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Pääkirjoitus

Pahuuden 
jälkeen

Vaikka jumalanpalvelus-
käyntien väheneminen 
on jatkunut tasaisena vii-
me vuodet, ehtoollisella 

käyminen on kääntynyt hienoi-
seen kasvuun. 

Ehtoollisella käyntejä tilastoi-
daan vuosittain 2,3 miljoonaa. 
Ehtoollisella kävijöitä on vähem-
män, sillä moni seurakuntalainen 
käy ehtoollisella useamman ker-
ran vuoden aikana.

Vuoden 2015 tilastojen mu-
kaan yhtä kirkon tilaisuutta kohti 
ehtoolliselle osallistuneita oli 46.

Kiirastorstai – päivä, jolloin 
muistellaan Jeesuksen viimeis-
tä ateriaa ja Jeesuksen kehotus-
ta nauttia ehtoollista – on nous-
sut kolmanneksi suosituimmaksi 
kirkossakäyntiajankohdaksi ohi 
pyhäinpäivän. 

Tilauksia ehkä 
aiempaa useammin
Jumalanpalvelusesineistön, ku-

Pääsiäistä edeltävä kärsimysnäytelmä on ra-

ju kuva siitä, miten ihminen kärsii toisten 

ihmisten väkivallan seurauksena. Pääsiäis-

kertomuksen Jeesus on ennen kaikkea ihminen, 

jonka ruumis ja mieli rikotaan: jumalallisesta suu-

ruudesta ei ole merkkiäkään. 

Jos kipu vie huomion epäolennaisesta ja pal-

jastaa kaikkein tärkeimmän, Jeesuksen ristikoh-

tauksessa se on tämä: armon ihme. Elämänsä lo-

pulla Jeesus on lapsi, joka kysyy isältään, miksi 

tämä hylkäsi hänet. 

Poissa ovat rohkeus ja joukkoja liikutteleva ka-

rismaattisuus. Kaiken jälkeen jäljelle jää rikollisel-

le annettu lupaus siitä, että taivaassa nähdään. 

Se on Jeesuksen viimeinen 

saarna ennen kuolemaa. 

Pääsiäistä edeltävis-

sä kertomuksissa tapah-

tuu kaikkea kummallista 

ja kauheaa. Ystävät pettä-

vät, jättävät, huijaavat ja 

valehtelevat. Syödään yh-

dessä, vaikka kuolema lä-

hestyy vääjäämättömästi. 

Moni menettää henken-

sä ja vielä useampi lakkaa 

luottamasta tulevaisuuteen. 

Tätä kaikkea tapahtuu parhaillaan jossakin. 

Kärsimys on ajasta ja paikasta riippumatta kaikil-

le ihmisille yhteistä. 

On olemassa kipua, jota on mahdotonta kuvi-

tella, mutta yhtä varmasti on olemassa kaiken ki-

vun loppu. Enkeli ilmoittaa, että hauta on tyhjä, 

koska Jeesus on noussut kuolleista. 

Pääsiäisessä on kyse siitä. Kuolemalla ja kivul-

la ei ole viimeistä sanaa, se on rakkaudella ja va-

paudella.

Sen jälkeen kun Jeesus on 

jättänyt haudan hän kul-

kee tapaamassa ystävi-

ään. Hän luo toivoa tu-

levaisuuteen, näyttää 

epäileville, että tässä 

nämä kädet nyt ovat, 

naulanjäljet ja kaikki.

Vastarannan Kiiski 

Yhä useampi 
käy ehtoollisella  

Leivät ovat useimmiten kotimaisia, mutta 
öylättejä tilataan myös ulkomailta

REBEKKA NAATUS
rebekka.naatus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

ten ehtoollisleipien myymiseen 
erikoistuneen Sanctuksen toimi-
tusjohtaja Timo Lankinen arvi-
oi varovaisesti, että ehtoollisella 
käymisen lisääntyminen näkyy 
heillä leipätilauksissa.

– Olen havainnut, että asiak-
kaat, jotka ovat tilanneet meiltä 
ehtoollisleipiä vuosien ajan, teke-
vät nyt uuden pyynnön aiempaa 
nopeammin. 

Lankisen näkökulmasta sel-
västi suurempi muutos ehtoolli-
seen liittyen on se, että yhä use-
ampi seurakunta tarjoaa nykyisin 
ehtoollisella pelkästään gluteeni-
tonta leipää.

– Muutos on hyvä. Jos tarjol-
la on kahdenlaista leipää, glutee-
niton valinta korostuu turhankin 
osoittelevasti alttarilla. 

Ehtoollisleipiä myy Suomes-
sa useampi yritys. Niitä voi tila-
ta myös internetistä. Seurakunnat 
ostavat ehtoollisleipiä esimerkik-
si Saksasta.

Ihmiset haluavat
osallistua messuun
Timo Lankinen ei hämmästele 
sitä, että ehtoollisella käynnin ti-
lastot näyttävät kasvua. Ehtoollis-
messujen määrä on kasvanut seu-
rakunnissa, mikä tarkoittaa niin 
sanottujen sanajumalanpalveluk-
sien vähenemistä. 

– Uskon, että ihmiset, jotka 
tulevat messuun, haluavat tun-
tea olevansa osa kirkkoon ko-
koontunutta väkeä. Ehtoollisella 
he voivat liittyä joukkoon, vieri 
viereen yhden selittämättömyy-
den äärelle. 

– Ihmiset myöntävät sillä het-
kellä yhteisesti, että kaikkea ei 
elämässä voi selittää järjellä. Tä-
mä on eräänlaista fiilikseen yh-
tymistä. 

– Ehtoollinen on yhteisöllinen 
kokemus. Alttarille meneminen 
on jokaisen itsellinen päätös ei-
kä ainakaan enää mikään häpe-
än paikka. 

Pääsiäistä 
edeltävissä 
kertomuksissa 
tapahtuu kaikkea 
kummallista ja 
kauheaa. Ystävät 
pettävät, jättävät, 
huijaavat ja 
valehtelevat.
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Haaveilu tekee ihmisestä onnellisen
Kolumni

Meillä kaikilla on elä-
mässä haaveita: pie-
niä tai suuria, toteu-
tuneita ja toteutu-

mattomia. Haaveilemista voisi 
kuvata jopa yhdeksi elämän tu-
kipilareista. 

Haaveita on monenlaisia. 
Niitä halutaan saavuttaa. Nii-
den halutaan toteutuvan. 

Joskus voi kuitenkin elämä 
nakata kapuloita rattaisiin. 

Olen syntynyt viiden siskon 
väliin. Siksi lapsena suurin haa-
veeni oli saada pikkuveli. Kun 
kolmas pikkusiskoni syntyi, 
olin sanonut äidille: "Ensi ker-

ralla tuot minulle kaksi pikku-
veljeä." 

Haave toteutui viiden vuo-
den päästä. Lopulta toiveeni sai 
täydennyksen vielä toisesta vel-
jestä. 

Viime talvena jouduin luo-
pumaan yhdestä suurimmasta 
haaveestani: vaihtovuodesta ul-
komailla. Vastaan tuli oma jak-
saminen ja uudenlainen koke-
mus jäi väliin. 

Tämä opetti minulle, että ai-
na haaveet eivät toteudu, vaikka 
kuinka haluaisi. 

Uskoisin, että kaikilla on ai-
na joku haave, jota tavoitella tai 

elää sitä todeksi. Nuorilla ai-
nakin on. Se voi olla ammatti, 
opiskelupaikka tai vaikka ka-
verisuhde. Toiveet voivat ol-
la myös aivan pieniä. Joku voi 

unelmoida päiväunista tai koto-
na odottavasta ruuasta. 

Muiden ei saisi antaa vaikut-
taa omiin haaveisiinsa varsin-
kaan jos ne ovat tavoitettavis-
sa. On väärin murskata toisen 
unelmat. 

Jotkut haaveilevat paljon, toi-
set vähemmän. Itselleni haaveilu 
on todella tärkeää. Saatan usein 
jäädä tuntikausiksi vain haavei-
lemaan kesken koulutyötä. 

Joskus jopa haaveilen haavei-
lemisesta. 

Kannattaa unelmoida, se pi-
tää mielen virkeänä ja onnelli-
sena. 

Aina haaveet 
eivät toteudu, 
vaikka kuinka 
haluaisi. 

Uskon siihen, 
että ne ihmiset, 
jotka tulevat 
messuun, 
haluavat tuntea 
olevansa osa 
kirkkoon 
kokoontunutta 
väkeä. 

Timo Lankinen

Tämä näkyy mielestäni kon-
firmaatiomessuissa. Kun kirkon 
eteen lähtee penkeistä iso jouk-
ko ihmisiä, on heidän joukos-
saan varmaan myös niitä, joiden 
edellisestä käynnistä ehtoollisella 
saattaa olla pitkä aika, ehkä kym-
menienkin vuosien ajanjakso. 

  
Huippuvuosina valmistuu
yli miljoona leipää
Helsingin Diakonissalaitoksel-
la on valmistettu ehtoollisleipiä 
vuodesta 1926. 

Pääsiäisenalus on leipien val-
mistamisessa ehdoton sesonkiai-
ka. Huippuvuosia ehtoollisleipi-
en tekemisessä olivat vuodet 2013 
ja 2014. Molempina vuosina leipiä 
valmistettiin 1,2 miljoonaa kap-
paletta. 

Vuonna 2016 leipiä tehtiin hie-
man vähemmän. Diakonissalai-
toksen johtava diakonissa Karin 
Strandberg uskoo, että nimen-
omaan mahdollisuus hankkia lei-
piä ulkomailta netin välityksellä 
vaikuttaa tällä hetkellä tilauksiin. 

Suositut Tuomasmessut 
Strandberg arvioi yhdeksi mah-
dolliseksi selitykseksi sille, että 
ehtoollisella käyntien määrä on 
noussut kirkossa. 

Pelkästään Helsingissä Agrico-
lan kirkossa käy joka viikko Tuo-
masmessussa useita satoja osallis-
tujia, jotka käyvät myös ehtool-
lisella.

Kun Diakonissalaitos käyn-
nisti öylättien teon 1920-luvulla, 
ensimmäinen tilaus tuli Suomen 
armeijalta: sotarovasti Nils Ma-
lin tilasi tuolloin 20 000 ehtool-
lisleipää.

Tästä tilauksesta sai kunnolla 
alkunsa ehtoollisleipien valmis-
tus Suomessa.

RIITTA HIRVONEN 

JOHANNES PUTULA
lukiolainen Pudasjärveltä

K i r ko n ku va p a n k k i  /  Pe k ka Vas a n t o la

Suhtautuminen ehtoollisen viettoon on muuttunut. Kirkossa käyvät ihmiset nauttivat ehtoollista usein. Ehtoollisesta on 
tullut aiempia vuosikymmeniä enemmän jokaiselle kastetulle tarkoitettua elämän evästä.
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Muut mediat

KANALAN TAPAHTUMAT heijastavat 
elämän epävarmuutta ja haurautta. 
Kaikki elämän alut eivät saa kasvaa 
suuriksi. Sitäkin iloisempaa on 
seurata kuoriutuneiden tipujen 
tarmokasta elämäniloisuutta ja 
sitä kuinka kokemattomasta ja 
hermostuneesta emosta on tullut 
rauhallinen poikastensa hoitaja. 
Määrätietoisesti se osoittaa äänellään 
tok,tok,tok ja nokallaan kauraryynejä 
sekä kauran oraasta pieneksi leikattua 
vihantaa.

Kenttäpiispa Pekka Särkiö
9.4.2017 Kotimaa24.fi blogissaan 

Vuosi 2016 oli Oulun seu-
rakunnissa säästöjen 
vuosi. Tavoitteena oli 
leikata toimintakulu-

ja 1,3 miljoonaa euroa. Tilinpää-
tös kuitenkin kertoo, että sääs-
tökuuri onnistui yli tavoitteen ja 
toimintakulut pienenivät 1,6 mil-
joonaa euroa. 

Oulun seurakuntayhtymän 
toimintakulut olivat viime vuon-
na 32,4 miljoonaa euroa. Tilikau-
den ylijäämä oli 353 631,93 euroa. 

Säästöt kohdistuivat pääosin 
henkilöstöetuuksiin, hankintoi-
hin ja muihin sellaisiin kuluihin, 
joilla ei ole välitöntä vaikutusta 
seurakuntalaisiin. 

Tämä vuosi näyttää
 yhtä positiiviselta
Seurakuntayhtymän talousjoh-

tajan Arja Ahosen mukaan ku-
luvana vuonna mennään samaa 
tahtia, ellei jopa hieman positii-
visemmassakin tahdissa kuin vii-

Oulun seurakuntien säästölinja  toimii

me vuonna. 
Veroprosentin korotusta ei ole 

hänen mukaansa näkyvissä. 
– Sitä varten olemme säästä-

Vielä kiirastorstain vas-
taisena yönä ennen pää-
siäisen ansaittuja vapai-
ta Meriläisen leipomos-

sa paiskitaan töitä normaalisti. 
Leipurit ottavat välillä juoksuas-
keleita ehtiäkseen, aika aamuun 
kulkee joutuisasti. 

