelleen yhteyden etsimisen lähteille. 

Paljon yhteistyötä on kehitetty vuosikymmenten aikana ja Ou-
lun ekumeniasta on tullut laajemminkin käsite. On tiedostettu, että 
rinnan opillisten kysymysten selvittelyn on tehtävä työtä arjen koh-
taamisten kanssa ja raivattava tilaa sydänten ekumenialle. 

Kahden kirkkokunnan yhteinen pääsiäinen on laajentunut yh-
teistyöksi myös muidenkin kirkkojen välille ja oululaisen rooma-
lais-katolisen seurakunnan mukaantulo vuosien saatossa on sy-
ventänyt kristikunnan yhteisen perinnön ymmärtämistä hiippa-
kuntamme alueella. 

Maailmanlaajuisesti on kuluvana vuonna saatu iloita suurten 
kirkkokuntien halusta etsiä tietä toistensa luo vuosisataisen eron 
jälkeen. Ilmapiirissä on sovinnon tuntua ja viesti koko maailmalle. 

Elämme poikkeuksellisten muutosvirtojen pyörteissä. Useat ky-
selevät kehityksen suuntaa. Sitä on kuitenkin vaikea arvioida, kun 
liian monet osatekijät liikkuvat ja eri suuntiinkin. 

Nyt tarvitaan maailmanlaajuisia toivon merkkejä. Eräs niistä, ei-
kä vähäisin, on kristittyjen pyrkimys löytää sydänten yhteys ja siten 
osoittaa, että maailmasta ei ole ilo kadonnut. 

Se, mitä tapahtui Oulun pääsiäisenä 1986, on ollut hedelmää 
kantava ilonpisara kristittyjen suuressa 
perheessä. 

Olemme nyt puolestamme kutsuttu-
ja tekemään työtä yhä laajemman yhteis-
ymmärryksen ja rakkauden toiminnan 
puolesta muuttuneessa maailmassa. 

Rakkauden voimasta maailmassa oli 
kysymys, kun Kristus tuotiin ensimmäi-
sen pääsiäisen alla maaherra Pontius Pilatuksen eteen. Siellä käy-
tiin keskustelu ylimmän maailmanvallan, Rooman edustajan ja it-
sensä Jumalan Pojan välillä. 

”Minun kuninkuuteni ei ole peräisin täältä.”
”Sinä siis kuitenkin olet kuningas?”, Pilatus sanoi. 
Jeesus vastasi: ”Itse sinä sanot, että olen kuningas. Sitä varten 

minä olen syntynyt ja sitä varten tullut tähän maailmaan, että to-
distaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee 
minua.” 

”Mitä on totuus?” kysyi Pilatus. 
Tunnetuin seurauksin evankeliumit kertovat, miten Jeesus an-

nettiin ristiinnaulitsemista vaativien ihmisten mielivallalle. 
Maailmanhistorian mullistaneen ensimmäisen pääsiäisen sa-

noma oli juuri rakkaudessa. Kärsivän Kristuksen voitto kuolemas-
ta oli se totuus, jonka Jumala on valmistanut koko ihmiskunnalle. 

Kristillinen toivo kaiken uudeksi tulemisesta ja uusien 
mahdollisuuksien avautumisesta kärsimyksen ja kuole-
mankin keskellä on sanoma, jota mikään maailman 
valta ei voi tehdä tyhjäksi, ei suurinkaan. 

Tällaista toivoa tänään on lupa ja kehotus pitää 
rohkeasti esillä. Kristittyinä saamme rukoil-
la toinen toistemme puolesta ja sen yhteyden 
puolesta, jotta ”maailma uskoisi”. 

Sisäisen lujittumisen ja ilon kautta voim-
me helpommin kulkea kaikkia ihmisiä palve-
levaa tietä, kuten Ylösnoussut on esimerkil-
lään osoittanut. 

Kristus on ylösnoussut! 
Siunattua pääsiäisaikaa 2016 toivottaen 

SAMUEL SALMI
Oulun hiippakunnan piispa 

Pääsiäiskirkossa ei keltaista näe 
Monen mielestä pääsiäisen väri on 

keltainen, kukkiihan kevät en-
simmäisissä narsisseissa ja loistaa 
tipujen pörröisessä olemuksessa. 

Pääsiäiskirkkoon asteleva ei kuitenkaan 
näe keltaista muutoin kuin ehkä alttariku-
kissa, sillä se ei ole yksi Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon kirkollisista väreistä. 

Peruskeltainen on kirkollisena värinä 
muutoinkin harvinainen, mutta kultaa käy-
tetään jonkin verran valkoisen värin rinnal-
la. Kirkollisessa symboliikassa kulta mielle-
tään auringon, taivaallisen kirkkauden vä-
riksi. 

– Pääsiäinen on niin iloinen juhla, et-
tä aurinkokin tanssii, Tuiran seurakun-
nan kappalainen Päivi Jussila kertoo kul-
lan käytön perustelusta. 

Läntisessä kristikunnassa käytössä oleva 
koko vuoden kattava värijärjestelmä, niin 
sanotut liturgiset eli kirkolliset värit, on ke-
hittynyt vuosisatojen aikana. 

– Värit eivät ole kiveen hakattuja, vaan ne 
voivat muuttua suuntaan tai toiseen. Vaikea 
kuitenkaan uskoa, että väriskaalaa alettai-
siin kovin helposti laajentaa, Jussila toteaa.

Jos luterilaisessa kirkossa mustan, val-
koisen, violetin, vihreän ja punaisen jat-
koksi lisättäisiin kuudes kirkollinen väri, 
Jussila uskoisi sen olevan sininen. 

Neitsyt Mariaa ja taivaallista rakkaut-
ta kuvaavaa sinistä on lupa käyttää jo ny-
kyisin Marialle omistettuina juhlapäivinä,  
4. adventtisunnuntaina ja Marian ilmesty-
mispäivänä.

Tämän jutun kuvat löytyvät myös Oulun seurakuntien Facebook-sivulta www.facebook.com/oulunseurakunnat. Niiden yhteydestä löytyy Niilo Rauhalan runoja, jotka on valinnut Tuiran seurakunnan pastori Päivi Jussila.
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Värit ovat 
sanattomia viestejä

Pääsiäisen kolme väriä kirkossa ovat violetti, 
musta ja valkoinen. Värit näkyvät kirkon 
tekstiileissä ja papin vaatetuksessa.

Violetti on katumuksen, odotuksen ja 
parannuksen väri. Sitä käytetään pääsiäistä edel-
tävänä paastonaikana ja hiljaisella viikolla. 

Violetin rinnalla voidaan käyttää myös tum-
maa sinistä, joka violetin tavoin symboloi katu-
musta ja odotusta.

Musta on murheen ja surun sekä katoavaisuu-
den väri.  Mustaa käytetään pitkäperjantaina.

Valkoinen kuvaa iloa, kiitosta, puhtautta ja au-
tuutta. Valkoista käytetään kirkkovuoden suuri-
na juhlapäivinä, esimerkiksi jouluyönä, pääsiäis-
yönä ja pääsiäispäivinä. Valkoisen rinnalla voi-
daan käyttää myös hopean ja kullan värejä. 

Violettiin liittyvä teksti on ortodoksisesta 
katumuskanonista. Mustaan ja valkoiseen liittyvät 
lauseet ovat katkelmia 300-luvun puolivälin maissa 
syntyneen kirkkoisä Johannes Krysostomoksen 
pääsiäissaarnasta.

Älköön kukaan pelätkö 
kuolemaa, sillä Vapahtajan 
kuolema on meidät 
vapauttanut. 

Älköön kukaan itkekö 
rikkomuksiaan, sillä 
anteeksiantamus on 
noussut haudasta. 

Pääsiäiskirkossa ei keltaista näe 
Värien tulkinta 
on yksilöllistä
Kirkolliset värit näkyvät lähinnä kirk-
kotekstiileissä. Päivi Jussila uskoo, että 
moni kirkossa kävijä ei tule edes kiin-
nittäneeksi huomiota värien vaihtumi-
seen alttarilla, lukupulpeteissa tai papin 
vaatetuksessa.

– Kirkkotekstiileillä ei ole konkreet-
tista käyttöä jumalanpalveluksessa, jo-
ten siksikin ne voivat jäädä helposti huo-
maamatta. 

Parasta Jussilan mielestä olisi, jos vä-
rit itsessään herättäisivät heti jonkin 
mielikuvan, jota ei tarvitsisi selitellä.

 – Vihreä on väreistä helpoimmin tul-
kittavissa, sillä valtaosa ihmisistä yhdis-
tää sen kasvuun ja uuteen elämään. 

Jussilan mukaan värejä ei pitäisi se-
littää liikaa tai opettaa, mitä mikin tar-
koittaa, sillä yhtä oikeaa tulkintaa ei ole. 

Keltainen kertoo  
uusista aluista
Jouluun yhdistetään punainen väri, 
mutta kirkollisessa symboliikassa se ku-
vaa tulen värinä Pyhää Henkeä ja uskos-
ta todistamista. 

Kirkoissa punaista näkee esimerkik-
si helluntaina ja pyhäinpäivänä. Joulun 
ajan kirkollinen väri on sen sijaan val-
koinen.

Ajatus keltaisesta kirkollisena väri-
nä on Jussilan mielestä ”kiva”, sillä kel-
tainen viestii uusista aluista: keväästä, 
kukista ja auringosta. Hän uskoo, että 

se olisi myös helpommin avautuva vä-
ri kuin valkoinen, joka kuvaa kiitosta, 
puhtautta ja autuutta, mutta voi monen 
silmiin näyttää pelkältä taustalta.  

Violetti taas tuskin yhdistyy kovin 
monen mielessä luontaisesti katumuk-
seen ja kärsimykseen, Päivi Jussila arvioi.

Mutta palataan vielä keltaiseen. Jussi-
lalla on siihen liittyvä teoria. 

– Taitaa olla niin, että keltainen so-
pii aika harvalle suomalaiselle ja pukeu-
dumme siihen harvoin. Ehkä siksikin 
koemme sen niin vahvasti? 

ELSI SALOVAARA

Ku va t :  H e id i  M a k ko n e n

Tämän jutun kuvat löytyvät myös Oulun seurakuntien Facebook-sivulta www.facebook.com/oulunseurakunnat. Niiden yhteydestä löytyy Niilo Rauhalan runoja, jotka on valinnut Tuiran seurakunnan pastori Päivi Jussila.
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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

La 26.3. klo 23 pääsiäisyön 
messu Raahen kirkosta.
Pääsiäispäivänä su 27.3. klo 
9.45 Radiopyhäkoulu. Karja-
sillan seurakunnan lastenoh-
jaajat Hanna Partanen ja Ma-
ri Järvelä.
Klo 10 Messu Saloisten kirkosta.
Su 3.4. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa Karjasillan seurakunnan 
lapsi- ja perhetyön sihteeri Ma-
ri Jääskeläinen kertoo Ylös-
nousseen todistajista.
Klo 10 jumalanpalvelus Yli-
vieskan kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi 
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Messu su 27.3. ja 3.4. klo 10 
Oulun tuomiokirkosta ja Ou-
lunsalon kirkosta.
Oulun tuomiokirkosta:
Kiirastorstain messu 24.3. klo 19.
Pitkäperjantain sanajumalan-
palvelus 25.3. klo 10.
Aaria-ilta perjantaina 1.4. klo 
19. Oulun ammattikorkeakou-
lun laulupedagogiopiskelijat 
laulavat orkesterin säestyksel-
lä oratorio- ja kantaattiaarioita.

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.
Huom! Pe 25.3. ja ma 28.3. har-
tauksia ei lähetetä.
Torstaina 31.3. aamuhartau-
den pitää pastori Satu Kreivi-
Palosaari Oulusta ja perjan-
taina 1.4. Medialähetys Sanan-
saattajien aluepäällikkö Arja 

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Pääsiäispäivänä sunnuntai-
na 27.3. klo 8.45 Pääsiäispäi-
vän Radiopyhäkoulun pitävät 
Karjasillan seurakunnan las-
tenohjaajat Hanna Partanen 
ja Mari Järvelä.
Klo 10 messu Karjasillan kir-
kosta. Virret: 84:1-2, 728, 105, 
502, 498, 221, ja 84:6.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa on aiheena Tui-
ran kirkon pääsiäismusikaali 
 INRI. Haastattelussa ovat mu-
sikaalin käsikirjoittaja Terhi-
Liisa Sutinen ja säveltäjä Ou-
ti-Mari Karppinen.
Su 3.4. klo 8.45 Radiopyhäkou-
lussa Karjasillan seurakunnan 
lapsi- ja perhetyön sihteeri Ma-
ri Jääskeläinen kertoo Ylös-
nousseen todistajista.
Klo 10 messu Kiimingin kir-
kosta. Virret: 272:1-2, 334:1,5-
8, 513, 104, 227, 94:3 ja 339:1,4
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kirkkoherra Jaak-
ko Tuisku ja seurakuntapasto-
ri Pekka Mustakallio kertovat 
Haukiputaan seurakunnan 
raamattuluentosarjasta. Lähe-
tetään myös ke 30.3. klo 15.15.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Kiirastorstaina 24.3. klo 19 
jumalanpalvelus Kempeleen 
kirkosta.
Pitkäperjantaina 25.3. klo 10 
jumalanpalvelus Nivalan kir-
kosta.

Savuoja Oulusta.
Pitkäperjantaina 25.3. klo 10 
jumalanpalvelus Oulun tuo-
miokirkosta. Virret: 67, 63:1-4, 
757 (virren 221 sävelmällä) ja 
71:6-9. Synnintunnustus: 706
La 26.3. klo 23.55  Pääsiäisyön 
aamupalvelus ja liturgia Pro-
feetta Elian kirkossa Iisalmessa.
Pääsiäispäivänä su 27.3. klo 
10 jumalanpalvelus Lapuan 
tuomiokirkosta. Virret 84:1-4; 
126; 85; 92: 1,2,4,6; 105; 84:5-6
Toisena pääsiäispäivänä ma 
28.3. klo 10 Tuomasmessu Hä-
meenlinnan kirkosta.
Su 3.4. klo 10 jumalanpalvelus 
Turun Pyhän Katariinan kirkos-
ta. Virret: 265, Laudamus (4. mes-
susävelmäsarja), 513, 104:1-, 228.

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 15.10 ja uusintana maa-
nantaisin kello 11.05.
Pitkäperjantaina 25.3. klo 10 
Nojatuolikirkon vieraana on 
arkkipiispa Kari Mäkinen.
La 26.3. klo 23.55  Pääsiäisyön 
aamupalvelus ja liturgia Pro-
feetta Elian kirkossa Iisalmessa.
Pääsiäispäivänä su 27.3. klo 10 
Lasten pääsiäishartaus Hyvän 
Paimenen kirkolla Helsingin 
Pakilassa.  

Osoitteessa www.lastenkirk-
ko.fi on pääsiäisaiheista sisäl-
töä lapsille.

uusia ja vanhoja teoksia 
teologinenkirjakauppa.fi 

Hautauspalveluja

Asemakatu 4     Puh: 08 311 2203 (24 h)     www.ala-aho.fi

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Myydään hautakiviä
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 €  

Lapsiperhe tukeutuu yhä 
useammin diakoniaan
Lapsiperheköyhyyden lisääntyminen 

näkyy kirkon diakoniatyössä. Tuo-
reiden, vuoden 2015 seurakuntien 
toimintatilastojen mukaan diakonia-

työntekijät kohtasivat avustustyössä ai-
empaa useammin lapsia ja lapsiperheitä. 
Kaikkiaan noin 82 500 lapsiperhettä otti 
yhteyttä seurakuntien diakoniatyöhön vii-
me vuoden aikana.

Myös seurakuntien kautta jaettavien 
Tukikummit-avustusten kysyntä kasvoi 
jyrkästi. Tukikummit-säätiö myöntää va-
roja lasten ja nuorten harrastus- sekä opis-
kelukustannuksiin.

Koko diakonian taloudellisesta avus-
ta lapsiperheille suunnattiin puolet. Kirk-
ko käytti viime vuonna avustustyöhön 7,8 
miljoonaa euroa.

Rahallisen avun lisäksi tarvetta on 
konkreettiseen arjen apuun. Avunpyyntö-
jen taustalla on useimmiten perhettä koh-
dannut sairaus, pienet tulot, työttömyys ja 
asumisen kalleus.

– Köyhyys syrjäyttää maassamme lapsia 
jopa peruspalveluista, kuten koulutukses-
ta. Suunniteltujen leikkausten yhteisvaiku-
tus on monelle perheelle valtava, Jaakko 
Kiilunen Kirkon diakoniarahastosta sa-
noo.

Myös iäkkäät
tarvitsevat tukea
Kirkon tilastojen mukaan kaikista hei-
koimmassa asemassa yhteiskunnassa ovat 
yksinäiset, sairaat, pienituloiset iäkkäät 
ihmiset. Terveyden ja sairauden kysymyk-
set ovat olleet jo pitkään yksi suurimmista 
seurakuntien diakoniatyön asiakaskontak-
teissa esille nousevista aiheista.