Kun tuotteita ryhdytään pais-
tamaan pikkutunneilla, läm-
pö leipomossa alkaa kuumottaa 
kasvoja. 

Vaikka isossa rakennuksessa 
Oulun Maikkulan yrityskylässä 
pauhaa koneita, käsillä tekeminen 
kuuluu moneen työvaiheeseen. 

Täpötäydet taikina-astiat nou-
sevat leipureiden käsissä kuin ne 
olisivat tyhjiä. Jauhoja ei ehdi 
pyyhkäistä kasvoilta joka välissä. 

Kuluva viikko päättyy pääsi-
äisen juhlapyhiin, mutta Meri-
läisen leipomossa juhlanaluspäi-
vät aloitetaan arkisesti ruisleivän 
teolla. 

Ensimmäisenä työpaikalle tu-
lee ruisleipätaikinan tekijä. Hä-
nen työpäivänsä alkaa puolelta 
öin, kertoo Juho Meriläinen, lei-
väntekijä kolmannessa polvessa.

– Olipa juhla tai arki, ruislei-
pää ostetaan ruokapöytään, hän 
toteaa.

Ruisleipä on 
suosittu juhlaruoka
– Pääsiäisen alla keskiviikko ja 
torstai ovat vilkkaita päiviä myy-
mälöissämme. Ihmiset lähtevät 
paljon pyhiksi loman viettoon 
muualle ja tuttuja leipiä halutaan 

ottaa mukaan. 
Meriläisen leipomon ruisvar-

ras saattaakin kulkeutua pääsi-
äispyhinä eväsleipänä useamman 
hiihtäjän repussa Lapin tunturei-
den huipuille.

Pääsiäinen tarkoittaa leipo-
mossa myös pääsiäislimpun teke-
mistä. Meriläinen kuvailee limp-
pua kilpailutetuksi tuotteeksi. Si-
tä leivotaan omiin myymälöihin, 
mutta valtakunnallisten ketjujen 
kanssa pääsiäislimpusta ei Meri-
läisen mukaan kannata lähteä kil-
pailemaan. 

– Hinta on usein kuluttajille 
ykköskriteeri leivänostossa. Mei-
dän on keskityttävä siihen, mitä 
voimme tehokkaasti valmistaa ja 
mikä on kilpailutuotteemme.

Valmistuksessa ei voi
suuremmin rönsyillä
Meriläisen leipomon omistaja 
Seppo Meriläinen muistelee ai-
kaa, jolloin leipomossa valmistet-
tiin pääsiäisen alla omaa mäm-
miä.

Pääsiäisherk uissa 
perinteet pys yvät 
Suomalaisten ruokapöydässä on ru  isleipä, olipa arki tai juhla  

Pyhät ovat 
pyhiä meille. 
Näin on aina 
ollut. 

Juho Meriläinen

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

Rakentamisesta ja remontoinnista on säästetty Oulun seurakunnissa. 

Pääsiäisleivonnaiset kruunaavat kevään juhla-ajan. Leivosmyynti on kasvanut Meriläisellä viime vuosina.

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n
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Ihmisiä

Klassinen harjoittaa korvia

Ilman hiljaisuutta ei ole sointimaailmaa, Olli Varonen toteaa.

Ennen kuin sellisti Olli Varonen astuu pääsiäispäivä-
nä sisään Temmeksen kirkkoon, hän saattaa piipah-
taa hautausmaalla tervehtimässä edesmenneitä su-
kulaisiaan. Vaimonsa Anna-Maarian kanssa esiinty-

vän Varosen sukujuuret ylettyvät nimittäin Temmekselle. 
Päätyökseen selloduona esiintyvä pariskunta kiertää 

Suomessa ja ulkomailla konsertoimassa. 
– Hiljainen viikko ja pääsiäinen ovat meidän vuosikier-

rossa hyvin tiiviitä, joinain päivinä on kaksikin konserttia, 
Olli Varonen kertoo. 

Näin on myös sunnuntaina 16.4., sillä Varosia kuullaan 
Tyrnävän kirkossa aamumessussa ja Temmeksellä kello 15. 

Sellomusiikkiin yhdistetään monesti usein melankoli-
suus ja matalat äänimaisemat. Varonen toteaa sen olevan 
liian kapea käsitys. 

– Korkeatasoinen soittaja saa instrumentistä esille vaik-
ka mitä. Selloissa on hyvin laaja ääniala. 

Varonen on huomannut ilokseen, että sellistien määrä 
on kasvanut 70-luvulta alkaen. 

– Omassa lapsuudessani Mikkelissä kaikki kääntyivät 
katsomaan ihmetellen sellokoteloani. Nykyäänhän selloja 
näkee rokkibändeissäkin. 

Varosten selloduon ohjelmisto on aikakattaukseltaan to-
della laaja; se pitää sisällään niin 1600-luvun saksalaista ba-
rokkimusiikkia kuin 2010-luvun suomalaista romantiikkaa. 

– Klassisessa musiikissakin on suuria eroja. Näiden tyyli-
suuntien sävelkulut ja sointimaailmat ovat aivan eri luokkaa.

Varonen kannustaa tulemaan konserttiin harjoittamaan 
kuuloaistiaan, joka rapistuu helposti visuaalisessa maailmassa. 

– Se on sama kuin olisi sukeltanut ilman sukelluslaseja, 
ei tiedä mitä on pinnan alla. 

ELSI SALOVAARA

Oulun seurakuntien säästölinja  toimii
Sopiiko kirkosta ja rahasta puhua yhtä aikaa?Gallup

Oulun keskustassa asioivat 
kertoivat, mitä heille tulee mieleen 
sanaparista raha ja kirkko.

TEKSTI: RIITTA HIRVONEN
KUVAT:  MINNA KOLISTAJA

Tietenkin kirkossa pitää puhua 
rahasta. Seurakunnat tekevät tär-
keää diakoniatyötä, ja silloin on 
puhuttava myös rahasta. 

Kirkon apu ulkomaille on yh-
tä tärkeää kuin auttaminen täällä 
kotimaassa. Ei kirkossa turhaan 
kanneta kolehtia.

Tuovi Rekinen
Oulu

Kirkosta ja rahasta tulee mieleen 
ensimmäiseksi kirkon talousvai-
keudet. Seurakunnilla on pal-
jon kiinteistöjä, osa niistä on ho-
meessa. Korjaustyöt maksavat. 
Yhteiskunnan on osallistuttava 
arvokkaiden kiinteistöjen ylläpi-
tämiseen.

Kaija Vähäsöyrinki
Nivala

Kirkko ja raha pelaavat yhdessä. 
Kirkko ei tule toimeen ilman ra-
haa. Me Jehovan todistajat emme 
saa rahaa verojen avulla, vaan 
kaikki perustuu vapaaehtoiseen 
lahjoittamiseen. Rahaa ei tarvit-
se pyytää, vaan ihmiset lahjoit-
tavat kukin mahdollisuuksiensa 
mukaan.

Tapio Karjalainen
Haukipudas

– Mämmi on monivaiheinen 
tuote. Sen tekeminen ei onnistu 
kiireellä. Valmistuksessa pitää ol-
la aikaa imellyttää ja myös jääh-
dyttää tuote kunnolla. 

Mämmiä ei enää Meriläisel-
lä tehdä. Pärjätäkseen bisnekses-
sä pitää keskittyä pitkälle siihen, 
minne kysyntä suuntautuu, isä ja 
poika Meriläinen selvittävät. 

Seppo Meriläisen omaan pää-
siäiseen jokunen rove mämmiä 
kuuluu ehdottomasti, mutta hän 
tietää tummanpuhuvan suo-
malaisen perinneruoan jakavan 
kansaa kahtia: siitä joko tykkää 
tai sitten ei.   

Vanhemman polven Meriläi-
nen kertoo, että menneinä vuo-
sikymmeninä pääsiäistuotteita 
myyntiin kevättalvella myös Ou-
lun torilla.

neet, ettei veroprosenttia tar-
vitse nostaa.

Rakennusinvestoinnit olivat 
3 miljoonaa euroa ja muut in-
vestoinnit 1,1 miljoonaa euroa. 
Suurin yksittäinen hanke oli 
Ylikiimingin seurakuntatalon 
rakentaminen.

Toimintakuluja on leikattua 
reippaasti jo useampana vuon-
na. Viime vuonna toiminta-
kulut olivat 6,7 prosenttia pie-
nemmät kuin vuonna 2013, jol-

Pääsiäisherk uissa 
perinteet pys yvät 
Suomalaisten ruokapöydässä on ru  isleipä, olipa arki tai juhla  

– Torielämä saattoi olla hyvin-
kin vilkasta talvipäivinä.

Meriläisen leipomossa tori-
myynti on arvostettua. Yritys 
hankki oman toripaikan sota-
vuosien jälkeen ja yhä edelleen 
torilla ollaan kesäpäivinä töis-
sä.

Herkkutoiveet
eivät ole yllättäneet
Reilua viikkoa ennen pääsiäispy-
hiä Meriläisen leipomon uuneis-
sa paistuu jo persikkarahkapullia 
pääsiäispöytiin. 

Kondiittori Eppu Saksio he-
rättelee ihmisiä juhla-aikaan kel-
taisilla pääsiäisleivoksilla. 

Varsinainen pääsiäisleivon-
naisten ruuhka ajoittuu kuiten-
kin aivan pyhien alle. Silloin ku-
luu rahkaa suuria määriä.

Saksion mukaan ihmisten toi-
veet pääsiäisleivonnaisista eivät 
ole suuremmin muuttuneet viime 
vuosina. Vaikka leipäpuolella nä-
kyvät jo Etelä-Euroopan vaikut-
teet esimerkiksi tomaattisämpy-
löiden suosiona, kondiittorilta ei 
ole pyydetty muiden maiden pää-
siäisherkkuja. 

– Uusia tuotteita kehittelemme 
kyllä mielellämme. Joskus innos-
tumme kokeilemaan hulluiltakin 
vaikuttavia ideoita ihan vain sik-
si, että joku meistä on maistanut 
esimerkiksi hyvänmakuista jo-
gurttia, Saksio kertoo.

Pyhät ovat
levon aikaa
Kun viimeisetkin keltaiset pääsi-
äisherkut ja pääsiäispöytiin tar-
koitetut leivät ovat Meriläisen lei-
pomossa valmistettu, sulkeutuvat 
paikan ovet pyhien ajaksi. Kaikki 
pääsevät pyhiksi lomille ja omien 
pääsiäispöytiensä äärelle.

– Kun kaupat ovat nykyisin 
pyhinäkin auki, on totta kai pai-
netta leipoa tuoretta myös pyhä-
päivinä. Mutta pyhät ovat pyhiä 
meille. Näin on aina ollut. 

– Yrittäjä voi huilata harvoin, 
pääsiäisenä siihen on muutaman 
päivän mahdollisuus. Silloin on 
kiva päästä ulos katsomaan ke-
vättä. 

– Olisiko parempi, että kau-
patkin olisivat pyhäaikaan kiin-
ni, Juho Meriläinen kysäisee.

RIITTA HIRVONEN

Meriläisen leipurit tekevät työtä silloin, kun muut nukkuvat. Mutta pääsiäisen 
pyhinä he ovat vapailla yhtä aikaa muiden kanssa. Vapaat pyhät Juha Meriläinen 
soisi muillekin, mutta hän tietää, että tulevana pääsiäisenä yhä useampi 
suomalainen tekee töitä kauppojen aukioloaikojen vapauduttua.

Sitä varten olemme 
säästäneet, ettei 
veroprosenttia 
tarvitse nostaa.

Arja Ahonen

loin Haukiputaan, Kiimingin 
ja Oulunsalon seurakunnat yh-
distyivät Oulun seurakuntayh-
tymään. 

Työntekijöitä on nyt 18 vä-
hemmän kuin vuonna 2013. 
Työntekijävähennykset on teh-
ty pääosin hallinnosta ja tuki-
palveluista siten, että työtehtä-
viä on yhdistetty ja eläkkeelle 
jääneiden tilalle ei ole palkattu 
uusia työntekijöitä. 

Vuodesta 2013 lähtien kiin-
teistöjä on myyty miljoonal-
la eurolla ja investointeja on 
karsittu 12 miljoonaa euroa. 
Rakennusten purkamisella ja 
myynnillä on säästetty puoli 
miljoonaa euroa kiinteistöku-
luissa. 

ELSI SALOVAARA
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”Hyvä, kun Jeesus 
nousi kuolleista” 
Päiväkodin lapset maistelivat pääsiäisvaelluksella herkullista leipää

Jeesuksella oli paljon ystäviä, 
mutta hänen ympärillään oli 
myös pahoja ihmisiä. He ha-
lusivat vahingoittaa Jeesusta. 

Juuri heidän ilkeytensä vaikut-
ti siihen, mitä pääsiäisenä kauan 
sitten tapahtui.

Tämä kerrottiin oululaisen 
päiväkoti Saksanpähkinän lap-
sille pääsiäisvaelluksen alussa. 

Oulun Tuomiokirkkoseura-
kunnan järjestämä vaellus raken-
nettiin viime viikon ajaksi Kes-
kustan seurakuntatalolle. Alueen 
päiväkotilapsien lisäksi pääsiäis-
vaellukselle osallistui myös kou-
lujen alaluokkalaisia.

”Hyvää leipää”,
lapset riemastuivat
Ennen surullisia pitkäperjantain 
tapahtumia Jeesus ratsasti aasilla 
suureen Jerusalemin kaupunkiin 
ja häntä oli vastassa paljon väkeä. 
Tulijaa oli odotettu, hänelle huis-
kutettiin palmunoksilla tervetu-
lotoivotukseksi.

Tästä palmusunnuntain rie-
musta Saksanpähkinän pikkuvä-
elle kertoi esityksen oppaana toi-

minut lastenohjaaja Tea Hieta. 
Hän näytti lapsille vanhaa kansa-
koulutaulua, jossa Jeesuksen ym-
pärillä oli aikuisia ja lapsia oksat 
käsissään.  

Lapset tunnistivat pitkähiuksi-
sen Jeesuksen. 

Palmusunnuntaista vaellus 
eteni kiirastorstain tapahtumiin. 
Lapset kuulivat alttaripöydän ää-
rellä, että kiirastorstaita vietetään 
muistellen Jeesuksen ateriaa hä-
nen ystäviensä, opetuslasten seu-
rassa. Jeesus kannusti seurassa 
olevia syömään ehtoollista, vii-
niä ja leipää, kunnes he jälleen 
kohtaavat.

Lapset saivat maistaa ehtool-
lisaineita – viinin sijasta viiniry-
päleitä. Ehtoollisleivän vertaus-
kuvana oli öylättien sijaan muu-
ta leipää, jota pienet pääsiäisvael-
tajat innostuivat kehumaan: tosi 
hyvää ruokaa, nam nam.

Opas kertoi, että kirkon eh-
toollispöydässä leipä on aina Ju-
malan siunaamaa.

Koko joukko mietti yhdes-
sä, maistuiko leipä hyvältä myös 
Jeesuksen ruokapöydässä silloin 

kauan sitten.
Lapsille kerrottiin, että kiiras-

torstain päättyessä Jeesus halusi 
lähteä rukoilemaan puutarhaan, 
sillä hänellä oli surullinen olo. Ju-
malalle jokainen voi puhua, kun 
oma mieli on huono, opas roh-
kaisi.

Kruunu kertoi
Jeesuksen kuolemasta
Kiirastorstaista päiväkodin las-
ten matka jatkui murheellisen 
pitkäperjantain tunnelmiin. Lap-
set näkivät käsi kädessä kulkies-
saan ristin ja orjantappurakruu-
nun mutta nopeasti vaellus jatkui 
seuraavaan huoneeseen: riemulli-
nen pääsiäisaamu läheni. 

Lapset kuulivat Jeesuksen ys-
täviä näytelleiltä naisilta, että Jee-
sus oli laitettu kuoleman jälkeen 
isoon kalliohautaan. 

– Lähdettekö mukaamme kat-
somaan tuota kalliota ja isoa ki-
veä sen suulla? naiset kysyivät 
pikkuvierailta.

Ja muutaman askeleen päässä 
lapset näkivät ison, tyhjän hau-
dan ja enkeliksi pukeutuneen 

hahmon sen läheisyydessä.
– Jeesus on noussut haudasta, 

hän elää, valkoinen enkelihahmo 
kertoi lapsille. 

Tämän jälkeen koko joukko 
lauloi yhdessä lastenvirren Lensi 
maahan enkeli.

Vaelluksen ehkä isoin riemu 
syntyi, kun opas jakoi kaikille 
keltaiset tiput.

– Pieni tipu muistuttaa meitä 
siitä, että Jeesus elää, opas sanoi.

Vaelluksen lopuksi lapsille toi-
votettiin iloista pääsiäistä. ”Sak-
sanpähkinät” lähtivät iloisesti pö-
listen eteiseen pukeutumaan.

Kaikki lapset
mukana
Saksanpähkinän vastaavan las-

tentarhanopettajan Katja Koiri-
kiven mukaan pääsiäisvaelluksel-
la olivat mukana kaikki päiväko-
din lapset riippumatta siitä, kuu-
luvatko perheet kirkkoon.

– Vanhempien kokemus on 
varmaankin se, että pienen lap-
sen on vaikea ymmärtää, miksi 
hän ei saa olla muiden mukana. 

Koirikivi on tyytyväinen seu-
rakunnan tukeen uskontokas-
vatuksessa. Päiväkodin henkilö-
kunnan ei tarvitse keskittyä pää-
siäisen hengelliseen sisältöön, 
kun seurakunnan työntekijät ker-
tovat vaelluksella lapsille, mihin 
Raamatun tapahtumiin pääsiäi-
sen vietto kirkkovuodessa liittyy.

Seurakuntatalon eteisessä lap-
set pukivat toppavaatteet paluu-
matkaa varten. Vaikka jännittävä 
matka isolla bussilla takaisin päi-
väkotiin jo houkutti, yksi kom-
mentti ennätettiin toimittajalle 
sanomaan:

– Leipää oli kiva saada. Se oli 
kivaa myös, että Jeesus heräsi 
kuolleista.

RIITTA HIRVONEN

Pieni tipu 
muistuttaa 
meitä siitä, että 
Jeesus elää.

S a nna K r o o k

Max Gasic, Sofia Mets ja Leo Kokkoneva olivat innoissaan saadessaan pääsiäisvaellukselta pienen tipun muistoksi.
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Jeesus syntyy Neitsyt Marial-
le tallissa. Hän opettaa ja ju-
listaa, kuolee ristillä, ja nou-
see kuolleista. Hänen opetus-

lapsensa alkavat levittää ilosano-
maa. Muodostuu uskonto, jota 
nykypäivänä tunnustaa 2,4 mil-
jardia ihmistä.

Tuttu tarina. Mutta miltä se 
näyttää historian tutkijan silmin? 
Siihen etsittiin vastausta Oulun 
yliopistolla maaliskuun lopussa 
Veritas Forum -verkoston järjes-
tämässä keskustelutilaisuudessa.

Historiallisuudesta 
ei juuri enää kiistellä
Åbo Akademin Jeesus-tutkija 
Matti Kankaanniemi huomaut-
taa, että jokaisella tutkijalla on 
omanlaisensa Jeesus. Lähteitä 
tutkittaessa voidaan tulla luke-
mattomiin erilaisiin lopputulok-
siin. Kuitenkin muutamasta pe-
rusasiasta tutkijat ovat lähes yk-
simielisiä. Esimerkiksi siitä, oliko 
henkilö nimeltään Jeesus Nasare-
tilainen todella olemassa, ei enää 
juurikaan kiistellä. 

– Eroja on siinä, kuinka vaka-
vasti tietyt lähteet otetaan ja mi-
ten uskottavina niitä pidetään, 
Kankaanniemi kertoo. 

– Evankeliumit ovat tärkeä 
lähde tutkittaessa Jeesusta. Myös 
esimerkiksi ensimmäisellä vuo-
sisadalla elänyt historioitsija Jo-
sephus antaa Jeesuksesta pää-
piirteissään saman kuvan kuin 
evankeliumit: Jeesus oli viisau-
den opettaja, jolla oli paljon seu-
raajia ja joka teki ihmeiksi tulkit-
tuja tekoja.

Natsit tekivät 
Jeesuksesta germaania
Kirkosta irrallinen Jeesus-tutki-
mus sai alkunsa 1800-luvulla. Sil-
loin rakennettiin kuvaa Jeesukses-
ta, joka oli monin tavoin totutun 
kuvan vastainen. Jeesusta myös 
pyrittiin muokkaamaan erilais-
ten tarkoitusperien mukaan. 

– Kansallissosialistisessa Sak-
sassa yritettiin saada Jeesukses-
ta ei-juutalainen. Luotiin teoria, 
jonka mukaan Jeesuksen isä olisi 
ollut rotupuhdas germaani.

Nykyään Jeesusta halutaan 
tutkia historiallisessa kontekstis-
saan, oman aikansa juutalaisena. 
Nykyinen tutkimuslinja hyväk-
syy sen, ettei mitään voida tietää 
täysin varmasti. On tyydyttävä 
todennäköisyyksiin.

Ihmeitä on 
vaikea tutkia
Tällä hetkellä julkaisevat Jeesus-
tutkijat ovat lähes yhtä mieltä 

esimerkiksi siitä, että Jeesus liit-
tyi Johannes Kastajan kulttiin ja 
että hänet ristiinnaulittiin. Mui-
takin yksityiskohtia pidetään hy-

vin todennäköisinä. Esimerkiksi 
Jeesuksen kavaltaminen vaikut-
taa uskottavalta. 

– Luultavasti Juudas Iskariot 

jollakin tavoin ilmoitti Jeesuk-
sen sijainnin hänen vangitsijoil-
leen. On hyvin epätodennäköis-
tä, että Jeesusta olisi muuten löy-

detty kaupungista, jossa oli valta-
va määrä ihmisiä pääsiäistä juhli-
massa, Kankaanniemi pohtii.

Entä nousiko Jeesus todella 
kuolleista? 

– Ihme on ilmiönä historian-
tutkijalle vaikea. Sitä ei voi todis-
taa, mitata tai varmentaa.

Tieteellinen tutkimus ei voi 
ottaa kantaa siihen, onko ihmei-
tä todella tapahtunut. Sitä kuiten-
kin voidaan tutkia, minkälainen 
tarina Jeesuksen ylösnousemuk-
sesta on kerrottu, ja mikä sen 
merkitys on. Nykytutkimuksen 
vakiintunut käsitys on, että Jee-
suksen ensimmäiset seuraajat ko-
kivat jotain, minkä he tulkitsivat 
kuolleista nousseen Jeesuksen il-
mestyksiksi.

Radikaali opetus 
rakkaudesta
Aate- ja oppihistorian professo-
ri Petteri Pietikäinen siteera-
si 1900-luvun taitteessa elänyt-
tä suomalaista filosofia Edvard 
Westermarckia, joka pohti muun 
muassa Jeesuksen opetusta suh-
teessa muihin tunnettuihin ajat-
telijoihin. 

– Jeesuksen opetuksessa oli 
paljon samaa kuin esimerkiksi 
Kungfutsen ajatuksissa tai taolai-
sissa teksteissä. 

– Vaatimus vihollisen rakas-
tamisesta on epätavallinen oppi. 
Se on paljon vaadittu, ehkä jopa 
mahdotonta.

Jeesus korosti aktiivista hyvän 
tekemistä. Ei riitä, että pidättäy-
tyy pahan tekemisestä, vaan ih-
misten pitäisi tarkoituksellisesti 
tehdä hyvää. Pietikäistä kuiten-
kin koskettaa erityisesti yksi Jee-
suksen kielloista. 

– Älkää tuomitko, ettei teitä 
tuomittaisi. Siinä olisi hyvä oh-
jenuora nykypäivän keskustelu-
kulttuurissa.

KAISA ANTTILA

Keskustelutilaisuuden videotaltiointi 
tulee nähtäville Veritas Forumin 
verkkosivuille: fi.veritas.org.

Mitä tiedämme 
historian Jeesuksesta?
 Akateemiset tutkijat tulkitsevat lähteitä eri tavoin, mutta eniten  
 hankaluuksia tuottaa ihmeiden selittäminen 

Jeesuksen 
opetuksessa oli 
paljon samaa 
kuin esimerkiksi 
Kungfutsen 
ajatuksissa tai 
taolaisissa teksteissä.

Petteri Pietikäinen

Vanhin tunnettu Kristus Kaikkivaltias (Pantokrator) ikoni on 500-luvulta ja sijaitsee Pyhän Katariinan ortodoksisessa 
luostarissa Egyptissä.

W
ikip

ed
ia
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Pääsiäinen o n ilon juhla
 Pääsiäistä juhlitaan pienemmin   kuin joulua ehkä siksi, 
 että sen sanoma on vaikeammin   avautuva

Ehtoollisen 
asettaminen, 
kavaltaminen, 
kuolema, 
hautaaminen, 
ihmisten suru 
ja epätoivo… 
Sen saamme 
pääsiäisenä elää 
uudestaan. Meidät 
ristiinnaulitaan 
Jeesuksen kanssa. 