– Yhä useammin diakoniatyössä koh-
dataan iäkkäitä ihmisiä, jotka joutuvat te-
kemään arjessaan valintoja, ostavatko ra-
hoillaan ruokaa vai lääkkeitä tai onko va-
raa mennä lääkäriin, kirkon vanhustyön 
asiantuntija Irene Nummela kertoo.

Seniorilounas 6,70 €
Tarjoamme maukasta kotiruokaa 

kaikille avoimissa lounasravintolois-
samme Caritas-Kodissa Taka-Lyö-
tyssä, Caritas Matriitissa Tuirassa 
sekä Caritas Kempeleessä. Seniori-
lounas 6,70 € (yli 65-v ja eläkeläiset), 

muut ruokailijat hintaan 8,20 €. 

 Lounaslistat ja yhteystiedot: 
www.caritaslaiset.fi

Tiedustelut: 045 636 5372

Kirkkoon pääsee 
kympittäkin
Palmusunnuntaina kirkoissa ke-

rättiin kolehti Suomen Lähetys-
seuralle. Lähetysseura on jul-
kaissut lehdissä ilmoituksia, jois-

sa pyydettiin kirkkovieraita pistämään 
kymppi taskuun ja sujauttamaan se ko-
lehtihaaviin lähetystyön hyväksi.

Suomen Lähetysseuran varainhan-
kinnan koordinaattori Tanja Hirvilam-
mi, eikö kymppi ole osalle kansalaisista 
aika suuri summa? 

– Kymppi ei ole pakollinen eikä ke-
tään haluttu ajaa hankalaan tilantee-
seen. Ei todellakaan. Haluamme vain 
herätellä niitä, joilla on varaa antaa, Hir-
vilammi sanoo. 

Jokainen voi hänen mukaansa antaa 
kolehtiin rahaa oman maksukykynsä 
mukaan.

– Kirkko on avoin kaikille. Niin se on 
maailmallakin. Ei siellä katsota annat-
ko jotain kolehtiin, vaan se on jokaisen 
henkilökohtainen asia. 

Antamisen kulttuuri on Hirvilam-
min mukaan muuttunut vuosien aikana. 
Kymppi-ilmoituksilla haluttiin muistut-
taa, että kirkossa kannattaa ylipäätänsä 
käydä ja siellä kannetaan kolehti. Käteis-
tä rahaa käytetään entistä vähemmän ja 
siksi kolehdista muistutettiin leikkimie-
lisellä kymppi taskuun -ilmaisulla. 

– Usein he, joilla on vähän, antavat 
vähästään vielä heikoimmassa asemassa 
oleville, Hirvilammi sanoo.

Hänen mukaansa kolehdit ovat seu-
rakuntalaisille yksi tapa olla mukana lä-
hetystyössä. Sitä ei tule aina ajatelleeksi 
kirkon penkissä.

Kolehdin keräämisen yhteydessä 
kymppiä ei kirkoissa mainittu. 

– Ajattelimme, että se ei ole oikea 
paikka. Kolehtivetoomuksessa mainit-
tiin vain mihin kolehti menee, Hirvi-
lammi toteaa. 

PEKKA HELIN
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Aukeamisia
I
Kipu työntyy äkisti
kuin terävä naula
pehmeään pintaan.
Huudan hiljaa 
ymmärtäjää yöhöni.

Sunnuntai 27.3.2016
Psalmi: Ps. 118:15-23 (24)
1. lukukappale: Hoos. 6:1-3
2. lukukappale: 1. Kor. 15:1-8 (9-10) 11
Evankeliumi: Luuk. 24:1-12

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

Luuk. 24: 1-12
Ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen 
naiset jo aamuvarhaisella menivät 
haudalle ja ottivat hankkimansa 
tuoksuöljyt mukaan. He havaitsivat, 
että kivi oli vieritetty haudan suulta, ja 
kun he menivät sisälle hautaan, he eivät 
löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. Kun 
he olivat ymmällä tästä, heidän edessään 
seisoi yhtäkkiä kaksi miestä sädehtivän 
kirkkaissa vaatteissa. Naiset pelästyivät 
ja painoivat katseensa maahan. Mutta 
miehet sanoivat heille: ”Miksi etsitte 
elävää kuolleiden joukosta? Ei hän 
ole täällä, hän on noussut kuolleista. 
Muistakaa, mitä hän sanoi teille ollessaan 
vielä Galileassa: ’Näin täytyy käydä: 
Ihmisen Poika annetaan syntisten 
ihmisten käsiin ja ristiinnaulitaan, 
mutta kolmantena päivänä hän nousee 
kuolleista.’” Silloin he muistivat, mitä 
Jeesus oli puhunut.
    Haudalta palattuaan naiset veivät 
tästä sanan yhdelletoista opetuslapselle 
ja kaikille muille. Nämä naiset olivat 
Magdalan Maria, Johanna ja Jaakobin 
äiti Maria, ja vielä muitakin oli heidän 
kanssaan. He kertoivat kaiken apostoleille, 
mutta nämä arvelivat naisten puhuvan 
omiaan eivätkä uskoneet heitä. Pietari 
lähti kuitenkin juoksujalkaa haudalle. 
Kurkistaessaan sisään hän näki ainoastaan 
käärinliinat, ja hän lähti pois ihmetellen 
mielessään sitä, mikä oli tapahtunut.

Sanan aika
E l i na  A n t i ka in e n

II
Minä olen autio ja tyhjä,
pimeys peittää syvyyteni.
Jumalani, Sinä odotat,
kunnes olen puhaltanut
keuhkoni kokonaan tyhjiksi —
täyttääksesi kaikki
syvimmätkin sopet
uuden aamun heleällä raikkaudella.

III
Hämärään tottuneet 
silmäni säikkyvät vielä 
väkevää valoa.
Pienet pajunkissat puhkeavat
kevään varhaisessa lämmössä.
Silittelet niissä hellästi
minuakin auki, 
luottamaan:
Kristus elää. Minä elän.

ELINA ANTIKAINEN
vs. sairaalapastori
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Piinaviikko päättyy iloiseen juhlaan
Menot Oulun seurakunnissa 24.3.–7.4.2016

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: 

Tuomiokirkko: Mauno Veik-
ko Viljami Keränen, Reeta Ai-
nosofia Mustaniemi, Paulus 
Samuel Prokkola, Lumi Ag-
nes Savolainen.
Haukipudas: Valtteri Ma-
tias Kovalainen, Essi Inkeri 
Mettovaara, Aada Ida Ma-
ria Rössi.
Karjasilta: Elias Olavi Arola, 
Bea Alexia Hannila, Aava Oli-
via Kurunlahti, Heljä Anneli 
Riikola, Amalia Hannele Sep-

Paastonaika ja hiljai-
nen viikko huipen-
tuvat seurakunnissa 
kirkkovuoden suu-

rimpaan juhlaan, jonka yti-
messä on sanoma ylösnous-
seesta Kristuksesta.

Pitkäperjantaina 25. 
maaliskuuta Oulun seura-
kuntien kirkoissa järjeste-
tään sanajumalanpalveluk-
sia kello 10 sekä Jeesuksen 
kuolinhetken hartauksia ja 
rukoushetkiä kello 15.

Hiljainen lauantai hui-
pentuu 26. maaliskuuta 
pääsiäisyön messuun, jo-
ta vietetään useissa Ou-
lun seurakuntien kirkoissa. 
Alttareiden musta liturgi-
nen väri on vaihtunut val-
koiseen, ja messussa syty-
tettävät kynttilät muistut-
tavat nousevasta auringosta 
sekä väistyvästä pimeydestä. 
Pääsiäisyön ja -päivän teks-
tit sanoittavat ihmetystä 
Jeesuksen tyhjällä haudalla.

Pääsiäisyön messua vie-
tetään lauantaina 26. maa-
liskuuta kello 23 Oulun 
tuomiokirkossa, Haukipu-

Leikkaa talteen!

Oulun seurakuntien virastot 
menevät kiinni kiirastorstaina 24.3. klo 14. 

Virastot ovat auki pääsiäisen jälkeen 
tiistaina 29.3. normaaliin tapaan.

KUA Kokkolan ajankohtaispäivät
torstaina 14.4. klo 14–19.30 
Kaarlelan seurakuntakoti, Kruunupyyntie 3. 
Iltapäivällä Kokkolassa puhutaan Kirkon Ulkomaa-
navun työstä pakolaisten parissa ja kajautetaan il-
moille myös kevään ensimmäinen Suvivirsi! Iltatilai-
suudessa innostutaan vuoden 2016 kampanjasta 
”Minulla on #suunnitelma”, jossa Naisten Pankki tu-
kee kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä ja omaehtois-
ta toimeentuloa kestävän kehityksen periaattein. Ou-
lusta lähtee kaksi pikkubussia, joissa muutama paik-
ka vapaana. Ilmoittautumiset ja tarkempi aikataulu  
Anneli Nieminen, p. 040 5747 105.

 

 

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 

Tule Kymppileirille! 
Kymppileiri on tarkoitettu tänä vuonna 10 vuotta 
täyttäville tytöille ja pojille. Kymppileiri on neljä päivää 
kestävä telttaleiri Rokuan leirikeskuksessa. Leirillä 
uidaan, retkeillään, pelataan – ja tietenkin myös syödään 
hyvin! Leirillä majoitutaan puolijoukkueteltoissa. 
Suunnitelmissa vauhdikasta ja monipuolista ohjelmaa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 15.4. asti: 
www.oulunseurakunnat.fi/kymppileiri

pänen, Elias Oskari Trög, Sara 
Ilona Aurora Virkkunen.
Oulujoki: Jare Olavi Tapani 
Arffman, Liiam Sefania Han-
hela, Eveliina Annika Kela, 
Peetu Ilari Kossi, Niilo Jaakko 
Johannes Seppänen, Moona 
Sofia Marianna Taam, Louna 
Anna Elmiina Ylikotila.
Oulunsalo: Carlos Valen-
tin Räihä, Stella Marleene 
Savela,Elmo Valtteri Sova-
Kurtti.
Tuira: Nuppu Nella Kristii-
na Leinonen, Lucas Juhani 

Marjamaa, Seela Oili Alvii-
na Nitovuori, Valo Väinö Ar-
vid Ojalehto, Elli Selina Olli-
kainen, Ronja Irene Pelttari, 
Milla Maarit Juliaana Ranta-
Nilkku, Noora Alina Tolonen, 
Tuukka Johannes Turunen.

Vihityt
Karjasilta: Sakari Antero Ti-
hinen ja Leea Marjatta To-
kola.
Oulujoki: Heikki Tuomas 
Taam ja Ida-Maria Nurminen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Paavo Johan-
nes Hyvönen 94, Satu Sinikka 
Moilanen 28.

Haukipudas: Tauno Olavi 
Marttala 87, Pauli Johannes 
Tomperi 84, Aune Mariaana 
Rekilä 83, Helvi Vahtola 80.
Karjasilta: Viljo Vieno An-
samaa 86, Kerttu Eeva Emi-
lia Koski 87, Taimi Margare-
ta Saarikoski 90, Sari Johan-
na Salmén 46.
Oulujoki: Lauri Juhani He-
pokangas 53, Paula Anna Lii-
sa Junnilainen 92, Anja An-
na Kemppainen 83, Vieno El-
viira Mikkonen 87.
Oulunsalo: Taina Elisa Huo-
pana  33.
Tuira: Veli Ilmari Ahoranta 
83, Irma Anita Sallinen 97, 
Sirkka Eliina Tauriainen 86.

taan seurakuntakeskuk-
sessa, Karjasillan kirkossa, 
Kiimingin kirkossa, Ylikii-
mingin kirkossa ja Pyhän 
Tuomaan kirkossa.

Messun jälkeen 
syödään yhdessä
Vanha kristillinen traditio 
kokoaa kristityt syömään 
yhdessä pääsiäisjuhlaan. 

Ateriaan liittyy ajatus jaka-
misesta ja yhteisöllisyydes-
tä. Oulun seurakunnissa 
kokoonnutaan 26. maalis-
kuuta pääsiäisyön messun 
jälkeen yhteisille aterioille 
Keskustan seurakuntata-
lossa, Haukiputaan seura-
kuntakeskuksessa, Karja-
sillan kirkossa, Ylikiimin-
gin seurakuntatalossa ja 

Pyhän Tuomaan kirkossa.
Oulujoen seurakun-

nassa kokoonnutaan en-
nen pääsiäisaamun mes-
sua yhteiselle aamupalalle 
27. maaliskuuta kello 8.30–
9.30 Oulujoen pappilassa.

Sosiaalisessa medias-
sa yhteiset ateriat näkyvät 
tunnisteella #samassapöy-
dässä.

K i r ko n ku va p a n k k i  /  J aan i  F ö h r
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Jumalanpalvelukset 
Messu su 3.4. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko. Saarna Jukka 
Hautala, liturgia Ari-Pekka 
Metso ja avustaa Urpo Luok-
kala. Kanttorina Péter Ma-
rosvári, urkurina Lauri-Kal-
le Kallunki. Herättäjäkuoro. 
Messu su 3.4. klo 13 Intiön 
srk-koti. Toimittaa Ari-Pek-
ka Metso, kanttorina Hen-
na-Mari Sivula.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa 
ma 4.4. klo 9–11 p. 044 
3161 419 tai käymällä 
paikan päällä Keskustan 
srk-talossa.

Työttömien ja vähävarais-
ten ateria ke 30.3. ja 6.4. klo 
11–12.15 Heinätorin srk-talo. 
Aterian hinta on 2 €. 

Musiikkitilaisuudet
Aaria-ilta pe 1.4. klo 19 Ou-
lun tuomiokirkko. Oamk:n 
laulupedagogiopiskelijat 
laulavat orkesterin säestyk-
sellä oratorio- ja kantaatti-
aarioita. Illan aikana kuul-
laan oratorioaarioita ba-
rokin ja klassisimin ajoilta 
mm. seuraavilta säveltäjiltä: 
D. Buxtehude, J. S.  Bach, G. 
F.  Händel, W. A.  Mozart ja 
J. Haydn. Musiikinjohto Ol-
li Heikkilä. Vapaa pääsy, kä-
siohjelma 5 €. Seurattavis-
sa myös www.virtuaalikirk-
ko.fi. 

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

Ehtookellot ja iltarukous 
(Vesper) lauantaina 2.4. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa. Tule 
hiljentymään  lauantain 
ehtookelloihin ja kirkon 
ikivanhaan laulettuun 
iltarukoushetkeen, vesperiin.  
Kesto noin 20 minuuttia. 

Jumalanpalvelukset 
Messu to 24.3. klo 14 Oulun tuomiokirkko. 
Toimittaa Urpo Luokkala ja avustaa Anna-Mari 
Heikkinen. Kanttorina Henna-Mari Sivula.
 
Messu to 24.3. klo 19 Oulun tuomiokirkko. 
Toimittaa Urpo Luokkala ja avustaa Anna-
Mari Heikkinen. Kanttorina Lauri-Kalle Kallunki. 
Tuomiokirkon kamarikuoro, johtaa Lauri-Kalle 
Kallunki. Lähetys www.virtuaalikirkko.fi.

Sanajumalanpalvelus  
pe 25.3. klo 10 Oulun 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 Oulun tuomiokirkko. Toimittaa Salla 
Autere ja kanttorina Lauri-Kalle Kallunki. 
 
Pääsiäisyön messu  
la 26.3. klo 23 Oulun tuomiokirkko.  
Toimittaa Ari-Pekka Metso. Avustaa Jouko Lankinen, 
urkurina Péter Marosvári, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Messun jälkeen on tarjolla pääsiäisateria.

Pääsiäispäivän messu  
su 27.3. klo 10 Oulun tuomiokirkko. 
Toimittaa Mari Flink, avustaa Salla Autere, kanttorina 
Henna-Mari Sivula urkurina Lauri-Kalle Kallunki. 
Lähetys www.virtuaalikirkko.fi.

Pääsiäispäivän messu  
su 27.3. klo 13 Heinätorin srk-talo. 
Toimittaa Mari Flink ja kanttorina Péter Marosvári.
 
2. pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus 
ma 28.3. klo 10 Oulun tuomiokirkko. 
Toimittaa Anna-Mari Heikkinen, avustaa Ari-Pekka 
Metso, kanttorina Lauri-Kalle Kallunki, urkurina Peter 
Marosvari.

Pääsiäisvirsien-ilta la 2.4. 
klo 20–21 Oulun tuomiokirk-
ko. Tilaisuudessa lauletaan 
tuttuja pääsiäisvirsiä urku-
jen säestyksellä. Lisäksi oh-
jelmassa yksinlaulu- ja urku-
sooloja. Tilaisuuden musiikis-
ta vastaavat Oulun tuomio-
kirkon kanttorit Henna-Mari 
Sivula ja Lauri-Kalle Kallunki. 