Niilo Pesonen

Pääsiäinen on draama, jo-
hon itse osallistumme. 
Näin ajattelee Tuiran kirk-
koherra Niilo Pesonen. 

– Ehtoollisen asettaminen, ka-
valtaminen, kuolema, hautaami-
nen, ihmisten suru ja epätoivo… 
Sen saamme pääsiäisenä elää uu-
destaan. Meidät ristiinnaulitaan 
Jeesuksen kanssa. 

Pääsiäiseen liittyy surua, mut-
ta lopulta pääsiäinen on enem-
män ilon juhla: kuolema ja paha 
on voitettu.

Pääsiäinen on kristittyjen 
suurin juhla. Silti tuntuu, että 
harvat osaavat sitä juhlia. Pääsi-
äinen ikään kuin jää joulun jal-
koihin. 

– Niin se meidän kulttuuris-
samme on, Pesonen myöntää.

Yksi syy siihen, että pääsiäistä 
vietetään vähäeleisemmin kuin 
joulua voi olla siinä, että pääsi-
äisen sanoma on vaikeammin 
avautuva. 

– Joulussa on kyse Jumalan 
ihmiseksi tulemisesta, mutta 
joulun visuaalinen viesti on lap-
si seimessä. Se on ihmisille hel-
pommin käsitettävä kuin pääsi-
äisen. 

– Esimerkiksi lapselle ei vält-
tämättä ole ihan yksinkertais-
ta selittää, miksi pääsiäisenä ih-
mistä kidutetaan ja tämä kuolee.

 
Suru ja ilo, elämään
kuuluvia kummatkin
Vaikka pääsiäinen on ennen 
kaikkea ilon juhla, monella pääl-
limmäinen mielikuva liittyy su-
ruun, kärsimykseen ja tuskaan.

– Olisikohan tässä taustalla 
vähän meidän kansanluonteem-
me, taipumus mollisävytteisyy-
teen, Pesonen sanoo ja jatkaa, et-
tä samalla lailla mollivoittoiseksi 

Kevään voitto talvesta, va-
lon voitto pimeästä. Elä-
män voitto kuolemas-
ta, hyvän voitto pahas-

ta. Näitä symboloivat kristitty-
jen suurimman juhlan tutut ko-
risteet ja tavat.

MUNA
Pääsiäismuna on uuden elämän 
symboli sekä vertauskuva ikui-
sesta elämästä ja ylösnousemuk-
sesta. 

Munan kuori symboloi Jee-
suksen hautaa, jonka läpi elämä 
murtautuu.

TIPU, KUKKO
Munasta kuoriutuva keltainen 
tipu liittyy uuteen elämään. 
Pääsiäistiput kuvaavat ylösnous-
sutta Kristusta.

Kristillisenä symbolina ka-

naa tärkeämpi on kukko. Kirk-
kotaiteessa sitä on käytetty valp-
pauden ja kestävyyden vertaus-
kuvana. 

Kukko havahdutti laulullaan 
Pietarin, joka oli juuri kieltänyt 
Jeesuksen kolme kertaa. Kir-
kontorien tai kellotapuleiden 
huipulla valvova kukko valvoo 
heikkouksille altista seurakun-
taa.

JÄNIS
Monissa kulttuureissa nopeas-
ti lisääntyvää jänistä on pidet-
ty hedelmällisyyden vertausku-
vana. 

Uskomus silmät auki nuk-
kuvasta jäniksestä on yhdistetty 
Jeesukseen, joka ei kuollessaan 
nukkunut ikuiseen uneen. 
Keski-Euroopassa uskoteltiin jo 
ennen uskonpuhdistusta lapsil-

Pääsiäisen koristeet ov at täynnä vertauskuvia

Muut seurakunnat

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

Palveluja tarjotaan

Elämän Lähteellä 
– sanaa ja rukousta

Su 23.4. klo 17.
Keskustan srk-talon Iso sali

Isokatu 17 Oulu.
Puhe, pastori Pekka Siljander.
Henkilökohtaista rukouspalvelua.
Järj. Tuomiokirkkosrk. Tervetuloa!

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 Pe 14.4. klo 11 Pitkäperjantain ehtoollinen, 
Mikko Saukkonen, Pasi Markkanen, Anna-Kaisa 
Ollikainen. Seimi. Su 16.4. klo 11 Ylösnou-
semusjuhla, Juan Castillo, Juan & co. Seimi. 
Ke 19.4. klo 17 Soppakirkko. Ke 19.4. klo 19 
Oulun Helluntailähetys ry:n vuosikokous. 

To 20.4. klo 12 Päiväpiiri. La 22.4. klo #Valo-ilta. Su 23.4. klo 11 Lähetys-
jumalanpalvelus, Jukka ja Raili Harjula, Siltatiimi, Hope. Lastenkokoukset 
ja Seimi. Ma 24.4. klo 18 Sykarin kaivolla, ilta naisille. Ke 26.4. klo 19 
Jumalan kohtaamisen ilta, Pasi Markkanen, Arto Rukajärvi, Jouko Annala. 
To 27.4. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3.
Ti 11.4. klo 18 Majakka-ilta. Ma 24.4. klo 16 Majakka-kahvio. 
Ti 25.4. klo 18 Majakka-ilta. Tervetuloa!

Isokatu 4, 5. krs.

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
Pe 14.4. klo 14 “rukous ristin juurella”
Su 16.4.klo 10.30 rukouskokous, klo 11 Pääsiäisjuhla
Ti  18.4. klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila
Ke 19.4. klo 11 rukouskävely Pelastusarmeijan lipun kanssa

To 20.4. klo 13-15 testamentti-info, pääkirjaston Pakkala-sali, Kaarlenväylä 3
To 20.4. klo 18 raamattupiiri suomi/english
To 20.4. klo 18 Opiskelijapiste, illanviettoa nuorille aikuisille
Su 23.4. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja kirkkokahvit
Ma 24.4. klo 13 Maanantaikerho 
Ti  25. 4. klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila
Ke 26.4. klo 11 rukouskävely Pelastusarmeijan lipun kanssa

To 13.4. klo 19 Kiirastorstain ehtoollisjuhla, Risto Wotschke, Hannu 
Murhu, MIB:n esitys, musiikki: Daisy Öster. Su 16.4. klo 11 Ylösnousemus-
juhla, EI pyhäkouluja, Martti Väyrynen, Eija Soini. Ke 19.4. klo 18 Varkki- 
ilta. To 20.4. klo 19 Rukousilta, Pekka Tuominen, musiikki: Jukka Kauppila. 
Pe 21.4. klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 23.4. klo 11 Aamukirkko, pyhä
koulu, Saints’ Club, Antti Tokola, Risto Wotschke, musiikki: Puolinuotti. 
Ma 24.4. klo 18.30 Miesten saunailta Sorsasaarella. Ke 26.4. klo 13 
Senioripiiri. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Maakunnallinen Herättäjän päivä: su 23.4 klo 12.00 (Huom. aika!) messu 
Pyhän Tuomaan kirkossa, messun jälkeen kirkkokahvit ja seurat. Tuiran 
paikallisosasto täyttää 40 vuotta.
Siioninvirsiseurat: su 16.4. klo 18.30 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa, 
Piriläntie 190, Kempele,  ti 18.4. klo 18.30 Utajärven seurakuntatalossa, 
to 20.4. klo 18.00 Raahen seurakuntakodin pienessä salissa, su 23.4. 
klo 11.30 Vihannin seurakuntatalossa, ti 25.4.klo 18.00 Laitasaaren 
rukoushuoneella, Rantatie 190, Muhos, ti 25.4. klo 19.00 Tavastkengän 
koululla, Tavastkengäntie 33 Pyhäntä, to 27.4. klo 18.00 Pattijoen Pappi
lassa, Koulutie 8, pe 28.4. klo 18.00 Sirkka ja Pekka Honkasella Siivi
kossa, Pudasjärvellä.
Uudistettujen Siionin virsien veisuuilta: ti 18.4 klo 18.00 Vanhassa 
pappilassa, Asemakatu 6, Oulu.  Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

23.4.2017 klo 14 Seurat 
Markku Niku
Oulun seudun Uusheräys  
P-P Ev.lut Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

PohjoiS-Pohjanmaan Ev.Lut. KanSanLähEtyS ry 
Lähetyskoti, Koulukatu 41, 90100 OULU, p. 044 4477847, 
p-pohjanmaa@sekl.fi,  http://sekl.fi/pohjois-pohjanmaa/.

27.4. klo 18 Kohtaamispaikkailta ”nimeltä kutsuttuna!” ( Matt.11:25-30) 
Vilho Harvala. 
28.4.-29.4. Pe klo 18.00 ”mitäs Kristitty” nuorten aikuisten ja opiskeli-
joiden tapahtuma. Mukana mm. Ari Juntunen, Pepi Sihvonen, Liisa Kingma, 
Eeva ja Mika Pouke. House Band (Kansanopistokurssi)
tiistaisin klo 18.30 raamattupiiri, Aulikki Oilinki, Intiön seurakuntatalo, 
Intiönpolku 2.
LiminKa 30.4. klo 17 Kotiseurat Rönköillä, Veikko Kettunen, Piiparinaho 20 
LumijoKi maanantaisin klo 10.30 rukouspiiri, Helli Eeronketo, Jukolantie 2 A 5

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28 Oulu
Su 16.4. klo 12.00 ja 18.00
Ma 17.4. klo 12.00 ja 17.00
Tervetuloa!

Su 16.4. klo 17 Seurat Heino Kouva.
Su 23.4. klo 16:30 Pyhäkoulu  
klo 17 Seurat Matti Rahja.

Su 16.4. klo 11.00 JUMALANPALVELUS, 
Hannu Murhu

Ke 19.4. klo 19.00 SANAN JA  
RUKOUKSEN ILTA, Pertti Korhonen

Su 23.4. klo 11.00 JUMALANPALVELUS, 
Kauko Jurvelin

Ke 26.4. klo 19.00 SANAN JA  
RUKOUKSEN ILTA, Esa Vähäaho

Su 30.4. klo 11.00 RAAMATTUTUNTI, 
Leo Mäkinen Raahesta

klo 13.00 RAAMATTUTUNTI,  
Leo Mäkinen 

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Hyvä ilmoittaja!
Haluatko näkyvyyttä paikallislehdessä?

Ota yhteyttä: 

Pirjo Teva, p. 040 680 4057, pirjo.teva@kotimaa.fi

Oulun Lähetysseurakunta
Hallituskatu 36 

www.oulunlahetyssrk.net

Kristittyjen yhteinen rukouskokous
la 22.4. klo 13.00
Tervetuloa rukoilemaan  
Oulun herätyksen puolesta!
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Pääsiäinen o n ilon juhla
 Pääsiäistä juhlitaan pienemmin   kuin joulua ehkä siksi, 
 että sen sanoma on vaikeammin   avautuva

on syytetty koko luterilaisuutta.
– Molli ja duuri, surumielisyys 

ja iloisuus, molemmat kuuluvat 
elämään. Pääsiäiseen liittyy kär-
simystä ja kuolemaa, mutta myös 
voitto siitä. Armo, anteeksianto ja 
pelastus – juuri ne me pääsiäisen 
ansiosta saimme.

Kulttuurisista eroista kertoo 
sekin, miten pitkäperjantaita 
kutsutaan eri kielissä. 

Pitkäperjantai tunnetaan oi-
keastaan vain pohjoismaisissa 
kielissä. Meillä se on käännöslai-
na ruotsin kielestä.

Muualla korostuu päivän mer-
kitys kristikunnalle: kuolemal-
laan Kristus voitti kuoleman. 

Pitkäperjantain englannin-
kielinen nimitys on Good Friday, 
hyvä perjantai. Ranskalaisilla on 
Vendredi saint, pyhä perjantai ja 
virolaisilla suur reede eli suuri 
perjantai.

 
Isovanhemmat ja kummit 
perinteitä siirtämään
Pesoselle pääsiäinen on voitto-
puolisesti ilon juhla. 

– Pääsiäiseen tiivistyy kaikki 
elämän kurjuus, kärsimys ja paha 
– mutta se myös voitetaan.

Pääsiäisen traditioiden siirtä-
mistä uusille sukupolville Peso-
nen pitää sekä seurakuntien että 
kotien tehtävänä.

Erityisesti isovanhempia ja 
kummeja hän haastaa kerto-
maan lapsille ja nuorille entis-
aikojen pääsiäisenvietosta ja pe-
rinteistä sekä selittämään tar-
vittaessa pääsiäisessä askarrut-
tavia asioita – vaikka sitä, mitä 
se pitkäperjantai tarkoittaa.

Vaikka pääsiäisenviettoon 
ei tähän mennessä olisi sisäl-
tynyt minkäänlaisia perinteitä, 
koskaan ei ole liian myöhäistä 
aloittaa.

Voi esimerkiksi ottaa tavak-
si tutustua seurakuntien pääsi-
äisen ajan musiikkitarjontaan. 
Kotona voi vaikka piilottaa suk-
laamunia niin, että lapset voivat 
niitä pääsiäisaamuna etsiä. Täl-
lä leikillä on Pesosen mukaan 
ihan teologista sisältöä: 

– Kananmuna on kristillinen 
symboli. Muna kuvaa uutta al-
kua, ylösnousemusta ja sitä, et-
tä Kristus voittanut kuoleman.

Pesoselle itselleen erityisen 
puhuttelevaa pääsiäisessä on 
kiirastorstain messu. 

– On hyvin vaikuttavaa, mi-
ten Jeesuksen kärsimystä kuva-
taan symbolein: alttari puetaan 
mustaan, urut vaikenevat… Sil-
ti siellä loistaa jo se pääsiäisaa-
mun valo.

MINNA KOLISTAJA

le, että jänis tuo pääsiäismunat. 

PAJUNOKSA
Viikkoa ennen pääsiäistä viete-
tään palmusunnuntaita. Nimi 
viittaa palmunoksiin, joita ihmi-
set heiluttelivat ja heittivät tielle 
kun Jeesus saapui Jerusalemiin 
aasilla ratsastaen.

Pajunoksat ovat pohjoinen 
vastine palmunlehville.

RAIRUOHO
Vihreä on toivon ja kasvun vä-
ri. Rairuoho symboloi kevättä ja 
uutta kasvua. 

Rairuohon siementen kylvä-
minen juontaa juurensa Jeesuk-
sen puheeseen vehnänsiemenes-
tä. Jeesus kertoi vehnänsiemenes-
tä, joka piti kuolla, jotta siitä syn-
tyisi uutta elämää.

Myös maljakkoon haettavat koi-

vunoksat kuvastavat luomakunnan 
heräämistä uuteen elämään.

NARSISSI
Narsissia pidetään ylösnou-
semuksen ja kuoleman voittami-
sen kukkana, nouseehan se ke-
väällä pintaan maan alle hauda-
tusta sipulista, pimeästä kohti va-
loa.

PÄÄSIÄISLILJA
Pääsiäislilja on puhtauden ja 
viattomuuden vertauskuva. Lil-
ja muistuttaa siitä, kuinka synni-
tön Jeesus kuoli syntisten ihmis-
ten puolesta, jotta he saisivat uu-
den elämän.

MÄMMI
Mämmi juontaa juurensa juuta-
laisten pääsiäisen leipään.

Juutalaisessa perinteessä ha-

pan liitetään pahaan, Siksi koti 
puhdistetaan juhlan edellä kai-
kesta happamasta. Pääsiäisen lei-
pä oli siksi happamatonta.

Kristillisessä perinteessä hap-
pamaton leipä on pahuuden val-
lasta vapautumisen ja Kristuksen 
sovitustyön vertauskuva.

Mämmiä on valmistettu ai-
nakin 1700-luvun alusta lähtien. 
Alun alkaen se oli pitkäperjantain 
ruoka, jota sai syödä myös paas-
ton aikana. 

VIRPOMINEN
Suomalais-ugrilaisilla kansoilla 
on ollut tapana karkottaa pahoja 
henkiä oksaa heiluttelemalla.

Ortodoksiseen kulttuuriperin-
töön kuuluu virpominen oksilla, 
jotka on siunattu pyhitetyllä ve-
dellä. Virpomalla tuttaville, ys-
täville ja sukulaisille toivotetaan 

Jumalan siunausta tulevalle vuo-
delle.

Karjalassa ja Savossa sekä orto-
doksit että luterilaiset ovat men-
neet koristeltujen pajunoksien 
kanssa varhain palmusunnun-
taina herättämään vielä nukku-
via perheenjäseniä, sukulaisia ja 
naapureita ja toivottaneet näille 
siunausta ja terveyttä. Palkkansa 
virpoja tuli noutamaan vasta vii-
kon päästä pääsiäisenä.

Kaikkialle Suomeen virpo-
mistapa tuli Karjalan siirtolais-
ten tuomana. 

PÄÄSIÄISNOIDAT, TRULLIT
Vielä 1900-luvun alussa Suo-
messa harrastettiin yleisesti 
elinkeino magiaa: Satakunnassa, 
Pohjanmaalla ja Keski-Suomes-
sa pääsiäisämmät, rullit tai trul-
lit pyrkivät naapurin navettaan 

leikkaamaan eläinten karvoja tai 
jopa nahanpaloja. Tällä haluttiin 
tuhota toisten karjaonni.

Trullina kiertely muuntui las-
tenperinteeksi, joka oli suosittua 
jo 1800-luvulla Länsi-Suomessa. 

1940-luvulla pääsiäislauan-
tain trullina kiertely alkoi sekoit-
tua itäsuomalaisten virpomiseen 
ja vähitellen pienet virpojat alkoi-
vat pukeutua noidiksi.

PÄÄSIÄISKOKKO
Vanhoissa kansanuskomuksissa 
pahat henget ja noidat saivat mel-
lastaa vapaasti pitkästäperjantais-
ta pääsiäisaamuun Jeesuksen ol-
lessa haudassa. 

Pahoja voimia karkottamaan 
sytytettiin pääsiäistulia lanka-
lauantaina. 

MINNA KOLISTAJA

Pääsiäisen koristeet ov at täynnä vertauskuvia

K au p p a p uu t a r ha l i i t t o
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Aina lennossa
Toni Nieminen tekee kaiken täysillä, 

eikä häviö ole enää hänelle maailmanloppu

Kun Toni Nieminen istuu oululaiskahvi-
lan pöydässä, hänet tunnistetaan. Ihmi-
set katsovat häntä toistamiseen ihmetys 
kasvoillaan. Onko se todellakin? Mitäs 

hän täällä tekee?
16-vuotiaana mäkihypyn olympiavoittajana 

teinihuumaakin 90-luvun alussa aiheuttanut 
Nieminen on tuttu näky televisiosta ja lehdistä. 
Mäkihyppyuran loistokkaan alun jälkeen tulos-
taso tipahti. Juhlitusta sankarista tulikin taval-
linen kuolevainen. Se oli kasvun paikka nuorel-
le miehelle.

Lopetettuaan hyppäämisen Nieminen on 
muun muassa pyörittänyt ravitallia, toiminut 
urheilukommentaattorina ja luennoitsijana.

Viime kuukausina on julkaistu useampiakin 
lööppejä Niemisen parisuhdeongelmista ja ta-
lousvaikeuksista. Tässä jutussa keskitytään kui-
tenkin muuhun. 

Lapsiperheen arki
herätti poliittisesti
Toni Niemisen viimeisimpiä uusia alkuja ovat 
työskentely henkilöstörekrytoinnin parissa ja 
hyppääminen kuntapolitiikkaan. Vaikka sun-
nuntain vaaleista ei irronnut valtuustopaikkaa 
uudesta kotikaupungista Oulusta, vaikuttami-
sen kipinä on herännyt.

– On minua ennenkin houkuteltu mukaan 
politiikkaan, mutta aika ei ole tuntunut kypsäl-
tä. Kun on itsekin pähkäillyt joidenkin asioiden 
kanssa, niin haluan tietää, miten homma oikein 
toimii.

Nieminen toteaa olevansa noviisi, mutta lap-
siperheiden arki, koulut, opiskelu ja satsaaminen 
lasten harrastusmahdollisuuksiin kiinnostavat.

 Jos tietoa lasten harrastusmahdollisuuksista 
ei ole helposti saatavilla, ei voi olettaa että van-
hemmat jaksavat tietoa kovin kauaa etsiskellä.

Lahdesta kotoisin olevalle Niemiselle mä-
kihyppy oli aikanaan luonnollinen lajivalinta, 
ovathan hyppyrit aivan vieressä. Ainoa laji se ei 
kuitenkaan ollut, sillä hän harrasti monenmois-
ta ja kokeili myös telinevoimistelua.

– Olenkin tosi tyytyväinen, kun nuorempi 
tyttäristä harrastaa telinevoimistelua.

Isäpuolen rooli
sujuu luontevasti
Edellisen vaimonsa kanssa Toni Niemisellä on 

10- ja 12-vuotiaat tyttäret. He asuvat Ylöjärvellä 
äitinsä kanssa. Ouluun muuttanut ja reissutyötä 
tekevä Nieminen koettaa nähdä heitä mahdolli-
simman usein. Mutta sekin tuntuu liian vähältä.

Kun häneltä kysyy, millainen isä hän on, vas-
taus ei tule kuin apteekin hyllyltä.

– Haluaisin olla hyvä isä, ja uskon, että sellai-
nen olen ollutkin.

Eroa ja ydinperheen romuttumista Nieminen 
kutsuu kuitenkin shokiksi. Tyttäriin hänellä on 
hyvät välit, vaikka ero ja lööpit ovat sitä osaltaan 
vaikeuttaneet. 

Vaikeista tilanteista selviytyy, kun pitää lapset 
lähellä ja puhuu heille arjessa, hän uskoo.

– Lapset ovat kyllä pelottavan viisaita. Kyllä 
he huomaavat, jos jokin ei toimi.

Hevosharrastus on yhdistänyt isää ja tyttä-
riä. Aina hevoset eivät ole kuuluneet Niemisen 
arkeen, vaan hän innostui niistä tutustuttuaan 
tyttäriensä äitiin. Ravureiden kanssa toimies-
saan hän huomasi, kuinka terapeuttinen vaiku-
tus hevosilla on.

– Siinä arkiset murheet unohtuu, kun pi-
tää huolehtia eläimestä. Hevosta taluttaessa on 
myös tiedettävä minne sen kanssa menee.

Isyyttä Nieminen on kokenut monesta vink-
kelistä. Nykyisellä vaimolla on myös kaksi tytär-
tä.  Molempien tyttäret ovat hyvin samanikäisiä 
ja he ovatkin ”siskoutuneet” luontevasti.

– Isäpuolen rooli on ollut yllättävän helppo. 
Lapsia rakastaa, vaikka ne eivät omia olekaan.

Nieminen on huomannut, että joistakin asi-
oista lapsen on ehkä helpompikin puhua aikui-
sen kanssa, joka ei ole oma vanhempi.

Yrittäjiä
ei auta kukaan
Yrittäjänä Nieminen on toiminut lähes koko ai-
kuisikänsä.

– Yrittäjät jäävät helposti tukiverkoston ulko-
puolelle. Kun yrittäjä joutuu vaikeuksiin, häntä 
ei auta kukaan, paitsi ehkä toiset yrittäjät.

Voisi ajatella, että vastoinkäymiset niin urhei-
lun kuin yritystoiminnan saralla olisivat saaneet 
Niemisen katkeroitumaan. Poikamaista hymyä 
tuon tuosta väläyttelevä mäkikotka ei siihen kui-
tenkaan suostu. Katkeroituminen on kamalinta, 
mitä hän tietää. Sitä paitsi hän luennoikin posi-
tiivisesta ajattelusta.

– Vastuu on meillä itsellämme, hän kiteyttää.
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Mäkihyppyä
pullon sijasta
Toni Nieminen oli 12 vuotta poissa mäkihyppy-
tornista. Viime vuonna hän aloitti hyppäämisen 
uudelleen. Miksi?

– Elämä on ollut viime aikoina melkoista tu-
lipalojen sammuttelua, Nieminen toteaa.

Onko mäkihyppy siis eräänlainen turva elä-
mässä, jokin tuttu asia, johon voi keskittyä täy-
sillä?

– Enemmänkin kyse lienee siitä, että kun 
eron myötä hevoset jäivät pois, tarvitsin jotain 
niiden tilalle. Ja sitten huomasin, että mäkihyp-
py on yhä tosi kivaa.

Kun elämä Niemisen sanoin ”kyntää” tai pot-
kii päähän, vastoinkäymiset voi ottaa vastaan 
monella tapaa.

– Olen kiitollinen siitä, että minulla on urhei-
lu. Voisihan se olla se pullokin, onhan se nähty.

Urheilussa pääsee purkamaan paineita ja 
päästelemään ärräpäitä poikien kanssa. Mutta 
ihan huvikseen Toni Nieminen ei pysty mäkeä 
hyppäämään, vaan kilpailuhenki nostaa pää-
tään. Ensi talvena hän aikoo olla kilpailukun-
nossa.

– Elä niin kuin toisia opetat. On kiva haastaa 
itseään, Nieminen naurahtaa.

Häviöt on nyt
helpompi käsitellä
Häviökään ei enää tunnu hänestä maailmanlo-
pulta. Toista oli 25 vuotta sitten.