Kiirastorstai-illan  
konsertti 
to 24.3. klo 21–21.55 
Oulun tuomiokirkossa. 
Dietrich Buxtehuden 
kantaatti Membra Jesu 
Nostri (Jeesuksen seit-
semän ruumiin osaa) 
BuxWV 75. 
Muhoksen kamari-
kuoro, kamariorkeste-
ri, konserttimestari, Jo-
hanna Leponiemi, Miik-
ka Lehtoaho, urut, so-
listit: Henna-Mari Sivu-
la, Anna Happo, Outi 
Louhisalmi, sopraanot, 
Johanna Fiskaali, altto, 
Peter Marosvári, tenori, 
Juha Hakulinen, basso. 
Musiikinjohto Ossi Kaja-
va. Vapaa pääsy. Käsioh-
jelma 10 €.

Harrastukset 
Elokuvailta ke 30.3. klo 18–
21 Keskustan srk-talo.
Teetä, tekemistä ja pelejä – 
kohtaamispaikka uusille ja 
vanhoille oululaisille la 2.4. 
klo 18–22  Keskustan srk-ta-
lo, Monitoimisali.

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.

Keskiviikko-
seurat 

klo 18 
Vanhassa Pappilassa

30.3. Pekka Siljander
6.4. Heikki Karppinen
13.4. Ulla Mitrunen-

Nyyssönen
20.4. Ari-Pekka Metso

27.4. Esko Visuri

Elossa-
kahavila 

pe 1.4. 
klo 19–23.30 

Keskustan 
seurakuntatalossa. 

Kaikille avoin yhteinen 
perjantai-illan kahavila 

Oulun keskustassa. 
Musiikista vastaa 
yllätysesiintyjä. 

Leikkaa talteen!

Raamattu-
luentosarja

Aiheena ovat erilaiset 
näkökulmat muukalaisuuteen

Kellon seurakuntakodissa, Kylätie 8

ke 6.4. klo 18
Muukalaisuus Vanhassa  
testamentissa
kappalainen Martti Heinonen
Kun maahanne tulee muukalaisia asumaan keskuu-
dessanne, älkää sortako heitä. Kohdelkaa joukossanne 
asuvia siirtolaisia ikään kuin he olisivat heimolaisianne 
ja rakastakaa heitä kuin itseänne, sillä te olette itsekin 
olleet muukalaisina Egyptissä. Minä olen Herra, teidän 
Jumalanne. 3. Moos. 33–34.

ke 13.4. klo 18
Sota, rauha ja levottomuudet –  
täytyykö pahalle tehdä vastarintaa?
teologi, rap-artisti Lauri Kemppainen
 
ke 20.4. klo 18
Kirkko levottomassa maailmassa
pastori Pekka Aittakumpu

ke 27.4. klo 18
Vihapuhetta vai rakkautta? 
kirkkoherra Jaakko Tuisku

ke 4.5. klo 18 
Kahden maan kansalainen  
matkalla kohti parempaa elämää
Pastori Pekka Mustakallio

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
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Lähetyspiiri ti 5.4. klo 13 
Montin-salissa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151. Hox! ma 28.3. ei 
ole päivystystä!
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailua ei ole 28.3. 
Seuraava kerta on 4.4. klo 
11–12 Jäälin kappelissa.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuroa ei ole 28.3. 
Seuraava kerta 4.4. klo 9.30–
10.30 Kiimingin Vanhusten-
taloyhdistyksen kerhohuo-
neessa.  

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot, Perhekahvi-
lat ja Päiväkerhot eivät ko-
koonnu hiljaisella viikolla 
21.–28.3.

Messu su 3.4. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Martti Heinonen, 
avustaa Jari Flink, diakoni-
na Pekka Rintamäki, kantto-
rina Eeva Holappa. Messun 
jälkeen pystykahvit kirkossa. 
Sanajumalanpalvelus su 3.4. 
klo 16 Kellon srk-kodilla. Toi-
mittaa Pekka Mustakallio, 
kanttorina Eeva Holappa. 
Kirkkokahvit. 
Rukouspiiri to 17.3., 31.3. ja 
7.4. klo 15 srk-keskuksessa.
Raamattupiiri ke 30.3. ja 6.4. 
klo 18 srk-keskuksen neuvot-
teluhuoneessa. 

Musiikkitilaisuudet
Barokkimatinea la 9.4. klo 
16 srk-keskuksessa. Trio De-
bonair: Teemu Huunonen 
huilu, Virpi Arhama cemba-
lo ja Neel Kok sello. Barok-
kimusiikkia Agricolan päi-
vään. Konserttia tukee Suo-
men Kulttuurirahasto. Vapaa 
pääsy, ohjelma 5 € Yhteisvas-
tuukeräykselle. 

Harrastukset ja kerhot 
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ma 4.4. klo 13 Jokivar-
ren vanhustentalolla, to 7.4. 
klo 13 srk-keskuksessa ja to 
7.4. klo 13 Kellon srk-kodilla. 

Menot Oulun seurakunnissa 24.3.–7.4.2016

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
Kiirastorstaina klo 
9–14.
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

Messu to 24.3. klo 19 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppä-
nen, avustaa Pauli Niemelä. 
Kanttorina Sari Wallin, kirk-
kokuoro.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 25.3. klo 10 
kirkossa. Toimittaa teol. yo 
Henri Artovaara, saarnaa 
Harri Isopahkala, kanttorina 
Jarkko Metsäheimo, mies-
kvartetti.
Pääsiäisyön messu la 26.3. 
klo 23 kirkossa. Toimittaa 
Marika Huttu, kanttorina 
Sari Wallin, Jorma Tikkinen 
trumpetti.
Pääsiäispäivän messu su 
27.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Seija Helomaa, kantto-
rina Jarkko Metsänheimo, 
Metsäkukat.
Jäälinmessu su 27.3. klo 13 
Jäälin kappelissa Tuomo Nik-
kolan sävelin. Toimittaa Sei-
ja Helomaa, kanttorina Sari 
Wallin, soitinryhmä.
Messu ma 28.3. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Harri Iso-
pahkala, saarnaa Niilo Rau-
hala, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo.
Messu su 3.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaa Elisa Happonen, 
kanttorina Sari Wallin. Radi-
ointi Radio Dei.
Sanan ja rukouksen ilta su 
3.4. klo 18 Jäälissä, Miia Sep-
pänen, Jarkko Metsänheimo, 
puhujana Ari Juntunen.
Raamattupiiri to 31.3. klo 10 
Montin-salissa.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Kiirastorstain messu to 
24.3. klo 19 kirkossa. Toimit-
taa Jari Flink, avustaa Pekka 
Aittakumpu, diakonina Min-
na Similä, kanttorina Hannu 
Niemelä, Haukiputaan Kir-
kon Kamarikuoro. 
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 25.3. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Jaakko 
Tuisku, kanttorina Hannu 
Niemelä. Haukiputaan Kir-
kon Kamarikuoro. 
Sanajumalanpalvelus pe 
25.3. klo 15 Martinniemen 
srk-kodilla. Toimittaa Pekka 
Mustakallio, kanttorina Eeva 
Holappa. 
Pääsiäisyön messu la 26.3. 
klo 23 srk-keskuksessa. Toi-
mittaa Pekka Mustakallio, 
avustaa Martti Heinonen, 
diakonina Johanna Kero-
la, kanttorina Eeva Holap-
pa, Johanna Luokkanen viu-
lu. Messun jälkeen pääsiäis-
yön ateria. 
Messu 1. pääsiäispäivänä 
27.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Aittakumpu, avus-
taa Leena Brockman, kant-
torina Hannu Niemelä, lau-
lu Johanna Kropsu. Messun 
jälkeen pystykahvit kirkossa. 
Perhemessu 2. pääsiäis-
päivänä 28.3. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Leena Brock-
man, avustaa Jaakko Tuis-
ku, diakonina Outi Palokan-
gas, kanttorina Eeva Holap-
pa, seurakunnan lapsikuoro. 
Messun jälkeen pystykahvit 
kirkossa. 

Leipomis-
talkoot 

pe 1.4. klo 8 
Jäälin kappelin 

keittiössä 
YV-lentopallo-
turnaukseen. 

Diakonia- ja lähetyspiiri ma 
4.4. klo 14.30 Kellon srk-ko-
dilla. 
Juttukahvila ke 6.4. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla. 
Lähetyspiiri pe 8.4. klo 12.30 
srk-keskuksen Poijussa (ent. 
neuvotteluhuone).

Apua ja tukea
tarvitseville

AamupuuroAkatemia ma 
4.4. srk-keskuksessa. Kaikil-
le avoin aamupuuro ja -kah-
vi. Klo 9.50 aamuhartaus, klo 
10 tarjolla puuroa, leipää ja 
kahvia. Syönnin jälkeen asi-
aa ensiavusta, Minna Similä. 
Mielenterveyskahvila ti 
29.3. klo 13 srk-keskukses-
sa. Tuetaan toisiamme ja et-
sitään iloa elämään kahvi- ja 
teekupposen äärellä. Kahvila 
alkaa hartaudella. 
Kuulon ja näön päivä ti 5.4. 
klo 12–16 srk-keskuksessa. 
Tietoa ikäkuuloon ja ikään-
tyneen näköön liittyvistä asi-
oita sekä saatavilla olevista 
palveluista. Näyttelyssä esi-
tellään kuulon ja näön apu-
välineitä sekä annetaan nik-
sejä arkipäivän toimintoihin. 
Mahdollisuus kuulon testa-
ukseen. Aistivammajärjes-

töt ja niiden paikalliset yh-
distykset esittelevät toimin-
taansa. Kahvitarjoilu Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi. Mi-
käli tarvitset avustajaa liik-
kumiseen, ota yhteyttä Jo-
hanna Kerolaan, p. 045 1393 
993. Senioriavun vapaaeh-
toiset ovat valmiita avusta-
maan. Tapahtuma on avoin 
kaikille asiasta kiinnostuneil-
le. Vapaa pääsy.
Omaishoitajien vertaistu-
kiryhmä ti 5.4. klo 13 srk-
keskuksessa. Lisätietoja dia-
konissa Heli Puuperä p. 040 
5898 362. 

Muut menot
Parisuhdeilta pe 1.4. klo 
18.30 srk-keskuksessa. Sinun 
kanssasi huomiseen – laulu-
ja ja tarinoita parisuhteesta, 
Jukka Salminen. Paneelikes-
kustelu ja iltapala. Tule vir-
kistymään puolisosi kanssa! 
Illan ajaksi on järjestetty las-
tenhoito. Ilm. iltaan tulevi-
en aikuisten ja hoitoa tarvit-

Raamattuluentosarja 
keskiviikkona 6.4. klo 18 Kellon srk-kodilla. 
Kevään raamattuluentosarjan aiheena ovat erilaiset 
näkökulmat muukalaisuuteen. Raamattuluentosarjan 
ensimmäisessä osassa kappalainen Martti Heinonen 
paneutuu Vanhan testamentin erilaisiin näkökulmiin 
muukalaisuudesta. Lue juttu s. 13.

sevien lasten lukumäärä se-
kä mahd. erityisruokavaliot 
29.3. mennessä Minna Simi-
lälle, minna.simila@evl.fi tai 
p. 040 8668 319. Illan maksu 
10 € / aikuinen Yhteisvastuu-
keräykselle. 
Lukupiiri ma 11.4. klo 18 srk-
keskuksen neuvotteluhuo-
ne Poijussa. Kirjana Skiftes-
vik Joni; Valkoinen Toyota vei 
vaimoni.
Rauhanyhdistykset: Hau-
kipudas: seurat su 27.3. klo 
14 Kultasimpussa ja klo 16 
ry:llä, seurat ma 28.3. klo 12 
ja 17 ry:llä, pyhäkoulu su 3.4. 
klo 12 ry:llä, alustus lestadi-
olaisuuden historiasta klo 
13.30 ry:llä. Kello: lauluseu-
rat pe 25.3. klo 18 Kellon srk-
kodissa, ompeluseurat pe 
1.4. klo 18.30 ry:llä, yhteis-
pyhäkoulu ja seurat su 3.4. 
klo 13 ry:llä. Jokikylä: seu-
rat su 20.3. klo 17 ry:llä, pää-
siäisenajan lauluilta pe 25.3. 
klo 18 ry:llä, seurat ma 28.3. 
klo 14 ry:llä.

Perhekerhot Kirkkopirtis-
sä tiistaina 29.3. ja 5.4. klo 
9.30–11 ja Jäälin kappelis-
sa torstaina 31.3. ja 7.4. klo 
9.30–11. 
Perhekahvila Kirkkopirtissä 
perjantaina 1.4. klo 9.30–
11 sekä Jäälin kappe-
lissa maanantaina 
4.4. klo 9.30–11.
Esikkoryhmä 
tiistaisin klo 
10–12 Jäälin 
kappelissa.
Yökahvila pe 
1.4. 18.30–22 
Kiimingin seura-
kuntakeskuksessa. 

Harrastukset ja kerhot
Leipomistalkoot pe 1.4. klo 
8 Jäälin kappelin keittiössä 
Yv-lentopalloturnaukseen.
Sinua tarvitaan mukaan, ter-
vetuloa! Ilmoitathan tulos-
tasi Seija Lommalle, p. 040 
5793 247.

Perhetapahtuma 
lauantaina 2.4. klo 10–13 srk-keskuksessa. 
Kaikenikäisten tapahtuma Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi. TarinaSafari klo 10, 
Jukka Salmisen tarinoiden ja 
laulujen mukana maailman ympäri. 
Konsertti on maksuton. Klo 11–13 
lounaskahvilassa jauhelihakeittoa, 
kahvia ja pullaa. Toimintapisteitä, 
arpojen myyntiä, ulkona partio-
aktiviteetteja ja makkaranmyyntiä. 
Järj. Takkurannan Martat ja Partio-
lippukunta Putaan Vilkkaat yhdessä 
Haukiputaan seurakunnan kanssa.

Juttunurkka ei ole avoin-
na 28.3. Seuraavan ker-

ran ma 4.4. klo 10–
13 Jäälin kappe-

lissa.
Diakoniapii-
ri ma 4.4. klo 
13–14.30 Jää-
lin kappelin 
neuvottelu-

huoneessa.
Naisten kasvu-

ryhmää ei ole 29.3. 
Seuraavan kerran ti 5.4. klo 

13 Jäälin kappelissa.
Mielenterveyskuntoutujien 
omaisryhmä ke 30.3. klo 13–
15 Kirkkopirtin nuortentilas-
sa, Kirkonniementie 6. Kes-
kusteleva vertaistukiryhmä. 
Naisten lenkkiryhmä pitää 
taukoa pääsiäismaanantai-

na. Jatkuu ma 4.4. klo 18–
19. Lähtö Kiimingistä kirkon 
parkkipaikalta. Lenkin kesto 
n. tunti. Tule mukaan ja tuo 
kaverisikin.
Yv-lentopalloturnaus la 
2.4. alkaen klo 9 Laivakan-
kaan koululla, os. Laivakan-
kaantie 10. Turnauksen yh-
teydessä järjestetään kahvi-
latoimintaa sekä myydään 
arpoja. Tervetuloa kannus-
tamaan, kahvittelemaan ja 
seuraamaan pelejä!

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 27.3. klo 
17 pääsiäisseurat ry:llä, Esko 
Ojanaho, Raimo Keskikallio. 
Ma 28.3. klo 16 pääsiäisseu-
rat ry:llä, Jussi Karjula, Pek-
ka Aittakumpu.

Vanhat valokuvat puhuvat 
-tilaisuus
sunnuntaina 10.4. klo 14–15.30 
Jäälin kappelissa. 
Messu klo 13, kirkkokahvit ja sen jälkeen 
Pentti Jokikokko kertoo 
Kiimingin historiaa 
vanhojen 
valokuvien
avulla, 
yhteistyössä 
Kiiminki-Seura 
ry:n kanssa.

Hyvinvointipäivä
 lauantaina 9.4. klo 12–16 Jäälin kappelissa

Tule nauttimaan pienestä hoitohetkestä

- Hyvää ruokaa
- Kasvohoitoja
- Jalkahoitoja

- Fysioterapeutti
- Muotinäytös

- Laukkuesittely
- Hiljentymishuone

- Myyntipöytä ja arvontaa
- Erilaista hyvinvointiin 

liittyvää ohjelmaa
- Myytävänä käsitöitä ja leivonnaisia

Voit tulla myös lasten kanssa, lastenhoito on 
järjestetty. Tapahtuman tuotto käytetään 

Kiimingin seurakunnan lähetystyön 
ja missionuorten tukemiseen. 
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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
Perhemessu su 3.4. klo 10, 
Kastellin kirkko. Toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustavat Ka-
ti Parviainen, Maria Pirkola, 
Marjukka Hamari, kanttori-
na Ilkka Järviö. Kirkkokahvit. 
Messu su 3.4. klo 10, Karjasil-
lan kirkko. Ks. ilmoitus.
Varikkomessu su 3.4. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ks. 
ilmoitus.
Messu su 3.4. klo 12, Kauko-
vainion kappeli. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, avustaa 
Esa Nevala, kanttorina Ilkka 
Järviö. Kirkkokahvit. 
Kolehti Nimikkolähettien 
Maria ja Mikko Vuorman 
työlle Papua-Uusi-Guineassa 
SEKL:n kautta. 
Arabiankielinen hartaus su 
27.3. ja 3.4. klo 15.30, Kauko-
vainion kappeli. Hartaus on 
osin suomeksi. 

Hengelliset tilaisuudet 
Kastellin raamattupiiri ti 
29.3. ja 5.4. klo 13, Kastellin 
kirkko. 
Raamattupiiri ke 30.3. ja ke 
6.4. klo 18, Karjasillan kirkon 
koulutussali. 
Lattiakuvailta ke 30.3. klo 
18, Maikkulan kappeli. Ilta-
hartaus lattiakuvin aiheena 
Pietarin kalansaalis. Lapsil-
le ja aikuisille on oma kerto-
mus. Iltahartauden jälkeen 
on tarjolla iltapala. Tervetu-
loa kaiken ikäiset yksin tai 
yhdessä! 
Raamattupiiri to 31.3. klo 
18, Kastellin kirkko.
Maikkulan raamattupiiri to 
31.3. ja 7.4. klo 18, Maikku-
lan kappeli. 
Hanna rukousryhmä to 7.4. 
klo 18, Kastellin kirkko. 
Rauhayhdistys: Ompeluseu-
rat to 31.3. klo 18, Kaukovai-
nion kappeli ja pe 1.4. klo 
18.30 Pyhän Andreaan kirk-
ko. Kirkkoseurat ti 5.4. klo 
19, Karjasillan kirkko. Puhu-
jina Pekka Tuomikoski ja Ar-
to Kivioja.  

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerho Kaakkurissa 
ti 29.3. ja 5.4. klo 10 se-

kä ke 30.3. ja 6.4. klo 
9.30, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Pappilan parkki to 
31.3. ja 7.4. klo 13, 
Kastellin kirkko. 
Lasten ja perheiden 

oma huilipaikka. 
LähetysSeikkailuPy-

his su 3.4. klo 10, Kastel-
lin kirkko. 

LuontoPyhis su 3.4. klo 15, 
Lämsänjärven leirikeskus. 

Harrastukset ja kerhot 
Diakoniaryhmä ti 29.3. ja 5.4. 
klo 14, Maikkulan kappeli. 
Lähetyspiiri ti 29.3. ja 5.4. 
klo 17.30, Kaukovainion kap-
peli. 
Eläkeläisten kerho to 31.3. 
klo 13, Karjasillan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 31.3. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Nuorten avoimet ovet ylä-
koululaisille to 31.3. ja 7.4. 
klo 17, Kaukovainion kirjasto 
(Hiirihaukkatalo).
Eläkeläisten kerho ma 4.4. 
klo 12, Maikkulan kappeli.
Kulttuurikerho ma 4.4. klo 
14, Caritas-Koti, Kapellimes-

tarinkatu 2.  
Kirjavirtaa Pappilassa - kirjal-
lisuuspiiri lukevaisille ke 6.4. 
klo 18, Kastellin kirkko. Tällä 
kertaa olemme vuoden 2015 
parhaimmiksi lukukokemuk-
siksi rankatun teoksen John 
Williamsin Stoner ja Kyung-
sook Shinin ”Pidä huolta äi-
distä” äärellä. Maukasta tee-
tä ja hyvää keskustelua! 
Eläkeläisten kerho to 7.4. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuurot to 31.3. ja 7.4. 
klo 9, Kaukovainion kappe-
li ja pe 1.4. klo 9, Pyhän An-
dreaan kirkko.

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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Donkkis Big Night 
-tapahtuma koululaisille
lauantaina 2.4. klo 14–16 Maikkulan kappelissa 
(Kangaskontiontie 9). 
6–13-vuotiaiden oma toiminnallinen tapahtuma. 
Ohjelmassa on raamattuopetustuokio, nukketeatteria, 
lauluja, hauskoja toimintapisteitä, kilpailuja, pelejä ja 
kisailuja sekä nyyttärit, joihin jokainen voi halutessaan 
tuoda pientä naposteltavaa. Illan päätteeksi arvotaan 
osallistujien kesken palkintoja. Tervetuloa mukaan!

Puurosunnuntai
Huhtikuussa Karjasillan kirkossa on tarjolla  
sunnuntaisin klo 9 puuroaamiainen ennen  

klo 10 alkavaa messua.

Pyhäaamun puuro on kiireetön hetki olla yhdessä. Puuro-
sunnuntain tarkoituksena on helpottaa perheiden ja kaik-
enikäisten kirkkoon lähtöä, kun kotona ei tarvitse laittaa aami-
aista. Tarjolla on puuron lisäksi, leipää ja leikkeleitä, kahvia ja 
teetä. Puuroaamiainen on maksuton.

Puurosunnuntait Karjasillan kirkossa:
3.4. / 10.4. / 17.4. / 24.4.

Tempaistaan yhdessä liikkuen 
Yhteisvastuun hyväksi –
Laitetaan hymy huulille ja kahvakuula liikkeelle. 
Tiistaina 29.3. klo 18.30 
Pyhän Andreaan kirkon parkkipaikalla
Tiistaina 5.4. klo 18.30 
Karjasillan kirkon parkkipaikalla
Tervetuloa ulos kevätaurinkoon ja yhteisiin kahvakuula-
treeneihin. Hanki itsellesi virkeä mieli liikkumalla ja tee 
samalla hyvää.  Kutsu mukaan myös naapurisi, ystäväsi 
tai työkaverisi. Vapaaehtoinen osallistumismaksu Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi. Ota oma kahvakuula mukaan. 
Paikalla on muutamia ylimääräisiä kahvakuulia.

sunnuntaina 3.4. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa.
Varikkomessua vietetään aiheella ”ylösnousseen todis-
tajat”. Messun toimittaa Ulla Mitrunen-Nyyssönen yh-
dessä seurakuntalaisten kanssa, avustajana Marjukka 
Hamari. Musiikista vastaa Varikkobändi. Saarnan aika-
na lapsille on pyhäkoulu. Messun jälkeen lähetysryh-
män valmistamat kirkkokahvit. Tervetuloa varikolle!

Pääsiäispäivän 
sellokonsertti 

su 27.3. klo 18 Pyhän 
Andreaan kirkossa. 

Esiintyy Juhana 
Ritakorpi. Vapaa pääsy. 

Ohjelmamaksu 
10 euroa.

Kaksosmessu
sunnuntaina 3.4. klo 10 
Karjasillan kirkossa.

Kaksosmessu 
on kutsumessu 
erityisesti kaksosille 
ja monikkoperheille. 
Messuun ovat 
tervetulleita kaikki. 
Keskustelusaarnan toteuttavat kaksoset 
Satu Kreivi-Palosaari ja Sari Kreivi-Heikka. 
Messun jälkeen kirkkokahveilla Sirpa Aalto kertoo 
Oulun seudun monikkoperheiden yhdistyksen 
toiminnasta. Messun suntioina toimivat kaksoset 
Kristiina ja Katriina Sanaksenaho ja kirkkoväärteinä 
kaksoset Terttu Laaksonen ja Helinä Niskala. 

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, Mieskuoro Weljet, pääsiäisateria)

Pääsiäispäivä su 27.3.                                           
Messu klo 10 Karjasillan kirkko  
(Maija Hyvönen, Karjasillan kirkkokuoro, kirkkokahvit,  
Radio Dei)
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)
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Käy yrttitarhasta polku
Jeesuksen kärsimystiellä sanoin ja sävelin
Pitkäperjantaina 25.3. klo 15 Oulunsalon kirkossa
Pirjo Mäntyvaara ja Tuomo Rahko, laulu. Miikka 
Lehtoaho, piano. Kyllikki Lantto, Hellevi Pirttisalo 
ja Anja Salo, lausunta. Loppurukous Päivi Liiti.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

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 Yli-Iin 
kirkko 24.3. klo 19. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, avustaa Sal-
la Tuominen, kanttorina An-
ja Hyyryläinen. 
Kiirastorstain messu Yli-
kiimingin kirkko 24.3. klo 
19. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko, Ylikii-
mingin kirkkokuoro. 
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus Oulujoen kirk-
ko 25.3. klo 10. Toimittaa Sa-
tu Saarinen, kanttorina San-
na Leppäniemi. Kirkkokuoro.  
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus Yli-Iin kirkko pe 
25.3. klo 10. Toimittaa Pert-
ti Lahtinen, kanttorina An-
ja Hyyryläinen. Kirkkokuoro.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus Ylikiimingin 
kirkko pe 25.3. klo 10. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, kant-
torina Leo Rahko.  
Pääsiäisyön messu Ylikiimin-
gin kirkko la 26.3. klo 23. Toi-
mittaa Olavi Isokoski, avus-
taa Ilkka Mäkinen, kanttori-
na Leo Rahko. Kirkkokuoro. 
Messun jälkeen iltapalatar-
joilu Ylikiimingin srk-talolla. 
Messu Oulujoen kirkko 1. 
pääsiäispäivänä 27.3. klo 
10. Toimittaa Antti Leskelä, 
avustaa Riitta Kentala, kant-
torina Lauri Nurkkala. Johan-

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 24.3.–7.4.2016

na Fiskaali, viulu. Pääsiäisaa-
mun aamupala Oulujoen 
pappilassa klo 8.3–9.30.
Messu Hintan srk-talo 1. pää-
siäispäivänä 27.3. klo 12. Toi-
mittaa Antti Leskelä, avus-
taa Riitta Kentala, kanttori-
na Lauri Nurkkala.
Messu Yli-Iin kirkko 1. pää-
siäispäivänä 27.3. klo 10. Toi-
mittaa Pertti Lahtinen, kant-
torina Anja Hyyryläinen. 
Kirkkokuoro.
Sanajumalanpalvelus Ylikii-
mingin kirkko 1. pääsiäispäi-
vänä 27.3. klo 12. Toimittaa 
Sanna Komulainen, kanttori-
na Leo Rahko. 
Messu Oulujoen kirkko 2. 
pääsiäispäivänä 28.3. klo 
10. Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
avustaa Satu Saarinen, kant-
torina Lauri Nurkkala. Johan-
na Fiskaali, laulu.
Sanajumalanpalvelus Yli-
Iin kirkko 2. pääsiäispäivänä 
28.3. klo 10. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Anja 
Hyyryläinen. 
Messu Ylikiimingin kirkko 
2. pääsiäispäivänä 28.3. klo 
12. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Anja Hyyryläinen. 
Messu Hintan srk-talo su 3.4. 

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

Sanajumalanpalvelus pe 25.3. 
klo 10 Oulunsalon kirkko. Toi-
mittaa Päivi Liiti, kanttori Ee-
va Maija Sorvari, poikakuoro, 
kirkkoväärti Veikko Pitkälä. 
Messu su 27.3. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Päivi 
Liiti, avustaa Virpi Luotolam-
pi, kanttori Pirjo Mäntyvaara, 
musiikkiavustaja Tuuli-Maria 
Kämäräinen viulu, kirkkoväär-
ti Outi Anias, kirkkokahvit.  
Messu ma 28.3. klo 18 (Huom. 
aika) Oulunsalon kirkko. Toi-
mittaa Petri Satomaa, kanttori 
Pirjo Mäntyvaara, nuorisokuo-
ro, kirkkoväärti Heimo Tölli. 
Varjakan virsilaulupiiri ti 
29.3. klo klo 11 Kerttu Piirai-
sella, Katriina Sipilä. 
Hartaus ke 30.3. klo 12.45 
Caritas, Pirjo Mäntyvaara. 
Hartaus ke 30.3. klo 13.30 
Salonkartano, Päivi Liiti, Pir-
jo Mäntyvaara. 
Seurakuntakerho arkilou-
nas to 31.3. klo 11 Toimitalol-
la, Katriina Sipilä, Riitta Mar-
kus-Wikstedt, Eeva Maija Sor-
vari, lounas. 
Hartaus to 31.3. klo 11.30 
Teppola, Päivi Liiti, Pirjo 
Mäntyvaara.  
Messu su 3.4. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Jukka 
Joensuu, kanttori Eeva Mai-
ja Sorvari, kirkkoväärti Mark-
ku Kärkkäinen, kirkkokahvit. 
Hartaus ke 6.4. klo 13.30 Sa-
lonkartano, Jukka Joensuu, 
Eeva Maija Sorvari. 
Seurakuntakerho to 7.4. klo 
11 Oulunsalon kirkko, Päivi 

klo 10. Toimittaa Ilkka Mäki-
nen, Taisto Hägberg, kantto-
rina Sanna Leppäniemi. 
Nuorten messu Hintan srk-
talo pe 8.4. klo 19. Toimittaa 
Sanna Komulainen, Jouni Hei-
kinheimo, Pekka Leskinen. 
Messu Yli-Iin kirkko su 3.4. 
klo 10. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Anja Hyy-
ryläinen. Kirkkokuoro, kap-
palainen Pertti Lahtisen läh-
töjuhla.  
Messu Ylikiimingin kirkko 
su 3.4. klo 10. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Lauri 
Nurkkala. 
Rukoushetki keskiviikkoisin 
kevään ajan klo 18, Tervetu-
loa kaikki. Evening prayer 
Wednesdays 6 P.M. during 
spring, Welcome everyone.

Lapsille ja
lapsiperheille

www.oulunseurakunnat.fi/
lapsetjavarhaisnuoret/ta-
pahtumat.

Musiikkitilaisuudet
Laulaen iloa jaamme-mu-
siikki yhteistä on to 7.4. klo 
130 Hintan srk-talo. Laulam-
me yhdessä iloon -ja kiitol-
lisuuteen liittyviä lauluja ja 
virsiä pianon säestyksellä.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ma 4.4. klo 
9–11 joko p. 040 703 3690 tai 
Myllyojan srk-talossa, Koivu-
maantie 2. Keskustelu- ja muis-
sa asioissa voi ottaa yhteyttä 
alueen diakoniatyöntekijään.

Liiti, Eeva Maija Sorvari. Kir-
kossa tutustutaan hengelli-
seen musiikkiin ja nautitaan 
päiväkahvit lisukkeineen.
Gospelmessu ja iltapalajat-
kot pe 8.4. klo 19 Oulunsalon 
kirkko. Ks. ilmoitus.

Harrastukset ja kerhot 
Teetä, tekemistä ja tarinoi-
ta -matkaryhmän lähetys-
kahvila – kohtaamispaikka 
la 26.3.  ja la 2.4. klo 18 Kes-
kustan srk-talolla. 
Isoskoulutus varkkaleirejä 
varten pe–su 1.–3.4. Suvelan 
leirikeskus.  Lähtö pe Oulun-
salosta linja-autolla klo 18. 
Paluu su iltapäivällä. Lisätie-
toja leiristä voi kysellä nuo-
risotyönohjaajilta: Jussi Savi-
harju, p. 044 7453 852 ja Kir-
si Järvelin, p. 040 7720 373.

Yhteisvastuutilaisuus 
to 31.3. klo 13 Myllyojan seurakuntatalossa. 
Runoja ja musiikkia. Alkuhartaus kirkkoherra Satu 
Saarinen.  Oulun Seudun Lausujien esitys yhteisvastuun 
hyväksi. Ohjelma 5 €, sisältää kahvin ja arvan.

Kahvikonsertti 
su 3.4. klo 15 Hintan seurakuntatalossa. Urkumusiik-
kia Maija Tynkkynen ja runo Hannu Tarvas. Käsiohjel-
ma 5€, sisältää kahvitarjoilun. Tuotto yhteisvastuulle.
 
Kaikenikäisten ulkoilutapahtuma 
to 7.4. klo 18 Kortesluoman maneesilla, Lossirannan-
tie 31. Alkuhartauden pitää Pentti Kortesluoma. Oh-
jelmassa talutusratsastusta, makkaranpaistoa, kahvi- 

ja mehutarjoilu, arvontaa ja muuta 
mukavaa yhdessä oloa. Au-

toparkki Pikkaralan Shel-
lillä. Tapahtuman tuot-
to lahjoitetaan Yhteis-
vastuukeräykseen. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille to 31.3. klo 9 
Toimitalolla. 
Repun perhekerho to 31.3. 
klo 9.30. 
Vattukujan perhekerho  ma 
4.4. klo 9.30 Toimitalolla.  
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille to 7.4. klo 9 
Toimitalolla. 
Repun perhekerho  to 7.4.  
klo 9.30. 
Lapsiparkki to 7.4. klo 
12.30–15 Varjakan kylätalo.  
Ilmoittautuminen saman vii-
kon keskiviikkoon mennes-
sä. Lisätietoja / ilmoittautu-
miset: Susanna Kairamo, p. 
044 3161 467 ja Anne-Mari 
Koivu, p. 044 7453 869.

Diakonian aamu ma 4.4. klo 
10.30–12 Myllyojan srk-talo. 
Kaikenikäisten kohtaamis-
paikka aamupalan merkeis-
sä. Aamupala on maksuton. 
Mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia. 