– Silloin häviöstä teki liian ison mörön. Ei si-
tä vielä silloin ymmärtänyt, mitä se on, kun elä-
mä todella potkii päähän. Parikymppisenä sitä 
luulee vielä olevansa supermies. Urheiluahan se 
kuitenkin on vaan.

Vaikka viisautta on tullut lisää päähän, Nie-
minen luonnehtii olevansa yhä ”tunteella käy-
pä”.

– Se mikä tuntuu hyvältä, siihen mennään 
täysillä.

Heittäytymiskyky antaa, sillä vastaan tulee 
aina jotain hyvääkin.

– Samaa koetan opettaa lapsillekin: vaikka 
välillä rytisee, se on vain elämää. Puoliteholla 
ei pidä elää.

ELSI SALOVAARA

Olen kiitollinen 
siitä, että minulla 
on urheilu. Voisihan 
se olla se pullokin, 
onhan se nähty.

S a nna K r o o k

Kun Nieminen kiertää puhumassa, tarina 
lähtee liikkeelle hyppyvuosista. Hän kiittelee 
ystäväänsä, joka johdatti urheilijan puhetyöhön.

– Hän auttoi minua, kun olin hukassa oman 
urheilemiseni kanssa. 

Uusien ammatillisten alkujen edessä oleva 
mäkisankari uskoo käyvänsä läpi parhaillaan  
jonkin sortin neljänkympin kriisiä.

– Tuntuu, että palaset ovat vähän hukassa. 
Olen kuitenkin suorittajatyyppi jo urheilutaus-
tankin takia.

Muutoksen Nieminen näkee aina mahdolli-
suutena johonkin uuteen. Henkilöstörekrytoin-
nin parissa työskentelemisessä häntä houkutti 
tilaisuus lähteä tekemään jotain ennen kokema-
tonta.
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F l i c k r  /  J o e  B r ow n

Syyllisyys on hyvä tunne
Jussi-työssä etsitään keinoja väkivallan 

ehkäisemiseen ja syyllisyyden käsittelyyn

Miehelle on järkytys, 
kun hän lyö puoli-
soaan tai lastaan. Hän 
on kasvanut ajatuk-

seen, ettei ole väkivaltainen. Mie-
hen lapsuudenkodissakaan nyrk-
ki ei ole heilunut koskaan.

Nyt mies kaikesta huolimat-
ta on tilanteessa, jossa hän tietää 
olevansa väkivallantekijä ja katuu 
tekoaan.

Oulun ensi- ja turvakodin Jus-
si-työntekijä Mikko Ahokas on 
työssään törmännyt usein tällai-
siin tapauksiin. 

Jussi-työ on tarkoitettu niil-
le miehille ja naisille, jotka ovat 
käyttäneet pari- tai lähisuhtees-
saan väkivaltaa tai pelkäävät 
käyttävänsä sitä.

Syyllisyyden kokemus on 
Ahokkaan mukaan hyvä tunne. 

– Siitä tunteesta pitäisi taput-
taa itseään olkapäälle. Jos et tee 
muutosta tilanteeseesi, paha olo 
jatkuu. Jos muutat toimintaasi, 
elämäsi paranee. 

Kaikki eivät 
ota vastuuta
Osa väkivallantekijöistä ei kui-
tenkaan pysty tunnekuohussaan 
ottamaan vastuuta tekemises-
tään. He elävät kriisiä, eikä heil-

lä ole valmiutta lähteä tarkastele-
maan omaa toimintaansa. 

Pelon, huolen ja yksinjäämisen 
tunteet ovat niin voimakkaita, et-
tä ne estävät katumisen prosessin.

Jotkut syyllistävät väkivallas-
ta puolisoaan ja lapsiaan, Ahokas 
kertoo. Syyllistämällä he yrittävät 
oikeuttaa omaa toimintaansa.

Vaikka näin tapahtuu, Ahokas 
uskoo siihen, että jossain vaihees-
sa jokainen väkivallantekijä koh-
taa syyllisyytensä. 

Yhtä kuvaa väkivaltaisesta 
miehestä ei ole
Väkivaltaa käyttävistä miehistä 
ei voi muodostaa minkäänlaista 
yleistystä. Jussi-työn piiriin tu-
lee miehiä kaikista yhteiskunta-
luokista. 

He ovat keskenään hyvin eri-
laisia. Heille yhteistä on huoli 
omasta väkivallasta.

Jussi-työssä asiakas kohdataan 
istunnoissa kahden tai kolmen 
kuukauden ajan. Tapaamisissa 
käsitellään myös syyllisyyttä. 

– Mietimme yhdessä, mitä on 
tapahtunut. Kartoitamme, mitkä 
tilanteet ovat haasteellisia kotona 
ja parisuhteessa. Mietimme itse te-
koa. Syyllisyys on merkki siitä, et-
tä rajat on ylitetty, Ahokas selostaa.

Jussi-työn istunnoissa asiakas 
oppii kohtaamaan vaaratilanteet 
parisuhteessaan ja saa purkaa 
taakkaansa.

Miehet tuntevat Ahokkaan 
mukaan hyvin itsensä. He osaa-
vat myös keskustella, kun tunte-
vat olonsa turvalliseksi. Siksi heil-
le tehdään selväksi pelisäännöt. 
Esimerkiksi lapsia koskevat vä-
kivallanteot viedään viranomai-
sille. 

Monet muut asiat jäävätkin sit-
ten Jussi-työntekijän ja asiakkaan 
väliseksi. Tämän tietäessään mies 
uskaltaa puhua. 

– Miehillä on todella hyviä ja 
tarkkoja käsityksiä omasta tilan-
teestaan. He ovat hyvin tietoisia 
toiminnastaan.

Nainen pärjää 
sanallisesti
– Kun kuulee tarinoita väkivallan 
taustalla, huomaa, että on monia 
tekijöitä, jotka vaikuttavat pari-
suhteessa. Väkivalta ei ole kuiten-
kaan sallittua missään oloissa. 

Monesti sanotaan, että nai-
nen on verbaalisesti lahjakkaam-
pi kuin mies. Mies ei pärjää riite-
lyssä, turhautuu ja lyö. 

Ahokas kertoo, että hänen asi-
akkaansa viittaavat usein naisen 
ylivoimaisuuteen. Miehet koke-
vat, että heille ei jää parisuhtees-
sa tilaa.

Ahokaan asiakkaat uskovat 
usein, että he eivät osaa puhua 
tunteistaan ja ajatuksistaan. 

– Tämä on mielestäni myytti. 
Kun miehelle annetaan aikaa ja 
tilaisuus turvalliseen kohtaami-
seen, mies puhuu todella hyvin 
ja hänellä on tärkeitä näkemyksiä 
tunteistaan. 

Puhuminen 
on kultaa
Jussi-työssä keksitään keinoja eh-
käistä väkivaltaa. Väkivallanteki-
jän pitää ennen kaikkea oppia pu-
humaan puolisonsa kanssa, jotta 
vihan ja pettymyksen tunteita ei 
keräänny ruutitynnyriin. Kun 

ruutitynnyri täyttyy, se räjähtää. 
Puhumalla asiakas oppii ker-

tomaan, kuinka hän kokee asioi-
ta. 

Ahokkaan mielestä asiakkaan 
puolisollakin voi olla parantami-
sen varaa. 

– Ehdottomasti. Molemmil-
la on parantamisen varaa, mutta 
väkivalta on aina väärin. Se mitä 
toinen tekee ja puhuu, ei oikeuta 
väkivaltaan.

Ahokkaan mukaan syyllisyys 
loppuu, kun väkivallantekijä pää-
see  tasapainoon tekojensa kans-
sa. Kun elää tasapainossa sanojen 
ja tekojen kanssa, ei ole enää tar-
vetta tuntea syyllisyyttä. 

– Katumuksessa asiakas käy 
läpi, mitä on tehnyt ja ottaa vas-
tuun teoistaan. Hän miettii, mitä 
voi tehdä käyttäytymiselleen ih-
misiä kohtaan. 

Jussi-työn asiakkaan kanssa 
mietitään keinoja, joiden avulla 
hän saa nykyisen tilanteen tasa-
painoon. 

– Tämä vaatii tietoisuutta sii-
tä, että on tehnyt virheitä. Keino-
ja miettiessä pitää myös ymmär-
tää se, että oma nykyinen toimin-
ta on haitallista muille.

PEKKA HELIN

Kun miehelle 
annetaan aikaa ja 
tilaisuus turvalliseen 
kohtaamiseen, 
mies puhuu todella 
hyvin ja hänellä on 
tärkeitä näkemyksiä 
tunteistaan. 

Mikko Ahokas
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Kevään riemu soi 
puhallinorkestereiden 
konsertissa 

Oulun seurakuntien, Ou-
lun konservatorion ja 
Oulu-opiston yhteis-
ten puhallinorkesterei-

den kevätkonsertti kajahtaa 19.4. 
kello 18.30 Madetojan salissa. 

Ohjelmassa on iloisen keväis-
tä puhallinmusiikkia neljän ko-
koonpanon,  Primon, Spiriton, 
Virtuoson ja Viventin voimin. 
Konserttiin on vapaa pääsy, oh-
jelman hinta on viisi euroa. 

Seurakuntien, konservatorion 
ja Oulu-opiston yhteisissä pu-
hallinorkestereissa on yhteensä 
noin 200 soittajaa. 

Primossa soittavat vasta-al-
kajat, Spiritossa 2–3 vuotta har-
joitelleet, Virtuoso on tarkoitet-
tu yli kolme vuotta soittaneil-
le. Edustusorkesteri Viventissä 
soittajat ovat pitkälle edistynei-
tä harrastajia tai muusikon am-
mattiin opiskelevia. 

Osa orkestereiden soittajista 
on Oulun seurakuntien musiik-
kikoulun kasvatteja. 

Musiikkikouluun ei ole pää-
sykokeita eikä ikärajoitusta. Uu-
sia oppilaita otetaan joka syksy. 

Taitojen edetessä oppilaat 
osallistuvat seurakuntien, kon-
servatorion ja Oulu-opiston yh-
teisiin puhallinorkestereihin. 

Kevätkonsertin ajankohta on 
juuri ennen Turussa pidettäviä 
puhallinorkestereiden suomen-
mestaruuskilpailuja. Kisaan 
osallistuvat Spirito ja Virtuoso.

Oulun seurakunnissa on ol-
lut säännöllistä puhallinorkes-
teritoimintaa toimintaa jo vuo-
desta 1949. 

Pääsiäisajan iloa sanoin ja 
jazzin svengillä kuullaan 
Oulujoen kirkossa 23.4. 

kello 10 pidettävässä messussa.
Oulu Big Band soittaa Kari 

Veisterän johdolla. Jazz-kappa-
leiden laulusta vastaa Satu Ha-
mari-Hutri. Musiikissa lisäksi 
Sanna Leppäniemi. 

Jazz-messu Oulujoen kirkossa

Pitkänperjantaina Limingan 
kirkossa kuullaan kirkko-
vuoden ainoan surujuhlan 

koskettavinta musiikkia. 
Oi, katso Golgataa! -tilai-

suuden ohjelmistossa on tuttu-
ja sekä joitakin harvinaisempia 
helmiä, joita esittävät sopraa-
no Johanna Karjula, tenori Sa-
mi Kaikkonen, baritoni Henrik 
Ahola, bassobaritoni Markku 
Ahola sekä tenori Juhani Kar-
vonen. Perinteiseen tapaan ti-
laisuus alkaa ja päättyy yhteis-

laululla. 
Limingan seudun yksinlau-

lajien ja Limingan seurakunnan 
järjestämä konsertti alkaa 14.4. 
kello 20. Konserttiin on vapaa 
pääsy, ohjelma maksaa kahdek-
san euroa.

Huhtikuun 16. päivänä sun-
nuntaina Limingan kirkossa 
järjestetään pääsiäislauluilta.

Limingan seurakunnan ja Li-
mingan rauhanyhdistyksen ti-
laisuus Aurinkomme ylösnousi 
alkaa kello 19.

Koskettavaa musiikkia 
Limingan kirkossa

Järjestäjinä Oulun tuomiokirkkoseura-
kunta ja Suomen Raamattuopisto

Miten tuntisin 
Jeesuksen oikein?
Opetusseurat ma 17.4. klo 15 
Vanhan pappilan Juhlahuoneistossa

Mukana Tapio ja Säde Pokkka,  
Juhani Seppänen 

Tilaisuudessa tarjoilua. Tervetuloa!

P
voimasanoja 

IPLiA.    `     t       ™    

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

piplia.fi  ■  

DESIGN-KORUT 
Hopeiset riipukset ovat kotimaista 
käsityötä. 

LAHJARAAMATTU 
Nahkakantinen 
Raamattu 
lahjansaajan 
nimipainatuksella. 
Tilaa ajoissa! 