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläiskerho ti 29.3. klo 10 
Ylikiimingin srk-talo.  
Fransupiiri ti 29.3. ja 5.4. klo 
17 Myllyojan srk-talo.
Neulansilmä ti 29.3. klo 17 
Hönttämäen srk-koti. Kan-
sainvälinen käsityökerho nai-
sille Kansainvälinen naisten 
ja tyttöjen käsityökerho suo-
malaisille ja maahanmuutta-
ja naisille. 
Aikuisten kuntopiiri ke 30.3. 
ja 6.4. klo 17 Hintan srk-talo.  
Torstaikerho to 31.3. klo 11 

Yli-Iin srk-talo.  
Eläkeläisten kerho to 31.3. 
klo 14 Hoikantien Palveluti-
lat, Hoikantie 23 Hartaus. 
Piispankamari pe 1.4. ja pe 
8.4. klo 11 Ylikiimingin asu-
kastupa, Harjutie 18. 
Porinapiiri ma 4.4. klo 12 
Sanginsuu. 
Eläkeläisten kerho ma 4.4. 
klo 13 Hintta. 
Eläkeläisten kerho ma 4.4. 
klo 13 Saarelakoti.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 4.4. klo 18.30 Oulujoen 
pappila. 
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
4.4. klo 18 Myllyojan srk-talo. 
Seurakuntakerho to 7.4. klo 
10 Huonesuon srk-koti.  
Eläkeläisten kerho to 7.4. 
klo 13 Myllyojan srk-talo.

Kyläkamari ma 28.3. ja 
ma 4.4. klo 11 Kauppiaantie 5. 
Käynti sisäpihan puolelta. Paikalla 
myös SPR:n Terveyspointti.

Diakonian aamupuuro ti 29.3. ja ti 5.4. klo 
9–10. Diakonian aamupuuro on tarkoitettu vähävarai-
sille ja yksinäisille oulunsalolaisille.  Puuron lisäksi ate-
riaan kuuluu leipä lisukkeineen, kahvi tai tee.

Kässykerho ke 30.3.  ja ke 6.4. klo 13–15. Ohjaaja 
Sirkka Jalonen. Lisätietoja Riitta, p. 044 7453 848, Kat-
riina, p. 044 7453 853. 

Lähetyksen 
lauluilta 
keskiviikkona 6.4.
klo 18 Yli-Iin 
seurakuntatalossa.  
Kevätlauluja Anja 
Hyyryläisen johdolla. 
Hartaus, arvontaa ja 
kahvittelua. 

A
rk
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Lähetys
Pieni lähetyspuoti  su 27.3. 
Toimitalon Yläsalissa kirkko-
kahvien aikaan.
Lähetysilta ke 30.3. klo 18 
Pysäkillä. Tutustumme Pipli-
aseuran työhön maailmalla 
DVD:n välityksellä. Pieni ilta-
palatarjoilu, vapaaehtoinen 
maksu Jaider-pojan koulun-
käynnin turvaamiseen.

Muut
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä Su 27.3. klo 16 seurat 
ry:llä, Pekka Huhtala, Mart-
ti Sallinen. Ma 28.3. klo 13 
seurat ry:llä, Pekka Huhtala 
Martti Sallinen. Ke 30.3. klo 
12 varttuneiden kerho ry:llä. 
To 31.3. klo 18.30 erityisryh-
män kerho ry:llä. La 2.4. klo 
13 Vaasan myyjäiset, iltaoh-
jelmaa. Su 3.4. klo 16 seurat 
ry:llä. Ti 5.4. klo 18.30 laulu-
seuroja kodeissa: Keskikylä: 
ry, Karhuoja: Anneli ja Erk-
ki Alasaarelalla, Karhuojan-
tie 209. Pe 8.4. klo 19 nuor-
ten perjantai ry:llä. Salon-

Aviosuhteen 
katsastusasema

ke 13.4. klo 18 Toimitalolla.
Luottamusilta! Kuinka lujitan 

luottamusta? Voiko menetettyä 
luottamusta saada takaisin? 
Ilta alkaa salaatti-iltapalalla. 

Lastenhoito järjestetty.
 www.romuromantiikkaa.fi. 
Ilmoittautuminen sekä tieto 

lastenhoitotarpeesta: 
tekstiv. p. 044 7453 847 tai 
info@romuromantiikkaa.fi.

GOSPELMESSU
perjantaina 8.4. klo 19 
Oulunsalon kirkossa.
Liturgi  Päivi Liiti, saar-
na Kirsi Järvelin, avus-
tavat Jussi Saviharju 
ja Sanna Korhonen. 
Kanttori Pirjo Mänty-
vaara ja Gospelryhmä. 
Messun jälkeen iltapa-
la kirkossa. 

pää Pe 25.3. klo 16 seurat 
ry:llä. La 2.4. klo 18 kevätseu-
rat ry:llä. Puheenvuoro ”Us-
kovaisten elämäntavat”. Su 
3.4. klo 13 kevätseurat ry:llä. 
Alustus ”Anteeksiantamuk-
sen voima”.

Lapsille ja
lapsiperheille

www.oulunseurakunnat.fi/
lapsetjavarhaisnuoret/ta-
pahtumat
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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

Viikkomessu ke 30.3. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Lauri 
Kujala, kanttori Laura Räihä. 
Luukas-messu pe 1.4. klo 19, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Ari Savuoja, avustaa 
diakonissa Saila Luukkonen. 
Kirkkokahvit ja iltapala.
Messu su 3.4. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Anu Ojala, 
avustaa Lauri Kujala, kantto-
ri Tommi Hekkala. 
Messu su 3.4. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Pasi Kurikka, avustaa Helena 
Paalanne, kanttori Tomi Hei-
limo. Pyhäkoulu saarnan ai-
kana. 

Messu su 3.4. klo 12, Ra-
jakylän seurakuntakoti. 
Toimittaa Pasi Kurikka, 
avustaa Helena Paalan-
ne, kanttori Tomi Heili-
mo. 

Konfirmaatiomessu su 
3.4. klo 12, Pyhän Tuo-

maan kirkko. Toimittaa Pet-
teri Tuulos, avustavat Tuulik-
ki Ståhlberg, Pekka Jarkko 
ja Lauri Kujala, kanttori Anu 
Arvola-Greus. Talvirippikou-

luryhmän konfirmaatio. 
Iltamessu su 3.4. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jaakko 
Syynimaa, avustaa Päivi Jussi-
la, kanttori Anu Arvola-Greus. 
Viikkomessu ke 6.4. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Minna 
Salmi, kanttori Tomi Heilimo.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 31.3. klo 
18.30, Tuiran kirkko. 
Hartaus pe 1.4. klo 14, Ca-
ritas Matriiti, Valtatie 37,  
2. kerros. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 044 3161 412. 
Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyönteki-
jään. 28.3. ei ajanvarausta.
Olohuone ke 30.3. klo 17–
18.30, Tuiran kirkko, Suvan-
tosali. Helena ja Erkki Vuo-
risto.
Diakonian ateria to 7.4. klo 
12–13, Pyhän Luukkaan kap-
peli.
Diakonian ateria to 31.3. ja 
7.4. klo 12–13, Rajakylän srk-
koti.
Seurakunnan avoin kahvi-

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.

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 koulutetut 
retriitin ohjaajat vs. pastori Soili Pitkänen ja diakoni He-
li Mattila.  Ilmoittautumiset ja lisätiedot vs. seurakunta-
pastori Soili Pitkäselle viikolla 13 numeroon 
040 5064 244 tai soili.pitkanen@evl.fi

PÄÄSIÄISMUSIKAALI INRIN NÄYTÖKSET
TUIRAN KIRKOLLA 26.–27.3. KLO 16 & 20

VAPAA PÄÄSY!

Iltaperhekerho 
torstaina 31.3. klo 17.30–19 Koskelan seurakuntakodissa. 
Tervetuloa viettämään mukavaa iltaa koko perheen 
voimin Koskelan srk-kodille. Kerhossa leikitään, askar-
rellaan, lauletaan ja hiljennytään yhteiseen hartaus-
hetkeen. Kerhon lopetamme puurohetkeen. Tarjolla 
on myös kahvia ja mehua. Lisätietoja Minna Anders-
son, p. 050 5347 481.

Kiirastorstai 24.3.
Messu klo 19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Riikka Honkavaara, avustaa Soili Pitkä-
nen, kanttorit Tommi Hekkala ja Anu Ar-
vola-Greus. 
Messu klo 19, Pyhän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Niilo Pesonen, avustaa Anna-Lee-
na Häkkinen, kanttori Laura Räihä, Hilla 
Laitinen, sello. 
Messu klo 19, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Toimittaa Anu Ojala, avustaa Minna Sal-
mi, kanttori Tomi Heilimo. 
Messu klo 19, Rajakylän seurakuntakoti. 
Toimittaa Lauri Kujala, ehtoollisavustaja 
Juhani Seppänen, kanttori Heikki Jämsä. 
Pitkäperjantai 25.3.
Sanajumalanpalvelus klo 10, Tuiran kirk-
ko. Toimittaa Jaakko Syynimaa, avustaa 
Lauri Kujala, kanttori Heikki Jämsä. 
Sanajumalanpalvelus klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Toimittaa Päivi Jussila, avus-
taa Riitta Louhelainen, kanttorit Laura 
Räihä ja Tomi Heilimo. Laulukvartetti.
Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki klo 
15, Pyhän Tuomaan kirkko. Toimittaa Soili 
Pitkänen, kanttori Heikki Jämsä. 
Sanajumalanpalvelus klo 15.30, Caritas 
Matriiti, Valtatie 37, 2. kerros. 
Pääsiäisyö la 26.3.
Pääsiäisyön messu klo 23, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Toimittaa Anna-Leena Häk-
kinen, avustavat Minna Salmi, Päivi Moi-

lanen, Eeva-Marja Laitinen ja Kauko Tim-
lin, kanttori Tomi Heilimo. Messun jälkeen 
pääsiäisateria seurakuntasalissa. 
Pääsiäispäivä su 27.3.
Messu klo 10, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Riikka Honkavaara, avustaa Niilo Pesonen, 
kanttori Tommi Hekkala. 
Meditatiivinen messu klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Varhaiskirkon rukouk-
sia ja Taizé-lauluja. Toimittaa Päivi Jussila, 
avustaa Lauri Kujala, kanttori Laura Räihä. 
Musiikkiavustaja Suvi Kaikkonen, huilu.  
Messu klo 12, Rajakylän seurakuntako-
ti. Toimittaa Soili Pitkänen, avustaa Riitta 
Louhelainen, kanttori Laura Räihä.
Englanninkielinen messu (saarna myös 
suomeksi). klo 16, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Toimittaa Ari Savuoja, avustaa Árpád 
Kovács, kanttori Santeri Vuopohja. Kaksi-
kielinen pyhäkoulu messun aikana. Kirk-
kokahvit. 
2. pääsiäispäivä ma 28.3.
Messu klo 10, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, avustaa Anna-Leena 
Häkkinen, kanttori Anu Arvola-Greus. 
Perheiden iloinen pääsiäiskirkko klo 15, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Toimittaa pasto-
ri Minna Salmi, lastenohjaajat Minna An-
dersson ja Seija Kurvinen, kanttori Anu 
Arvola-Greus. Messun jälkeen mehut ja 
kirkkokahvi.

Majatalo-konsertti  
pe 8.4.2016 klo 18 Tuiran kirkossa 
Vapaa pääsy. Kahvitarjoilu. 

Pekka Simojoki

la pe 1.4. klo 12–15, Palokan 
srk-koti.
Diakonian aamupala ma 4.4. 
klo 10–11, Rajakylän srk-koti. 
Juttutupa ma 4.4. klo 10–11, 
Pyhän Luukkaan kappeli.
Juttutupa ma 4.4. klo 11–
12.30, Koskelan srk-koti.
Diakonian aamupala ke 6.4. 
klo 10–11, Tuiran kirkko.
Miesten juttutupa ke 6.4. klo 
16–17.30, Palokan srk-koti. 

Harrastukset ja kerhot 
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 24.3., 31.3. ja 7.4. klo 
12.30, Tuiran kirkko, Sump-
pu. Vetäjinä pastori Riitta 
Louhelainen ja Leo Tolonen.  
Käsityökahvilan ompelutal-
koot ti 29.3. klo 9–16, Koske-
lan srk-koti. 
Miestenpiiri ti 29.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Yllätysvierailija. 
Käsityökerho ke 30.3. ja 6.4. 
klo 15, Rajakylän srk-koti. 
Lähetys- ja raamattupii-
ri ke 30.3. ja 6.4. klo 17, Py-
hän Tuomaan kirkko, Ystä-
vänkammari. 
Nuorten avarit ke 30.3. ja 
6.4. klo 18–21, Tuiran kirkko, 
Maininkisali. 
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 31.3. klo 13–
14.30, Palokan srk-koti.
Eläkeläisten kerho to 31.3. 
ja 7.4. klo 13–14.30, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 31.3. ja 7.4. klo 17, Rajaky-
län srk-koti. 
Sanaa teekupin äärellä to 
31.3. klo 17–18.30, Palokan 
srk-koti.
Käsityökerho pe 1.4. klo 
9.30–11.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Käsityökerho ma 4.4. klo 12, 
Tuiran kirkko, Sumppu.  
Diakoniapiiri ma 4.4. klo 13–
14.30, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Lähetyspiiri ma 4.4. klo 14–
15.30, Tuiran palvelukeskus, 
Kangastie 1.   
Käsityökahvila ti 5.4. klo 12-
15, Koskelan srk-koti.
Miestenpiiri ti 5.4. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustaa Juha 

Pääsiäisyön messu
lauantaina 26.3. klo 23 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Messun jälkeen pääsiäisateria seurakuntasalissa. 

Naistenpäivä
johon myös miehet ovat tervetulleita, Rajakylän srk-ko-
dilla lauantaina 9.4. Tule viettämään kanssamme ilta-
päivää Eliina Heinosen luennon  "Kun Jumala ei vastaa 
rukouksiin"  aiheen äärellä. Tilaisuus  alkaa kahvituk-
sella klo 12.30. Musiikista vastaa kanttori Heikki Jäm-
sä. Tilaisuuden jälkeen mahdollisuus sielunhoidolliseen 
keskusteluun.

Tahkokorpi.  
Seniorien laulupiiri to 7.4. klo 
14–15.30, Rajakylän srk-koti. 

Laulamme yhteislauluja kant-
tori Tomi Heilimon säestyksel-
lä. Kahvittelua ja hartaus. 

Tuiran 
srk:n perheleiri 
Rokualla 4.–6.5.

Ilmoittautuminen 
28.3.–10.4. www.ou-
lunseurakunnat.fi/

tapahtumat.
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Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu 24.3.–7.4.2016

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 24.3.–7.4.2016

Kiirastorstain messu to 
24.3. klo 19. 
Pitkäperjantain sanaju-
malanpalvelus pe 25.3. 
klo 10. Kirkkokuoro avus-
taa.
Pääsiäispäivän messu su 
27.3. klo 10. Kirkkokuoro 
avustaa. Pääsiäiskahvit.
2. pääsiäispäivän ilta-
kirkko ma 28.3. klo 18, 
toimittaa Arpad Kovacs.
Iltakirkko (messu) su 3.4. 
klo 18. Rovastikunnan lä-
hetyspäivä (katso tarkem-
pi ilmoitus).
Jumalanpalvelukset toi-
mittaa (ellei toisin maini-
ta) Timo Juntunen, kant-
tori Kaisamarja Stöckell.

Hartaus to 24.3. klo 14 Suo-
pursussa ja to 7.4. klo 14 Kuu-
rankukassa.
Nuortenilta ti 29.3. klo 17.30 
Pulkkilan srk-talossa.
Porinapiiri ke 30.3. klo 13 
Rantsilan srk-talossa.
Naistenpiiri pe 1.4. klo 18.30 
Piippolan srk-kodissa.
Ehtoollishartaus su 3.4. klo 
13 Koivulehdossa ja klo 14 Sii-
kalatvan vuodeosastolla. 
Lähetyksen myyjäis- ja ar-
pajaistekotalkoot ma 4.4. 
klo 17 Pulkkilan kerhokodilla.
Tehdään sytytysruusuja, sip-
sejä, hiiriä ja heijastinenke-
leitä ym., ota tarvikkeita mu-
kaan.
Kirpputori ajalla 4.4.–24.5. 
maanantaisin ja tiistaisin klo 
12–17. Pyhännän partiokolol-
la, tuotto diakoniatyölle. Lah-
joituksia otetaan vastaan.
Pyhännän kirkonkylän dia-
koniapiiri ti 5.4. klo 18 Aino 
ja Martti Huttusella. 
Ystävänkammari ke 6.4. klo 
10 Kestilän srk-kodissa.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Luukas-messu pe 1.4. 
klo 19. Suunnittelu on 
käynnissä Facebookis-
sa 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!
Gospel Covertajat tiellä Jerusalemiin la 2.4. klo 19,Py-
hän Luukkaan kappeli. KappeLive konserttikevään päät-
tää jyväskyläläinen Gospel Covertajat -yhtye. Yhtyeen ta-
varamerkki ovat akustisilla soittimilla tehdyt sovitukset, 
jotka saavat monet entuudestaan tutut laulut kuulosta-
maan uusilta. Yhtyeessä esiintyvät Mikko Miettinen, Han-
nes Asikainen ja Esko Tur-
peinen. Konsertti on lau-
lujen muodostama kerto-
mus Jeesuksen kuolemas-
ta ja ylösnousemuksesta. 