Arvon lahjat 
 ARVON lahjat

FARKKURAAMATTU
Valitsetko tumman vai vaalean! 
Molemmissa vetoketju ja oikea tasku. 27 €

uutuus

IKUINEN YSTÄVÄ 41 €  
HERRAN SIUNAUS 36 €  
KULJEN KANSSASI 51 €

  
UUDET VIRSIKIRJAT
Sointuisat virret uusissa kansissa. 
Myös nahkakantisena. 16,90 € 

Laajan raamattuvalikoiman löydät pipliakauppa.fi 

Hyvä ilmoittaja.
Haluatko näkyvyyttä paikallislehdessä?

Ota yhteyttä:
Pirjo Teva 040 680 4057, pirjo.teva@kotimaa.� 

Uskoa, toivoa 
ja rakkautta.

Askel-lehti
3 kk vain

(norm. 23 €)
19 €

askellehti.fi /tarjous
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Kuorokonsertti 
kansallisena 
veteraanipäivänä
Oulun tuomiokirkossa kuul-
laan kansallisen veteraanipäi-
vän iltana pääosin suomalai-
sesta kuoromusiikista koostu-
vaa musiikkia.

Ohjelmistossa ovat muun 
muassa Sibeliuksen Finlan-
dia ja Paciuksen Suomen lau-
lu sekä tuoreita virsisovituk-
sia esimerkiksi virsistä Juma-
la ompi linnamme ja Kiitos, 
Jumalamme, kun annoit kau-
niin maan.

Huhtikuun 27. päivänä kel-
lo 19 alkavan konsertin musii-
kista vastaavat Oulun tuomio-
kirkon kamarikuoro sekä ur-
kuri Miikka Lehtoaho. 

Kirjalla rahaa 
uuteen kirkkoon
Ylivieskan uuden kirkon ark-
kitehtuurikilpailu päättyy tou-
kokuun puolivälissä.

Kirkon rakennusrahaston 
kartuttamiseksi on tekeillä 
kirja. Kirkkomatkalla julkais-
taan 9.5. Ylivieskassa.

Pääsiäisyön messuun 15.4. 
kello 23 ylivieskalaiset ko-
koontuvat viime pääsiäisenä 
tulipalossa tuhoutuneen kir-
kon raunioille.

DigiMarkus 
tekee historiaa
Markuksen evankeliumista on 
julkaistu uusi suomennos.

Suomen Pipliaseuran Digi-
Markus on maailman ensim-
mäinen alkukielestä suoraan 
mobiililaitteille laadittu evan-
keliumikäännös. Sitä ei paine-
ta lainkaan.

Tavoitteena on ollut kään-
nös, joka on helposti ymmär-
rettävää suomea. Asioita ja ter-
mejä on myös avattu nykyih-
misen ymmärrettävään muo-
toon lauseyhteydessään.

DigiMarkus.fi-verkkopalve-
lussa käännös saa ympärilleen 
laajan lisämateriaaliaineiston, 
joka taustoittaa Markuksen 
evankeliumissa esiintyviä sa-
noja ja käsitteitä. 

Kirjautunut käyttäjä voi 
avainsanoja klikkailemalla lu-
kea esimerkiksi, mitä demonit 
olivat Uudessa testamentissa 
tai keitä fariseukset olivat. Li-
sämateriaalissa on myös pal-
jon kuvia. 

Raamatunluvun ohes-
sa käyttäjä voi tallentaa omia 
muistiinpanojaan, tehdä alle-
viivauksia sekä jakaa raama-
tunkohtia sosiaaliseen medi-
aan.

DigiMarkus.fi-verkkopalve-
lussa julkaistaan myös muun 
muassa Agricolan Uusi testa-
mentti vuodelta 1548 editoitu-
na nykyistä kirjoitusjärjestel-
mää noudattaen.

Seurakuntien reaktiot uu-
teen avioliittolakiin osoit-
tavat, että maallikot käyt-
tävät halutessaan kirkos-

sa valtaa ohi virkamiesten, myös 
piispojen.

Tuorein esimerkki seurakun-
talaisista koostuvan kirkkoneu-
voston vallankäytöstä on Rova-
niemen seurakunnasta. 

Siellä neuvoston enemmis-
tön kanta oli maaliskuun lopul-
la se, että esirukousta samaa su-
kupuolta olevan parin avioliitolle 
ei pidä lukea kirkossa eikä muis-
sa sakraalitiloissa. Kirkkoherran 
näkemys asiasta oli toisenlainen.

Helmikuussa Savonlinnan 
kirkkoneuvosto puolestaan päät-
ti, ettei rukousta sateenkaaripa-
rien kanssa ja puolesta toteuteta 
kirkoissa vaan jossakin muussa 
seurakunnan tilassa.

Seurakuntalaisten valta sa-
massa asiassa näkyi keväällä 
myös Kotka-Kymin seurakun-
nan päätöksenteossa.

Seurakuntalaisen ainoa
rooli ei ole kumileimasin
Eivätkö vaaleilla valitut luotta-
mushenkilöt olekaan pelkkiä ku-
mileimasimia seurakuntien pää-
töksenteossa? Tämä väite esite-
tään usein muun muassa seura-
kuntavaalien alla.    

Luottamushenkilöitä koulut-
tava Tytti Pietilä Seurakunta-
opistosta tietää, että luottamus-
henkilön vaikutusmahdollisuu-
det ovat sitä suuremmat, mitä pa-
remmin osaa verkostoitua mui-
den kanssa.

Kaikki kolme päätöstä sateen-

kaaripareihin liittyen ovat herät-
täneet arvostelua.

Muun muassa Savonlinnassa 
kirkon oveen kiinnitettiin kirk-
koneuvoston päätöksen jälkeen 
monen liuskan mittainen kri-
tiikki siitä, että seurakunnan jä-
seniä ei pidä asettaa eriarvoiseen 
asemaan.  

Seurakuntavaaleilla 
on merkitys
Tytti Pietilä toteaa, että kirkko-
neuvoston kanta ei välttämät-
tä edusta paikkakunnan suuren 
yleisön mielipidettä.  

– Jos oma kirkko näyttää kan-
salaisen mielessä kovin toisenlai-
selta kuin itse toivoo, silloin seu-
rakunnan päätöksentekoon tulee 

antaa oma panos. 
Neljän vuoden välein järjestet-

tävillä seurakuntavaaleilla on vä-
liä: ehdokkaiksi tulisi saada eri-
laisia ihmisiä erilaisista taustois-
ta. 

Myös äänestäminen on tähdel-
listä, Pietilä painottaa. Jos ei ole 
luottamushenkilö, voi silti vai-
kuttaa olemalla yhteydessä seu-
rakunnan päättäjiin.

Kuivuus koettelee pahasti 
Luoteis-Tansaniaa.

Suomen Lähetysseura 
kutsuu niin seurakuntia 

kuin puita rakastavia suomalai-
sia mukaan istuttamaan metsää 
Tansaniaan. 

– Ilmastonmuutoksen seura-
ukset näkyvät jo, sanoo Suomen 
Lähetysseuran työntekijä Mikko 
Pyhtilä.

Pyhtilän mukaan puiden istut-
taminen ja uudelleenmetsitys si-
tovat kasvihuonekaasupäästöjä. 
Ne myös parantavat ja auttavat 
sitomaan maata. 

– Paikalliset ihmiset toivovat 
puiden tuovan sateet takaisin, 
sanoo Pyhtilä, joka seuraa met-
sänistutusta ja raportoi siitä Lä-
hetysseuran verkkosivuilla ke-
vään mittaan. 

Seurakunnat voivat kerätä va-
roja taimiin, joiden istuttamises-
ta vastaa Lähetysseuran yhteis-

Puiden istutus tuo toivoa Tansaniaan

työkumppani.
Lähetysseuran rahoittama 

Tanganyika Christian Refugee 
Servicen toteuttama kehityshan-
ke on etsinyt keinoja ilmaston-

muutoksesta selviytymiseen vuo-
desta 2008 alaken.

Luoteis-Tansaniassa Kishapun 
alueen kylissä on parannettu ve-
siturvaa, järjestelty pienlainaryh-

Seurakuntalaiset käyttivät 
heille annetun vallan  

miä, opetettu maataloutta ja puu-
tarhaviljelyä, kanatarhausta sekä 
koulutettu yhteisöjä istuttamaan 
puita vettä säästävillä menetel-
millä. 

Lähetysseura on itse sitoutu-
nut vähentämään omia hiilidi-
oksidipäästöjään ja kompensoi 
työntekijöidensä lentomatkoista 
aiheutuvat päästöt Kishapun pui-
denistutushankkeen kautta. 

Kuivuus koettelee pahasti Kishapun aluetta Luoteis-Tansaniassa. Puunistutuksesta 
toivotaan apua ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Kuva Mikko Pyhtilä

M ik ko P y h t i l ä

Paikalliset 
ihmiset toivovat 
puiden tuovan 
sateet takaisin.

Mikko Pyhtilä

Pietilä korostaa, ettei hän ota 
kommenteillaan kantaa mainit-
tujen kirkkoneuvostojen ratkai-
suihin, vaan puhuu seurakunta-
vaalien tärkeydestä yleisesti. 

Seuraavat seurakuntavaalit 
ovat vuonna 2018. Niissä voivat 
äänestää kaikki 16 vuotta täyttä-
neet seurakunnan jäsenet.

RIITTA HIRVONEN 

Edellisissä seurakuntavaalien mainoksissa vuonna 2014 
ihmisiä heräteltiin äänestämään kysymällä, millaiseen 
avioliittoon seurakuntalaiset uskovat. Nyt valitut 
päättäjät ovat ottaneet asiaan kantaa.
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Korppi, 
sielunkumppani

Älykäs, leikkisä, sosiaalisesti lahjakas, mystisenä pidetty korppi 
puhuttelee luontokuvaaja-kirjailija Mika Honkalinnaa.

M ika H o n ka l i nna
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Katso, korppi!
Koko seinän korkuisista ikku-

noista näkyy, kuinka yksinäinen 
musta lintu kaartaa metsikön ylle.

Luontokuvaaja ja kirjailija Mika Hon-
kalinnan kotona Limingan Kurranperäl-
lä luonto tulee lähelle. Esimerkiksi lähellä 
pesivän huuhkajaparin ääntelyä voi kuun-
nella omalta terassilta.

Honkalinna asettui Liminkaan reilut 
neljä vuotta sitten, mutta tunnustaa, ettei 
vieläkään ole täysin tottunut pohjoispoh-
jalaiseen maisemaan. 

– Ennen tänne muuttoa ajelin usein 
pohjoiseen. Tyrnävän peltoaukeiden koh-
dalla mietin, että tänne pitää syntyä viih-
tyäkseen täällä.

Kymenlaaksossa kasvaneen silmä ei 
täällä tavoita synnyinmaakunnan komei-
ta mäkimaisemia. 

– Kaipaan maiseman mosaiikkimai-
suutta: metsien ja pellon vaihtelua, mah-
dollisuutta kiivetä kalliolle. Olen aina ty-
kännyt tuumailla metsäisillä, korkeilla 
paikoilla.

Kyse ei ole niinkään siitä, että jokin 
maisema olisi toista parempi. Enemmän-

kin siitä, mihin on sattunut syntymään.
– Kasvumaisema jättää jäljen ihmiseen. 

Tietty olemisen tapa on kasvuympäristös-
tä peräisin.

Honkalinna kuvailee itseään maisema-
orientoituneeksi. Aina vieraaseen paik-
kaan mennessään hän käy tutkimassa en-
simmäiseksi lähitienoot. 

Honkalinnalla on ympäri Suomea paik-
koja, joihin hän palaa uudelleen ja uudel-
leen. Nykyiseltäkin asuinseudulta on mie-
lipaikkoja löytynyt.

– Suot ovat täällä suurempia kuin Ky-
menlaaksossa. Olen mieltynyt etenkin 
Tyrnävän eteläpuolen suoalueisiin. 

– Myös merenrannassa on oma viehä-
tyksensä. Itäisellä Suomenlahdella olen 
pyörinyt koko ikäni, mutta merenranta-
maisemat ovat erilaisia täällä Perämeren 
äärellä.

Näennäisen arkipäiväinen
muuntuu komeiksi kuviksi
Tekeillä olevaan uuteen kirjaan Honka-
linna haki komeita kuutamoöitä ja maa-
liskuisia tunnelmia Kuusamosta. Nyt hän 
on vastikään palannut puolentoista viikon 

reissulta Etelä- ja Kaakkois-Suomesta. 
– Normikeikkaelämää, Honkalinna sa-

noo.
Kolmasosan vuodesta hän kuvaa, luen-

noi ja pitää kursseja eri puolilla Suomea.
Honkalinna valokuvaa etupäässä koti-

maan metsäluontoa. Tekeillä olevan kirjan 
teemana on honka. 