JÄRJESTÖT
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 30.3. klo 18.30, Py-
hän Luukkaan kappeli, Yliopistokatu 7. Teemana: mitä 
on totuus? Puhe: Samuli Luomaranta. 
OPKOn opiskelijailta la 2.4. klo 18.30, Keskustan srk-ta-
lo. Teemana: terve usko. Puhe: Mari Ylitalo. 
Evankelisten nuorten aikuisten ilta ma 4.4. klo 18, 
Heinätorin srk-talo. Teemana: dialogi muslimin kanssa. 
Puhe: Jaakko Lounela. 
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 6.4. klo 18.30 Py-
hän Luukkaan kappeli, Yliopistokatu 7. Teemana: Raa-
matun naiset. Puhe: Liisa Rossi. 
Changemaker-viikonloppu pe 8.4. klo 17.30 Hietasaa-
ren leirikeskus. Koulutuksia ja luovia työpajoja liittyen 
rauhaan, konflikteihin ja maailmantalouden vaikutuk-
siin kehitysmaissa, sekä mukavaa yhdessäoloa ja virkis-
täytymistä. Tarkoitettu 13–35-vuotiaille. Alaikäiset tar-
vitsevat huoltajan suostumuksen. Osallistuminen on il-
maista, korvataan jäsenten matkakulut juna- tai bussi-
lippuja vastaan. Mahtuu 35, ilmoittaudu viim. 28.3. si-
vulla: www.changemaker.fi. 

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 
(ei kiirastorstaina).

Erityisdiakonia
Liikuntavammaisten kerho pe 1.4. klo 13–14.30 Pyhän 
Tuomaan kirkko. 

KEHITYSVAMMAISET
Ehtoolliskirkko to 24.3. klo 13 Tahkokangas, juhlasa-
li. Toimittaa pastori Elina Hyvönen ja kanttori Taina 
Voutilainen. 
Varttuneiden porinapiiri ti 29.3. klo 13.15–14.15 Hei-
nätorin srk-talo. Kehitysvammaisille eläkeläisille. 
Keskustelukerho ti 29.3. ja 5.4. klo 17–18.30 Heinäto-
rin srk-talo. Eri-ikäisille kehitysvammaisille. 

NÄKÖVAMMAISET
Näköpiiri ti 5.4. klo 13–14.30 Keskustan srk-talo. Opas-
ystävä on vastassa klo 12.30 sisäpihalla pääoven lähel-
lä. Jos tulet taksilla, aja osoitteeseen Asemakatu 6, si-
säpihalle. Mukana Taina Voutilainen. Juodaan Paulan 
läksiäiskahvit.

KUULOVAMMAISET
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijän vastaanot-
to on maanantaisin ja torstaisin klo 9–11 Keskustan 
seurakuntatalon 1. kerroksessa. Vastaanottoa ei ole 
21.–31.3.
Viittovien eläkeläisten päiväpiiri ke 30.3. klo 13,  Kes-
kustan srk-talo. Eläkeläisten päiväpiiri. Hartaus, kahvit, 
ohjelmaa ja vierailijoita. 
Hyvä tietää -luento pe 1.4. klo 9.30 Keskustan srk-talo. 
Tietoa ajankohtaisista asioista. Aamukahvi. 
Lähetyspiiri ma 4.4. klo 14 Keskustan srk-talo. Hartaus, 
kahvit ja arvontaa kummilapsen tukemiseksi.
Aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri to 
7.4. klo 13.30 Keskustan srk-talo. Kirjoitustulkkaus. Ker-
hosalissa induktiosilmukka.

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 1.4. klo 13–15, Monitoimisali, Kes-
kustan srk-talo, Isokatu 17. Päihderyhmä naisille. Anu 
Fedotoff kertoo Ugandanmatkastaan sanoin ja kuvin.
Kohtaamispaikka huumeiden käyttäjien omaisille to 
31.3. klo 17–19, Asemakatu 6, sisäpiha. Vertaistukea ja 
yhteyttä. Lisätietoja: Tellervo Kianto, p. 040 7564 022, 
tellervo.kianto@evl.fi.
Päihdetyöntekijä Tellervo Kiannon päivystysvas-
taanotto ti 22.3. klo 9–11, Keskustan srk-talo. Olen käy-
tettävissä myös luottamuksellisia keskusteluja ja sielun-
hoitoa varten. Soita ja varaa aika, p. 040 7564 022 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 Communion Service, englanninkielinen 
messu (saarna myös suomeksi). su 27.3. klo 16 Pyhän 
Luukkaan kappeli. Weekly gathering for international 
people. Service every Sun at 4 pm in St. Luke’s Chapel. 
Kaksikielinen pyhäkoulu, Sunday school for children. 
Kirkkokahvit, coffee fellowship. Osoite / address: Yli-
opistokatu 7, Linnanmaa.
English Worship Service, englanninkielinen hartaus 
su 3.4. klo 16 Pyhän Luukkaan kappeli. 

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. 
Lisätietoa p. 044 3161 720. 
Lähetystovi pe 1.4. klo 12–13 Sii-
vessä. Mitä lähetystyö saa aikaan maailmassa? Kuinka 
lähetystyö rakentaa rauhaa. Ulla Mäkinen.
Vappukeitaan suunnittelu ke 6.4. klo 16.30–18 Keskus-
tan srk-talo. Vappukeidas on perinteinen tapahtuma, jo-
ka toteutetaan vapaaehtoisvoimin. Vappukeidas järjes-
tetään keskustan seurakuntatalolla 1.5. ja sitä valmistel-
laan 30.4. Tehtävinä mm. keiton valmistaminen, voileipi-
en teko, kahvin keittäminen, munkkien leipominen, ko-
ristelu, järjestely, tarjoilu, astioiden keruu, tiskaaminen ja 
myynti. Missä sinä haluaisit olla mukana? Tule suunnitte-
lemaan ja toteuttamaan iloista tapahtumaa! 
Lähetystovi pe 8.4. klo 12–13 Siivessä. Mitä lähetystyö 
saa aikaan maailmassa? Kuinka lähetystyö edistää Raa-
matun tuntemusta? Pasi Kurikka.

Kärsimysajan 
virsiä ja lauluja 

pe 25.3. klo 19 
Pulkkilan kirkossa.

Juha Luokkala 
ja Arja Leinonen 
ja kirkkokuoro. 

Kuulon ja näön päivä Oulussa
keskiviikkona 6.4. klo 11–15 Keskustan seurakuntatalossa
• Apuvälinenäyttely avoinna klo 11–15, apuvälineitä 
 mahdollisuus kokeilla, ostaa tai tilata 
• Mukana kuulon ja näön asiantuntijoita sekä vapaa-
 ehtoisia esittelemässä palveluitaan ja toimintaansa 
• Niksejä näkövammaisen arkeen 
• Mahdollisuus kuulon testaukseen 
klo 11–12 Näyttelyyn tutustuminen
klo 12 Tervetulotoivotus ja alkuhartaus
klo 12.15 Luento ikäkuulosta 
klo 13 Kahvitarjoilu
klo 13.30 Luento ikääntyneen näöstä
klo 14.15–15 Näyttelyyn tutustuminen
Kuulon ja näön päivään ovat tervetulleita ikäihmiset ja 
heidän läheisensä, työntekijät, opiskelijat ja kaikki ai-
heesta kiinnostuneet. Luentotilassa on induktiosilmuk-
ka. Vapaa pääsy. Järjestäjät: Kuuloliitto ry ja Näkövam-
maisten Liitto ry paikallisyhdistyksineen sekä Oulun seu-
rakuntayhtymän diakoniset erityispalvelut. Tervetuloa!
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Kauneimpien hengellisten laulujen iltapäivä 
sunnuntaina 3.4. klo 14 Kestilän seurakuntakodissa.
Teuvo Marttila laulaa ja laulattaa kauneimpia hengelli-
siä lauluja.  Kahvitarjoilun järjestää Kestilän eläkeliitto.

 

www.hailuodonseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna
ma ja ke klo 9–14 ja 
pe klo 9–12
Virasto suljettuna ke 
30.3.

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 24.3.–7.4.2016

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Päiväkerhot normaalisti, li-
sätietoa kerhoista Siljalta,  
p. 044 7750 601.
Perhekerho torstaisin klo 10 
srk-talossa. To 24.3. aloitamme 
kerhon pikkukirkolla kirkossa.
Pikkukirkko to 24.3. klo 10 
kirkossa. Pikkukirkko on lap-
sille suunnattu lyhyt kirkko-
hetki, jonne aikuisetkin ovat 
tervetulleita.
Kirkkovaltuuston kokous ti 
29.3. klo 19 srk-talossa.
Kuoroharjoitukset keskiviik-
koisin, seuraavan kerran ke 
30.3. klo 18.30–20 srk-talossa.
Yhteisvastuurynnäkkö to 
31.3. eli lipaskeräys kotien 
ovilla. Kaikki rippikoululai-
set osallistuvat tähän kerä-
ykseen! Rippikoululaiset ja 
vapaaehtoiset kerääjät ko-
koontuvat srk-talolle klo 17. 
Friday club 0.–4.-luokka-
laisille pe 1.4. klo 17.30-19 
srk-talossa ja Friday night 
4.–6.-luokkalaisille pe 1.4. 
klo 19–20.30 srk-talossa. 
Rovastikunnan lähetyspäi-
vä Hailuodossa su 3.4.alka-
en klo 14 ruokailulla. Ohjel-
maa 15.15–17.30 mm. harta-
us, maahanmuuttajavieras 
Osama Al-Ogaili, kansainvä-
lisen työn pappi A. Kovacs, 
musiikkia. Kahvit klo 17.30 
ja messu klo 18. Ilmoittautu-
minen 24.3. mennessä marja.
rantasuomela@evl.fi. Ks. Hai-
luodon ilmoitukset.
Käsityöilta ma 4.4. klo 17–19 
srk-talossa. 
Kinkerit ti 5.4. klo 12 srk-ta-
lossa. Ohjelmassa mm. Raa-

Huom. ei kerhoja ja kuoro-
harjoituksia kiirastorstaina 
24.3.!
Seurakuntakerho ti klo 12 
Väinölässä, ke 30.3. klo 10 
Pyhännän, to klo 12 Pulkki-
lan, to 31.3. klo 13 Rantsilan 
ja pe 1.4. klo 10 Kestilän srk-
talossa.
Perhekerho ke klo 10 Kesti-
län ja Pulkkilan kerhokodis-
sa, ma 4.4. klo 10 Nuppulas-
sa, ti 5.4. klo 10 Pyhännän 
kerhotilassa.
Päiväkerho ti klo 10 Kesti-
län kerhokodissa, to klo 10 
ja klo 13 Nuppulassa, to klo 
10 ja pe klo 10 Pulkkilan ker-
hokodissa, pe klo 13 Pyhän-
nän kerhotilassa. 
Varhaisnuoret ma klo 14.30 
Pulkkilan kerhokodissa, ti klo 
14.15 Kestilän kerhokodissa, 
ti klo 14.30 Pyhännän srk-ta-
lon kerhotilassa, ke klo 16.30 
Piippolan srk-kodissa, to klo 
15.30 Tavastkengän koululla 
ja to klo 15.30 Hovin koulul-
la, tyttökerho ma 4.4. klo 15 
ja poikakerho ti klo 15 Nup-
pulassa.
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuo-
ro ke 6.4. klo 17 srk-talos-
sa. Pulkkila: To 14.4. kirk-
kokuoro klo 13.30 ja Stellat 
klo 15.15 srk-talossa. Pyhän-
tä: Veteraanikuoro to klo 12, 

Kiirastorstain iltamessu to 24.3. klo 18 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus  
pe 25.3. klo 10 kirkossa. Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen, kuoro.
Pääsiäispäivän messu  
su 27.3. klo 10 kirkossa. Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen, kuoro ja 
tiimi avustaa. Ehtoollinen jaetaan myös Lumilyhtyyn. 
Messun jälkeen jaetaan suklaamunat kaikille 
kirkkovieraille. 
2. pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus  
ma 28.3. klo 14 Lumilyhdyssä. Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen.
Sanajumalanpalvelus su 3.4. klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Markku Tölli, kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen.

Eläkeliitto ti 29.3. klo 11 srk-
salissa. Kevätkokous.
Kirkkokuoro to 31.3. klo 17, 
kevätkokous ja harjoitus.
Raamattu- ja rukousilta ti 
5.4. klo 18 Päivi Martinkau-

mattuopetus, virsi ja tietovi-
sa. Järjestää eläkekerho.
Raamattupiiri ti 5.4. klo 
18.30 srk-talossa, 1. Tess.4.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 6.4. klo 14.
Miesten retki Limingan ja 
Lumijoen miehille järjeste-
tään syksyllä la 10.9. Ohjel-
massa Kainuun kierros. Ilmoit-
tautumiset elokuun aikana. 
Myös naisten retki on suunni-
teltu alustavasti samalle päi-

Limingan rovastikunnan lähetyspäivä 
Hailuodossa sunnuntaina 3.4. Jos jääkulkua ei ole, 
lautta lähtee Hailuotoon klo 13.30. Ruokailu seurakun-
tasalissa alkaen klo 14. Ohjelma alkaa klo 15.15. Ohjel-
massa mm. maahanmuuttajavieras Osama Al-Ogaili, 
kansainvälisen työn pappi Árpàd Kovàcs puhuu aihees-
ta kirkkoturva, Rovasti ja Hulttiot esiintyvät. Kahvit klo 
17.30 ja messu klo 18. Takaisin mantereelle klo 20 lau-
talla. Ilmoittautumiset lähetyspäivään 24.3. mennes-
sä osoitteeseen marja.rantasuomela@evl.fi

nuorisokuoro to klo 14.30 ja 
lapsikuoro to klo 17.45 srk-
talossa. Rantsila: Veteraani-
kuoro ke klo 11 ja lapsikuoro 
ke 30.3. klo 15.15 srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Pääsiäisseurat su 27.3. klo 12 

ja 19 ry:llä ja ma 28.3. klo 12 
seurat ry:llä, Arttu Kamula, 
Mauno Kurunlahti ja Juha 
Luokkala. Aikuisten raamat-
tuluokka pe 1.4. klo 19 Maa-
rit ja Tero Väisäsellä. Seurat 
3.4. klo 14 Pihlajistossa.  Pulk-
kila: Seurat pe 25.3. klo 13 
(Timo Aitto-oja ja Ahti Myl-
lykoski) ja su 3.4. klo 19 ry:llä. 
Pyhäntä: Seurat pe 25.3. klo 
19, su 27.3. klo 16, ma 28.3. 
klo 19 ja su 3.4. klo 16 (Is-
mo Iso-Heininiemi ja Seppo 

Pääsiäisen ajan tilaisuuksia

välle, mutta eri paikkaan.
Rauhanyhdistys: Ma 28.3. 
klo 17 seurat ry:llä. Pe 1.4. 
klo 19 myyjäiset Siikajoen 
ry:llä. Su 3.4. klo 12 seurat 
ja ruokailu ry:llä. Ma 4.4. klo 
19 sisarpiiri ry:llä. Päiväkerho 
ry:llä viikolla 13 ja 14 ti, ke ja 
to klo 17–18.30

Kuollut: Ilta Lahja Ilona 
Mattila 94

Kitarakonsertti 
su 10.4. klo 19 Pyhännän kirkossa.
Ilkka Virta, klassisen kitaransoi-
ton yliopettaja. Konserttiohjel-
ma on barokin ajan luuttu- ja 
cembalomusiikkia. Säveltäjät 
ovat Jaques Bittner, Silvius Leo-
pold Weiss ja Domenico Scarlat-
ti. Barokkimusiikki soi 8-kielisel-
lä kitaralla mainiosti. Normaaliin konserttikitaraan 
verrattuna kaksi lisäbassoa antavat syvyyttä ja mielen-
kiintoista, luuttumaista sointiväriä, mikä tekee oikeutta 
barokin luuttuvirtuoosien henkevälle musiikille.  

Jokelainen) ry:llä. Lauluseu-
rat ke 30.3. klo 18.30 Satu ja 
Teemu Aitto-ojalla ja ke 6.4. 
Riitta-Liisa ja Veijo Kinnusel-
la. Rantsila: Seurat pe 25.3. 
klo 18.30 ry:llä (Sulo Kautto), 
ma 28.3. klo 18.30 Mankilan 
rukoushuoneella (Ali Viinik-
ka), su 3.4. klo 17 ja 18.30 srk-
talossa (Leevi Saukko ja Aimo 
Tanska).

Raamattuluentosarja
pääsiäisen jälkeisistä tapahtumista
Rantsilan seurakuntatalolla torstaisin klo 18
Jokaisella kerralla tarjotaan ateria 
(vapaaehtoinen ruokaraha)
7.4.   Emmauksen tiellä, Merja Jyrkkä
14.4. Jeesuksen kohtaaminen, Juha Luokkala
21.4. Päämääränä taivas, Jonne Pirkola 
28.4. Hengen todellisuus, Jonne Pirkola
Tervetuloa nauttimaan yhdessäolosta, opetuksesta 
ja hyvästä ruoasta. Rantsilan kappelineuvosto.

Jumalanpalvelukset
Kiirastorstai 24.3.
Messu klo 18 Piippolan kirkossa, 
Merja Jyrkkä ja Pekka Kyöstilä.
Messu klo 19 Kestilän kirkossa, 
Juha Luokkala ja Unto Määttä.
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.

Pitkäperjantai 25.3.
Sanajumalanpalvelus klo 10 Piippolan 
kirkossa, Juha Luokkala ja Arja Leinonen.
Sanajumalanpalvelus klo 10 Pyhännän 
kirkossa, Jonne Pirkola ja 
Veijo Kinnunen.
Sanajumalanpalvelus klo 13 Rantsilan 
kirkossa, Jonne Pirkola ja Arja Leinonen.
Jeesuksen kuolinhetken hartaus klo 15 
Kestilän kirkossa, Juha Luokkala, 
Veijo Kinnunen ja kirkkokuoro.

Pääsiäispäivä 27.3.
Messu klo 10 Kestilän kirkossa, Juha 
Luokkala, Veijo Kinnunen ja kirkkokuoro.
Messu klo 10 Pulkkilan kirkossa, Jonne 
Pirkola, Arja Leinonen ja kirkkokuoro.
Messu klo 13 Pyhännän kirkossa, Juha 
Luokkala, Veijo Kinnunen ja Lapsikuoro.
Messu klo 13 Rantsilan kirkossa, 
Jonne Pirkola, Arja Leinonen ja 
Hanne Hurskainen viulu.
Messu klo 18 Piippolan kirkossa, 
Merja Jyrkkä ja Pekka Kyöstilä.

2. pääsiäispäivä 28.3.
Messu klo 10 Kestilän kirkossa, 
Juha Luokkala ja Veijo Kinnunen.
Sanajumalanpalvelus klo 10 Mankilan 
Rukoushuoneella, Merja Jyrkkä ja 
Arja Leinonen.

Sunnuntai 3.4.
Sanajumalanpalvelus klo 10 Pulkkilan 
kirkossa, Merja Jyrkkä ja Veijo Kinnunen.
Messu klo 13 Pyhännän kirkossa, 
Jonne Pirkola ja Veijo Kinnunen.
Iltakirkko klo 19 Piippolan kirkossa, 
Helena Lunki ja Henry Yrjänä.

Kastettu: Viljo Aukusti Johannes Moilanen (Pyhäntä), 
Saku Veikko Ensio Hietala (Pyhäntä)
Kuollut: Martti Henrikki Anttila 85 (Rantsila),
Vieno Esteri Kaarlela e. Männikkö 89 (Pulkkila), 
Martti Ilmari Juntunen 77 (Rantsila), 
Väinö Artturi Saarelainen 74 (Rantsila), 
Martta Elisabet Hyvärinen e. Vilminko 70 (Piippola),
 Jarmo Juho Jaatinen 61 (Kestilä)

pilla, Sintantie 30 B 8.
Chimes-yhtyeen harjoitus 
to 7.4. klo 18.15 kirkolla.
Seuraava yhteinen aamiai-
nen pe 8.4. 
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keskuksessa.
Ikämiesten raamattu- ja 
keskustelupiiri ke 30.3. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Päiväpiiri to 31.3 klo 12 Kok-
kokankaan srk-keskukses-
sa ja Seurakuntapiiri to 31.3. 
klo 12 Kirkonkylän srk-kodil-
la. Päiväpiiri ja seurakunta-
piiri osallistuvat 7.4. taiteen 
ja kulttuurin päivään.
Varttuneet to 31.3. klo 14 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Kirkkokuoro to 31.3. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Askeleet pe 1.4. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Lapsiparkki Kokkokankaan 
srk-keskuksessa ma 4.4. klo 
9–11.30. 
Aamukahvila Asukastuvalla 
ti 5.4. klo 10, Honkasentie 11.
Musiikkipainotteinen muis-
tiryhmä ti 5.4. klo 12.30 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Parisuhdevapaaehtoisten 
kokoontuminen 5.4. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. 
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ke 6.4. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Työikäisten naisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri ke 6.4. 
klo 19 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Mielenterveyskuntoutujien 
läheisten ilta ke 6.4. klo 18 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
Varhaisnuoret: www.kem-
peleenseurakunta.fi/koulu-
laiset. Varhaisnuorten kuo-

Seurakunnissa tapahtuu  24.3.–7.4.2016

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

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.
Kiirastorstaina 24.3. 
klo 9–15.

Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
P. 044 7790 041

www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodissa. Ei 
28.3.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. Ei 28.3.
Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: ti, to, pe klo 14–17, 
Tiilitie 1. 
Ruokapankki Manna ti klo 
17–19 Kirkonkylän srk-kodil-
la ja Asukastuvalla. 
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot ks. www.kem-

Oi katso Golgataa! -iltamu-
siikki pe 25.3. klo 20 kirkos-
sa. Kuoro- ja yksinlaulua sekä 
urkumusiikkia. Vapaa sisään-
pääsy. Ohjelma 10 €. 
Pääsiäislauluilta su 27.3. klo 
19 kirkossa. Järjestäjinä rau-
hanyhdistys ja seurakunta.
Perhekerho ti 29.3. klo 9.30–
11 srk-talolla. Yhdessäoloa. 
Hyvän mielen päiväkahvit ti 
29.3. klo 12 Kotikololla.
Gospel Gym ti 29.3. klo 19 
Vanamon salissa. 
Perhekerho ke 30.3. klo 9.30 
–11 Vanamon Olohuoneessa. 
Yhdessäoloa.
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ke 30.3. klo 12 srk-talol-
la. Sananlaskut, ota mukaan 
omasi. Hartaus Aino-pappi. 
Kuorot  ke 30.3.: klo 17 Täh-
det srk-talolla, klo 18.30 Kirk-

Kastettu:  Minja Hinni Matilda Laitinen
Kuollut: Helli Maria Sofia Suutari e. 
Savolainen e. Anttila, 91

Kastetut: Jaakko Joni Jeremias Pikkarainen, Helmi Lisbet 
Göös, Jasper Olavi Eilo, Iivari Vilho Matias Ala-Varvi, 
Roni Jaakko Aatos Törmänen, Meeri Inkeri Paukkeri
Vihitty: Joni Mikael Pikkarainen ja Sara Marika Heiskari, 
Sami Kristian Sarajärvi ja Minna Johanna Kärkkäinen, 
Toni Petteri Isoniemi ja Miira Emilia Kyllikki Kanniainen
Kuollut: Paavo Juhani Paaso 61

Gospel Gym ti 5.4. 19 Vana-
mon salissa.
Perhekerho ke 6.4. klo 
9.30–11 Vanamon 
Olohuoneessa. 
Yhdessäoloa. 
Yhdessäoloa.
seurakunta-
kerhoa ei ole 
6.4. torstain 
retken vuoksi. 
Jussilan pori-
natuokio ke 6.4. 
klo 13 Juttutuvas-
sa. Huom keskiviikko. 
Mukana diakonissa Sinikka. 
Kuorot ke 6.4.: klo 17 Celes-
te kirkossa ja Tähdet seura-
kuntatalolla, klo 18.30 Min-
ka kirkossa ja Kirkkolaulajat 
seurakuntatalolla.
Seurakuntaretki Ouluun to 
7.4. Lähtö klo 9.30 S-marketil-
ta. Matka ja lippu (20 €) mak-
setaan autossa. Ilmoita heti 
esteestä, p. 044 7521 226.

ro to klo 16 Vanhassa pappi-
lassa. Ei 24.3.
Nuoret: Nuorten ilta to 
klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Nuorten pääsiäisjuhla to 
24.3. alkaen messulla klo 19 
kirkossa.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Seurat pe 25.3. klo 16 ry:llä. 
Seurat ma 28.3. klo 16 ry:llä. 
Aviopuolisoilta pe 1.4. klo 
18.30 ry:llä. Pyhäkoulut su 
3.4. klo 12 Sulkala, Pappilan-
niitty 12, Santamäki, Virran-
kari, Taikakuja 3, Linnakan-
gas, Saukkonen, Hiekkatie 
10, Keskusta-Ollila, Paaso 

TOSIKKO-ryhmä toisen lapsen
saaneille perheille alkaen ma 4.4. klo 17.30 Tupok-
sen Vanamossa. Ilmoittautumiset: Erja Vainiokangas,  
p. 044 4973 684, erja.vainiokangas@liminka.fi tai Ritva 
Sassali, p. 044 7521 227, ritva.sassali@evl.fi.

Hiljaisella viikolla ei kierrätystoria eikä aamupuuroa! 
Pääsiäisen jälkeen jälleen Kierrätystori avoinna torstaisin 
klo 15 Lähetysvintin alakerrassa ja Aamupuuro ja ruoka-
jakelu perjantaisina klo 9 alkaen seurakuntatalolla.

kolaulajat srk-talolla.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
30.3. klo 18.30 Lähetysvin-
tillä. 
Vapaaehtoisten ilta to 31.3. 
klo 18 Diakoniatoimistossa 
kaikille seurakunnan vapaa-
ehtoisille. Puhutaan jaksa-
misesta, vapaaehtoisena toi-
mimisesta sekä kahvitellaan 
porukalla. Mukana Marika 
Kamps.
ESIKKO -vanhemmat ja lap-
set ma 4.4. klo 9.30 Lähetys-
vintillä. Ensimmäisen lapsen 
saaneiden vanhempien ja vau-
vojen ryhmä. 
Lähetysvintti ma 4.4. klo 12 
Lähetysvintillä. 
Ystävärengas ma 4.4. klo 13 
Niittypirtin kerhossa. 
Perhekerho ti 5.4. klo 9.30–
11 srk-talolla. Yhdessäoloa.

Kiirastorstain messu to 24.3. klo 19 kirkossa. 
Minka -kuoro 
Pitkäperjantain jumalanpalvelus pe 25.3. klo 10 
kirkossa. Kirkkolaulajat.
Pääsiäisyön messu la 26.3. klo 22.30 kirkossa. 
Pääsisäismessu su 27.3. klo 10 kirkossa. 
Messun jälkeen Niittypirtin ehtoollinen.
Maakirkko ma 28.3. klo 16 Limingan Rauhanyhdistyksellä.
Partiomessu la 2.4. klo 12 kirkossa. 
Messu su 3.4. klo 10 kirkossa. 
Jumalanpalvelusryhmä: Nuoret.

peleenseurakunta.fi/35-per-
hekerhot
Herännäisseurat su 27.3. klo 
18.30 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa.
Oma Hetki -omaishoitaja-
ryhmä ti 29.3. klo 12.30 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Hanna-rukouspiiri ti 29.3. 
klo 18 Keskustan srk-talon 
kokoushuoneessa.
Ystäväpalveluilta ke 30.3. 
klo 18 Kokkokankaan srk-

Kiirastorstain messu 24.3. klo 19 kirkossa. 
Toimittaa Päivi Ollikainen, avustaa Kimmo Helomaa, 
messudiakoni Arto Pisilä, kanttori Marjo Irjala, 
musiikkiavustus Askeleet.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 25.3. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Vesa Äärelä, messudiakoni 
Leena Hintsala, kanttori Taru Pisto, musiikkiavustus 
Kirkkokuoro.
Jeesuksen kuolinhetken hartaus 25.3. klo 15 kirkossa. 
Toimittaa Teemu Riihimäki, kanttori Marjo Irjala.
Pääsiäisyön messu la 26.3. klo 23 kirkossa. 
Toimittaa Juha Maalismaa, avustaa Teemu Riihimäki, 
messudiakoni Minna Sorvala, kanttori Marjo Irjala. 
Musiikkiavustus Hanna Mutka, huilu. Yhteinen 
pääsiäisateria messun jälkeen.
Pääsiäispäivän messu su 27.3. klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Paulus Pikkarainen, avustaa Vesa Äärelä, messudiakoni 
Jaana Helisten-Heikkilä, kanttori Tarja Sakko.
2. pääsiäispäivän messu ma 28.3. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Kimmo Helomaa, messudiakoni Antti 
Ristkari, kanttori Marjo Irjala, musiikkiavustus Saga 
Jarva, laulu.
Messu su 3.4. klo 10 kirkossa. Toimittaa Teemu 
Riihimäki, avustaa Päivi Ollikainen, messudiakoni Saija 
Kivelä, kanttori Taru Pisto. Musiikkiavustus Versot. 
Messuvapaaehtoisten työvuorojen jako kesäkaudelle.
Kuuntele Pyhän Kolminaisuuden kirkon 
jumalanpalvelukset suorana netistä: 
www.kempeleenseurakunta.fi.

Rovastikunnan lähetyspy-
hä Hailuodossa su 3.4. klo 

14.30. Ilm. 24.3. men-
nessä. Ks. tarkem-

pi ohjelma Hai-
luodon ilmoi-
tuksista.
Partio: Pe 
1.4. Päivys-
tys Partio-
toimistos-

sa klo 15–17. 
La 2.4. partio-

messu klo 12 al-
kaen Limingan kirkos-

sa. 2–3.4. Sudenpentujen yö-
retki. Lisätiedot johtajilta. Ti 
5.4. Samoajat Kotikololla klo 
18–20. Ke 6.4. Päivystys Par-

tiotoimistossa klo 15–17. Ma-
feking klo 18–20 ja eräpar-
tioluokan koulutus klo 20–
20.30 Kotikololla. La 9.4. Päk-
mä 16 -kisa Partiokämpällä. 
Tarkemmat tiedot: www.
niittykarpat.fi
Rauhanyhdistys:  Pe 25.3. 
klo 16 ja 17.30 Pitkänper-
jantain seurat ry:llä. Su 27.3. 
klo 19 Pääsiäislauluilta  kir-
kossa. Ma 28.3. klo 16 Maa-
kirkko, ry:llä. To 31.3. klo 12 
varttuneiden kerho ry:llä. Pe 
1.4. klo 18.30 raamattuluok-
ka (5.–6.) ry:llä. La 2.4. vieras-
myyjäiset Nivalassa. Su 3.4. 
klo 12 pyhäkoulut sekä klo 16 
ja 17.30 seurat ry:llä. To 7.4. 
perhekerho ry:llä ja klo 19 si-
sarilta ry:llä.

EU–ruokaa liminkalaisille 
vähävaraisille ja lapsiperheille 
tiistaina 5.4. klo 13 alkaen Limingan Osuusmeijerillä,  
Meijerintie 4. Niin kauan kuin tavaraa riittää. Lisätietoja, 
p. 044 7521 226. Limingan seurakunta ja SPR.

Miesten retki 
Limingan ja Lumijoen 

miehille järjeste-
tään syksyllä la 10.9. 
Ohjelmassa Kainuun 
kierros. Ilm. retkelle 

elokuun aikana.

la 2.4. 
klo 12 

Limingan 
kirkossa. 

Tervetuloa!

Lähetysilta 
tiistaina 5.4. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Lähettisihteeri Marja Laitala kertoo 
nimikkolähettiemme Nokelaisten työstä Etu-Aasiassa.

Taiteen ja kulttuurin päivä 
torstaina 7.4. klo 10–16 Kirkonkylän 
srk-kodissa yhteisvastuun hyväksi.
Pullakahvit 2€ klo 10 alkaen, myynnissä myös arpoja ja 
yv-tuotteita. Ohjelmallinen osuus klo 12.30–14, sisältä-
en runon lausuntaa (Tuula Väyrynen ja Seija Sarkkinen), 
suomalaista kirjallisuutta (Pirkko Böhm-Sallamo), taitei-
lijoiden puheenvuorot (Anni Näyhä ja Matti Lahtinen) ja 
yhteislauluja kanttorin johdolla.

Teija ja Jouni, Paituri, Laitila, 
Uutelantie 14, Kokkokangas-
Haapamaa, Seurat su 3.4. klo 
16 ry:llä. Tiistaikerho 5.4. klo 
12 ry:llä. Perhekerho ke 6.4. 
klo 10 ry:llä. Sisarilta ke 6.4. 
klo 18.30 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pit-
käperjantain pe 25.3. klo 16 
ry:llä. Pääsiäisseurat ma 28.3. 
klo 13 ry:llä. Pääsiäisseurat 
ma 28.3. klo18 ry:llä. Laulu-
seurat pe 1.4. klo 19 Ahola, 
Ketolanperäntie 830, Kem-
pele. Nuorten perjantai 1.4. 
klo 19  ry:llä. Seurat su 3.4. 
klo 16 ry:llä.
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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

Kiirastorstain iltamessu to 24.3. klo 18 kirkossa. 
Toimittaa Simo Pekka Pekkala, puhe Soile Tuusa, 
kanttorina Ossi Kajava, kirkkokuoro.
Kiirastorstain iltamessu to 24.3. klo 18 Kylmälänkylän 
kappelissa. Toimittaa Jouni Heikkinen, kanttorina Timo 
Ustjugov.
Pitkäperjantain jumalanpalvelus pe 25.3. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Jouni Heikkinen, kanttorina Ossi 
Kajava, kirkkokuoro.
Pääsiäisyön messu la 26.3. klo 23 kirkossa. Toimittaa 
Jouni Heikkinen, kanttorina Ossi Kajava, nuorten 
lauluryhmä.
Pääsiäispäivän messu su 27.3. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Soile Tuusa, saarnaa Simo Pekka Pekkala, 
kanttorina Ossi Kajava, kirkkokuoro.
2. pääsiäispäivän messu ma 28.3. klo 18 kirkossa. 
Toimittaa Jouni Heikkinen, saarnaa Hannu Ojalehto, 
kanttorina Ossi Kajava.
Messu su 3.4. klo 10 kirkossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, kanttorina Ossi Kajava. 

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.
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 29.3. klo 12 rukoushuo-
neella, Ossi Kajava laulattaa.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
29.3. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Jouni Heikkinen.
Hartaus/kerhohetki ke 30.3. 
klo 14 Ainolan perhekodis-
sa Vainiotiellä, Hanna Kais-
to-Vanhamäki, Simo Pekka 
Pekkala.
Rukouspiiri ke 30.3. ja 6.4. 
klo 17.45 srk-talon kappeli-
huoneessa, Marja Leena Sa-

Kastettu: Eirik Kaspian 
Lappalainen
Kuollut: Mika Antti 
Ilmari Jaara 46

Ystävä- ja lähimmäispalve-
lun kokoontuminen ke 30.3. 
klo 15 Tyrnävän srk-talolla.
RaaTuu to 31.3. klo 17.30 
Temmeksen srk-talolla.
Diakonian päivystys  ma 
4.4. klo 9–10.30 Temmeksen 
srk-talon kokoushuoneessa. 
Käynti takapihan puolelta. 
Mahdollisuus keskusteluun 
elämän eri tilanteissa.
Hartaus ma 4.4. klo 14 Ko-
tolassa.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ti 5.4. klo 10.30 
Henna Kokkosella, Kautta-
ranta 32.
Hartaus to 7.4. klo 13 Män-
tyrinteellä. Temmeksen kap-
pelin kylätoimikunta tarjoaa 
kahvit.
Nuttupiiri "nuttuilee" to 
7.4. klo 17–19 Tyrnävän srk-
talolla hyvässä seurassa kah-
vittelujen kera.
Nuorten seurakunnan Veisu-
kirjan lauluilta pe 8.4. klo 18 
Tyrnävän srk-talon kerhohuo-

Kansanlaulu-
kirkon lauluilta 
to 7.4. klo 18.30 

Laitasaaren rukoushuo-
neella, Ossi Kajava, Simo 
Pekka Pekkala. Halutes-
sasi voit tuoda pienen 

arvottavan.

Kastettu: Mattias Anton Timlin, Miikka Jeremia 
Kiviniemi, Enna Kaija Evelia Koistinen, Stefan Theo 
Alexander Koivuneva, Viola Lumi Maria Lauronen
Kuollut: Eedit Kaarina Niemelä s. Kemilä 93, Hilkka 
Kaarina Korkala 84,  Helli Marjatta Vähäkangas 
s. Kursula 81

sunnuntaina 3.4. klo 18 Muhoksen 
kirkossa. Lippu 15 euroa. 
Lipunmyynti kirkkoherranvirastossa 
iltapäivisin sekä kirkosta tuntia 
ennen konserttia. Käteismaksu. 
www.petrilaaksonen.net

Lenkki-ilta
Tervetuloa kaikki liikun-
nasta/lenkkeilystä innos-
tuneet ihmiset Murron 
kerhotilalle keskiviikkona 
30.3. klo 17.30. Teemme 
tunnin lenkin, jonka jäl-
keen on mahdollisuus sau-
nomiseen. Iltapalaa kah-
vin ja teen kera on myös 
tarjolla ja illan päätteeksi 
iltahartaus. Seurakunnan 
puolesta paikalla on Ran-
talan Jossu.

Sanginjoen seurakuntapiiri 
ti 5.4. klo 12 Pirkko ja Juhani 
Oikaraisella, Soile Tuusa. 
Keskipäivänkerho ke 6.4. 
klo 11.30 srk-talossa, Leena 
Leskelä, Soile Tuusa. Nauti-
taan  yhdessä perhekerho-
jen kanssa yv-lounas, hin-
ta aik. 10 € ja yli 4-v. lapsilta  
4 €. Arvonta!
Hartaus ja ehtoollinen ke 
6.4. klo 13 Päiväkeskuksessa, 
Jouni Heikkinen.
Hartaus ke 6.4. klo 13.30 
Laurinkodissa ja klo 14 Ma-
tinkodissa, Soile Tuusa.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
6.4. klo 14 Koivu- ja Tähtiko-
deissa, Jouni Heikkinen. 
Hartaus ke 6.4. klo 15 Ran-
takodissa, Jouni Heik-
kinen.
Diakonia: Ruo-
kakassien ja-
kelu vähäva-
raisille maa-
nantaisin klo 
10–11 srk-ta-
lon alakerras-
sa (Huom! ei 
pääsiäismaanan-
taina). 
Kuorot: Ke 30.3. klo 
10.30 päiväkuoro, klo 17 lap-
sikuoro ja klo 18.30 kirkko-
kuoro srk-talossa. Ke 6.4. klo 
17 lapsikuoro ja klo 18.30 
kirkkokuoro srk-talossa.
Lapset/perheet: Perheker-
hot srk-talossa ti klo 9.30–
11.30, Päivärinteen srk-salis-
sa ti klo 10–12 ja Laitasaa-
ren ry:n tiloissa ke klo 12.30–
14.30 sekä Laitasaaren ru-

koushuoneella to klo 10–
12. Kylmälänkylän kappelis-
sa perhekerho pe klo 9–11 
vapaaehtoisvoimin. Perhe-
pyhäkoulu su 3.4. klo 11.30–
12.30 srk-talon alakerrassa. 

Perhekerhojen yv-
lounas ke 6.4. 

klo 11.30 srk-
talossa. 
Laitasaaren 
rukoushuo-
ne: Aamu-
rukous maa-
nantaisin 

klo 6.30. Seu-
rakuntapiiri ti 

29.3. klo 12. Perhe-
kerho torstaisin klo 10–

12. Porinapirtti ti 5.4. klo 12. 
Kansanlaulukirkon lauluilta 
to 7.4. klo 18.30. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
La 26.3. klo 19 raamattuluok-
ka-iltakylä: 4.–6.-lk V.&J-
P. Hoppa. Pääsiäisseurat: Su 
27.3. klo 14 seurat terveys-
keskuksessa ja klo 17 alustus 
ry:llä. Ma 28.3. klo 12 ruo-
kailu ja klo 13 seurat ry:llä. 

Klo 18 messu Muhoksen kir-
kossa. La 2.4. klo 19 raamat-
tuluokka-iltakylät: 4.–6.-lk 
Toppinen, 7.–8.-lk A. Taski-
la. Su 3.4. klo 12 pyhäkoulut: 
Kk–Anttila Tihinen, Korivaa-
ra Hyväri, Pälli Lapinkangas, 
Suokylä Vesala. Klo 17 seurat 
ja laulutuokio ry:llä. Ma 4.4. 
klo 18 päiväkerhot ry:llä. To 
7.4. klo 18.30 ompeluseurat 
Hannele ja Mika Kalliokos-
kella sekä Henna-Riikka ja 
Tuukka Spetsillä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Su–ma 27.–28.3. osallis-
tutaan Muhoksen pääsiäis-
seuroihin. Pe 1.4. klo 19 toi-
mintailta ry:llä. La 2.4. klo 10 
päiväkerho ry:llä. Klo 19 raa-
mattuluokat: pienet Parviai-
nen, isot Taskila. Su 3.4. klo 
12 ruokailu ja klo 13 seura-
kuntapäivä ry:llä. 

Pääsiäisen ajan tilaisuuksia
Kiirastorstain messu to 24.3. klo 19 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Outi Pohjanen, avustaa Johanna Rantala, 
kanttori Heikki Lumiaho.
Kiirastorstain messu to 24.3. klo 19 Temmeksen 
kirkossa. Toimittaa Timo Liikanen, avustaa Mikael 
Lehtimäki, kanttori Riitta Ojala.
Pitkänperjantain sanajumalanpalvelus pe 25.3. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toimittaa  Outi Pohjanen, kanttori 
Riitta Ojala. Capella-kuoro.
Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki pe 25.3. klo 
15 Temmeksen kirkossa. Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Riitta Ojala.
Pääsiäispäivän messu su 27.3. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Timo Liikanen, kanttori Riitta Ojala, 
Capella-kuoro.
2. pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus ma 28.3. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa. Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Riitta Ojala.
2. pääsiäispäivän messu ma 28.3. klo 12 Temmeksen 
kirkossa. Toimittaa Outi Pohjanen, kanttori Riitta Ojala.
Messu su 3.4. klo 10 Tyrnävän kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, saarna Outi Pohjanen, kanttori 
Heikki Lumiaho. Capella-kuoro. Messun jälkeen 
seurakuntatalon käyttöön siunaaminen.

Kahvikonsertti
Kaipaus ja toivo
Pergolesi, Pylkkänen, Merikanto, Rossini
Mezzosopraano Johanna Fiskaali – pianisti Laura Heikkilä

Tyrnävän srk-talo
Su 10.4. klo 18
Vapaa pääsy 

neessa. Nuoret säestämässä.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisil-
le vähävaraisille maanantai-
sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan, niin 
kauan kuin kasseja riittää.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30–14 Tyrnävän srk-
talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talolla.
Nuortenilta ti 29.3. klo 18 
Murron kerhotilassa ja to 31.3. 
klo 18 Temmeksen srk-talolla.
Yökahvila pe 1.4. klo 18 
Nuokkarilla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 

Seurat pe 25.3., su 27.3. ja 
su 3.4. klo 16 ry:llä. Seurat su 
27.3. klo 14 Lepolassa. Luon-
toilta ke 6.4. klo 18 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat pe 25.3. klo 16, ma 
28.3. klo 13 ja 18 sekä su 3.4. 
klo 16 ry:llä. Pe 1.4. klo 19 
lauluseurat Aholassa, Keto-
lanperäntie 830 ja nuorten 
perjantai klo 19 ry:llä.

Tyrnävän seurakunnan toimitalo on nyt valmis.
Käyttöön siunaamisjuhlaa vietämme sunnuntaina 
3.4.2016.
Juhlapäivän aloitamme messulla klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Sen toimittaa kirkkoherra Timo Liikanen, 
saarnaa kappalainen Outi Pohjanen, musiikista 
vastaa Heikki Lumiaho ja Capella-kuoro.
Messun jälkeen seurakuntatalolla ruokailu ja 
seurakuntatalon käyttöön siunaaminen.
Olette sydämellisesti tervetulleita juhlaan!
Avoimet ovet seurakuntatalolla
torstaina 7.4. klo 14–18. Tervetuloa tutustumaan 
uusiin tiloihin ja nauttimaan iltapäiväkahvit.

volainen.
Hartaus ja ehtoollinen to 
31.3. klo 14 Helminkodissa, 
Soile Tuusa.
Lähetyslauluilta to 31.3. klo 
18.30 seurakuntatalossa, Os-
si Kajava, Simo Pekka Pekka-
la. Halutessasi voit tuoda pie-
nen arvottavan. 
Perhepyhäkoulu su 3.4. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa. 
Limingan rovastikunnan 
”Turvaa turvatonta” – lähe-
tyspäivä su 3.4. Hailuodossa.  
Ompeluseurat ma 4.4. klo 18 
srk-talon kappelihuoneessa lä-
hetys- ja diakoniatyön hyväksi. 
Porinapirtti ti 5.4. klo 12 Lai-
tasaaren rukoushuoneella. 
Tervetuloa keskustelemaan. 
Kahvitarjoilu!

Anita Junttilan 
60-vuotis juhla ma 28.3. 
klo 12 alkavan messun 

jälkeen Temmeksen 
srk-talolla. Tervetuloa!
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ILMESTYMINEN  Lehti ilmestyy torstaisin  
40 kertaa vuodessa. 
JAKELU Posti Group Oyj:n jakamana osoitteetto-
mana ilmaisjakeluna tilaajaseurakuntien alueella. 

Päivän työ

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Palstalla Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien työntekijät kertovat 
lukijoille omasta työpäivästään.

Lumijoen seurakuntamestari Matti Sotaniemi 
liikuttui perhekerholaisia kuunnellessaan.

Torstai. Työpäivä alkaa normaalia aiemmin. On per-
hekerhopäivä ja viikon tähdellisin siivous on tehtä-
vä ennen sitä. 

Siivous menee rutiinilla ja melkein kellonlyö-
mälleen voi sanoa milloin siivouskohde vaihtuu.

Pari tuntia kuluu kuin siivillä. Normaalisti siirryn 
muualle hommiin perhekerhon alta, mutta tänään jään 
keittiöapulaiseksi sairastapauksen vuoksi. 

Kahvit latinkiin, sämpylät ja keksit tarjoiluastioihin 
ja laitan valmiiksi mitä muuta nyt kattaukseen kuuluu-
kaan.

Väkeä alkaa pikkuhiljaa saapua ja kohta seurakunta-
talon täyttävät lasten iloiset äänet. Seurailen sivusta, kun 
diakonissa vetää kerhon opetusta. Mattimyöhäisiäkin 
saapuu paikalle. 

Katselen ja kuuntelen liikutuksen vallassa, kuin-
ka pienet ihmiset innokkaina ja kovaan ääneen tapaile-
vat laulujen sanoja, mitä nyt sieltä täältä sattuvat muista-
maan.

Opetuksen jäl-
keen tuon tarjot-
tavat esille ja pien-
ten jalkojen tömi-
nä suuntaa kek-
sikulhoa koh-
ti. Jään seuraile-
maan tapahtu-
maa sivusta, vä-
lissä keittiössä 
touhuillen.

Kerhon päät-
teeksi siivoi-
len tarjottavat 
ja astiat pois se-
kä siistin paikkoja. Nappaan kahvi-
termarin mukaan ja suuntaan diakonissan kanssa kohti 
kirkkoherranvirastoa. Siellä pidetään ruokatauko ja viik-
kopalaveri. Mukava päästä istahtamaan aamun touhua-
misien jälkeen.

Palaverin jälkeen kerhohuoneelta on tyhjennettävä sii-
vouskaappi, irrotettava se seinästä ja vietävä pois remon-
tin alta. Nipin napin saan pyöristyneet ruuvit irrotettua 
kaapin takaseinästä. 

Palaan seurakuntatalolle, jossa odottavat kuivumaan 
jääneet astiat kaappeihin laittoaan. Siinä touhutessa 
muistuukin mieleen, että kirkkoon pitää laittaa lämmöt 
seuraavaa päivää varten. Kirkolle mentäessä nappaan au-
tosta mukaan lapun  seuraavan päivän virsinumeroista. 

Kirkossa on mukavan rauhallinen tunnelma. Tänne 
on hyvä lopettaa päivän työt.

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.

Palautetta www.rauhantervehdys.fi/palaute

Mitkä suositut pääsiäisvirret kätkeytyvät näiden kahden kuvan taakse? 
Kumpaankin kuvaan liittyy kaksi vinkkiä. Vastaukset tämän sivun alareunassa.

2. Virren tekstit on tehnyt suosittu, monen tuntema virsirunoilija, 
joka kuoli vuonna 2012. Virren taustalla on negrospirituaalisävelmä

Vastaukset: 1. Lensi maahan enkeli, virsi 88 ja 2. Pilvimuurista valo välähtää, virsi 104

1.  On suosittu iloinen lasten virsi. Lapset kutsuvat virttä Batman-virreksi.

Ratkaise Rauhan Tervehdyksen pääsiäispähkinä

10. maaliskuuta ilmestyneessä 
Rauhan Tervehdyksessä oli tal-
vilomapuuhaksi tarkoitettu ku-
va-arvoitus.  

Oikein arvanneiden kesken 

toimituksessa arvottiin kak-
si elokuvalippua. Ne menevät 
Seija Riekille.

Kiitos kuva-arvoitukseen 
osallistuneille.

Kuvat olivat: kynttilän sam-
mutin, naulakon koukku, nä-
kövammaisten virsikirja (piste-
kirjoitusta), palosammuttimen 
mittari, triangeli ja rairuohoa.

Onnetar suosi Seija Riekkiä
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