Valokuvaajan mielestä kuvat eivät maa-
ilmaa ristiin rastiin reissaamalla parane.

– Ei ole väliä mitä kuvaa vaan miten 
kuvaa. Mitä enemmän otan kuvia, sitä va-
kuuttuneemmaksi tulen tästä. 

– Minulle mänty ei ole ollenkaan arki-
päiväinen. Olen aina ihaillut. kuinka mo-
nenlaisiin muotoihin ne, kasvupaikasta 
riippuen, taipuvat. 

Männyt ovat Honkalinnalle enemmän 
yksilöitä kuin muut havupuut. 

– Kuuset muodostavat metsää, ei niistä 
nouse yksittäisiä puuyksilöitä samalla ta-
valla kuin männyistä.

Suomalaisille mänty ei ole vain Suomen 
yleisin puulaji vaan suorastaan suomalais-
kansallinen ikoni. 

– Männyllä on ollut suomalaisille val-
tava merkitys. Se on kautta historian ollut 

tärkeä tarvepuu: siitä on rakennettu torp-
pia, veistetty kehtoja, höylätty arkkuja, va-
lutettu tervaa… Puulla on iso rooli myös 
Suomen kultakauden taiteilijoiden töissä, 
Honkalinna listaa.

– Minua kiehtoo, miten näennäisen ar-
kipäiväistä asiaa pystyy kuvaamaan niin, 
että se heijastaa koko elämää. 

Ei yksinomaan
kauniita kuvia
Luontokuvakirja ei ole Honkalinnalle ko-
koelma yksittäisiä huippukuvia vaan koko-
naisuus. Yksittäinen kuva voi olla hiukan 
vaatimaton, mutta kun kuva liittyy kirjan 
tarinaan ja muihin otoksiin, osaksi koko-
naisuutta, kuva ikään kuin kasvaa.

Yksittäinen huippuotos ei pääse Hon-
kalinnan kirjan sivuille, ellei se sovi koko-
naisuuteen.

Mutta vielä: kuvata nyt arkisesti män-
tyjä, kun voisi kuvata vaikka kilpikonnia 
Galápagossaarilla? 

Tällainen ajattelu kuvastaa Honka-
linnan mukaan hyvin ihmisen psykody-
namiikkaa. Aivan nenän edessä olevaa ei 
usein nähdä arvokkaana. Jotakin harvinai-

Joutsenet Liminganlahden yllä
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sempaa ja suurempaa sen olla pitää.
Sama näkyy luontokuvien arvostukses-

sa. Hiukan kärjistäen: kun kuvassa on kot-
ka, karhu tai revontulet, ihmiset pitävät si-
tä hyvänä, vaikka kuva ei olisi teknisesti tai 
taiteellisesti erityinen.

 – Aihe ohjaa katsomiskokemusta, Hon-
kalinna tietää.

Hän ei hae kuviinsa vain nättiä tai sö-
pöä. 

– Hyvässä kuvassa voi olla äärimmäistä 
rumuutta tai olemisen nurjaa puolta. Silti 
se voi olla loistava kuva. 

Korppi on kulkenut 
matkassa läpi elämän
Honkalinnan 3- ja 4-vuotiaita lapsia on 
ohjattu luonnon pariin hienovaraisesti, 
tuputtamatta.

– Mielellään he ötököitä jo tutkivatkin, 
isä hymyilee.

Miten Honkalinnasta itsestään tuli 
luontoihminen? Se on mysteeri hänelle it-
selleenkin.

Mika Honkalinnan mieleen ei tule, et-
tä häntä olisi erityisemmin ohjattu luon-
toon. Mutta muistikuvia luontokokemuk-

• Mika Honkalinna (s. 1964) on 

kuvannut ja kirjoittanut ammatikseen 

vuodesta 1998. 

• Pääkohteena teoksissa on pohjoinen 

havumetsäluonto. Honkalinna on 

julkaissut viisi kirjaa: Metsäpäiviä 

(2005), Lumen aika (2007), Suuri 

pöllö (2011), Korppiretki (2015) sekä 

Taigalunta  (2015). Korppiretki valittiin 

vuoden luontokirjaksi 2015.

• Honkalinna on yksi huhtikuussa 2017 

ilmestyvän Liminganlahti-kuvateoksen 

tekijöistä. Myöhemmin tänä 

vuonna ilmestyy honka-teemainen 

luontokirja.

Mika Honkalinna

sista – tunnelmista, vuodenaikojen vaihte-
lusta, isän kanssa tehdyistä pöllö- tai kar-
paloretkistä – piirtyi muistiin jo varhaises-
sa lapsuudessa.

Viisivuotislahjaksi lintukirjan saanut 
Mika alkoi teini-ikäisenä valokuvata lin-
tuja. Valokuvaamisen kannalta oli kään-
teentekevää, kun 13-vuotias kesällä 1978 
osui kameroineen korpinpesälle. 

– Siitä lähtien ovat kulkeneet mukana 
niin kamera kuin korppikin.

Vasta paljon myöhemmin Honkalinna 
ymmärsi, miksi on katsellut kameran et-
simen läpi korppia enemmän kuin mitään 
muuta lajia. 

Korppikirjaa työstäessään hänelle val-
keni, että kyse on ihmisen ja eläimen väli-
sestä suhteesta. Samuuden tuntemuksista 
luonnossa olevaa kohtaan. 

– Korppi kuvastaa sitä, mitä itse syvim-
miltäni olen.

 
Näitkö helmipöllön
männynkolossa?
Syksyllä valmistuvan honkakirjan teksti 
valmistuu lähikuukausina. Viimeiset ku-
vatkin on hankittava kesäkuun loppuun 
mennessä.

Honkalinna suunnittelee kuvaussessiot 
tarkasti ennakkoon. Ennakkosuunnittelun 
ansiosta esimerkiksi alkuvuoden kotkaku-
vaukset Kuusamossa menivät nappiin.

Yksi aihe tulevasta kirjasta kuitenkin 
vielä puuttuu. Haku on päällä, alueena ko-
ko Suomi.

– Helmipöllö palokärjen hakkaamas-
sa männyn kolossa, sellaisen vielä tarvit-
sen. Ei se ole harvinainen, mutta ei vain 
ole nyt sattunut viime vuosina kohdalle. 
Saa vinkata!

MINNA KOLISTAJA

 Minua kiehtoo, miten 
näennäisen arkipäiväistä 
asiaa pystyy kuvaamaan 
niin, että se heijastaa 
koko elämää.

Mika Honkalinna

M ika H o n ka l i nna

Tim
o P

akarin
en
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Alttaritaulut kuvittavat pääsiäistä
Pääsiäisen ja sitä edeltävän hiljaisen viikon sanomaan kiteytyy koko kristinuskon ydin.

Kristinuskon ytimestä kertovat kuvat ovat kirkoissa keskeisillä paikoilla.

Monet Oulun seudun ja 
Siikalatvan kirkkojen 
alttaritaulut ja kuori-
osan maalaukset joh-

dattavat muistelemaan kiiras-
torstai-illasta alkavaa tapah-
tumasarjaa, joka kulkee kärsi-
myksen ja haudan pimeyden lä-
pi ylösnousemukseen ja pääsiäi-
sen valoon.

Alttaritaulujen aiheina ris-
tiinnaulittu ja ehtoollinen ovat 
olleet maamme luterilaisissa kir-
koissa yleisimpiä uskonpuhdis-
tuksen jälkeen aina 1880-luvul-
le saakka. 

Niiden rinnalla on suosittu 
myös ylösnousemus- ja Getse-
mane-aihetta.

Ehtoollinen ja ristiinnaulittu 
suosituimpia aiheita 
Temmeksen kirkon kolmiosai-
nen alttaritaulu on hyvä esi-
merkki luterilaisesta alttaritau-
lusta, jonka ikonografiassa Kris-
tuksen lunastushistoria esite-
tään kronologisesti kärsimyk-
sestä kuoleman voittamiseen ja 
ylösnousemukseen. 

Sen alaosaan on kuvattu eh-
toollinen, keskiosaan ristiinnau-
littu ja yläosaan ylösnousemuk-
sen symboli, karitsa ristilippui-
neen. Teoksen on maalannut 
maalarikisälli Carl Christoffer 
Stadigh vuonna 1847.

Stadighin maalauksen Py-
hä ehtoollinen esikuvana on ol-
lut Leonardo da Vincin tunnet-
tu samanniminen teos. Siihen 
on ikuistettu Jeesuksen viimei-
seltä aterialta hetki, jolloin hän 
on juuri ilmoittanut opetuslap-
silleen, että yksi heistä on kaval-
tava hänet. 

Toppeliuksen ilmaisussa
voimakkaita tunteita
Ehyimpinä kokonaisuuksina 
Raamatun pelastushistorian kes-
keiset tapahtumat on kuvannut 
käsityöläismaalari Mikael Top-
pelius Haukiputaan ja Rantsi-
lan kirkkojen seinämaalauksiin 
1770- ja 1780-luvuilla.

Rantsilan alttariseinän kolmi-
osaiseen triptyykin aiheisiin hän 
on kiteyttänyt Jeesuksen Getse-
manessa, Jeesuksen ristillä ja Jee-
suksen nousemassa haudasta.

Haukiputaalla passiosarja kul-
kee kirkon pohjoissakaran koilli-
sesta holvitaipeesta kohti kuoria 
päättyen kuoleman voittamiseen 
kuorin eteläisessä holvitaipeessa. 

Dramaattiset kohtaukset ete-
nevät Getsemanesta Jeesuksen 
vangitsemisen ja ruoskimisen jäl-
keen ristin kantamiseen, ristiltä 
ottoon ja ylösnousemukseen.

Toppeliuksen ilmaisua hallit-

see barokille ominainen voimak-
kaiden tunteiden korostaminen: 
Getsemanessa Jeesus tihkuu ver-
ta rukoillessaan. Juudas kavaltaa 
hänet poskisuudelmalla. 

Raskaan ristinkuoleman jäl-
keen maa järisee, enkeli vierittää 
kiven pois haudan suulta ja varti-
jat kaatuvat pelästyneinä maahan 
kuin kuolleet. Ylösnousemus-ai-
heissa Jeesus on kohonnut hau-
dan yläpuolelle voitonlippu kä-
dessään.

Toppelius käytti esikuvinaan 
ajan maalareiden tapaan muun 
muassa hartauskirjojen sekä 
vuosina 1642 ja 1758 painettujen 
Raamattujen kuvituksia ja Ru-
bensin taiteen piiriin kuuluvaa 
grafiikkaa. 

Esikuvista on vaikea osoittaa 
suoria lainauksia, sillä Toppelius 
käytti taiteilijan vapauttaan yksi-
tyiskohdissa ja pelkisti hahmonsa 
suurin vedoin hirsipinnalle.

Ylikiimingin kirkon alttaritaulu, Gustaf 
Holmqvist 1839

Oulunsalon kirkon alttaritaulu, Gustaf 
Adolf Dahlström 1855

Opetuslapset on vallannut 
hämmennys, ja he kyselevät Jee-
sukselta: ”En kai minä?”

Opetuslapset istuvat kolmen 
hengen ryhmissä. Jeesuksen vie-
reen vasemmalle on kuvattu Jo-
hannes, Pietari ja Juudas. Jeesuk-
sen kavaltaja erottuu joukosta 
hieman taaksepäin nojautuvas-
ta asennosta ja rahapussista, jota 
hän puristaa kädessään.

Alttaritaulun pääosaan on 
maalattu yksinäinen ristiinnau-
littu taustanaan tumma maa ja 
taivas. 

Se kuuluu kristillisessä ikono-
grafiassa renessanssin ajalla alka-
neeseen kuvatyyppiin, jossa py-
ritään esittämään tunteikkaasti 
Kristuksen kärsimyksen ja kuo-
leman voittamisen – yhtäaikai-
sen jumaluuden ja ihmisyyden –
dilemma.

Stadighin maalauksessa Kris-
tus on kuvattu kuolevana, pää 

kohti oikeaa olkapäätä painunee-
na. Ristin yläpuuhun naulattu 
kirjoitus JESUS/NAZA/RENUS 
korostuu sommittelun yksinker-
taisuuden vuoksi. 

Teoksen esikuvat löytyvät Ruben-
sin samanaiheisista maalauksista.

Toisessa yksinäisen ristiinnau-
litun kuvatyypissä Kristus kohot-
taa päänsä ylös ja huutaa: ”Juma-
lani, Jumalani, miksi minut hyl-
käsit?” 

Tradition syntymiseen vaikut-
tivat Michelangelon Vittoria Co-
lonna -krusifiksin piirrokset, joi-
den mukaan Rubens teki useita 
kuvauksia. 

Tähän kuvatyyppiin kuulu-
vat esimerkiksi käsityöläismaala-
ri Gustaf Holmqvistin maalaama 
Ylikiimingin kirkon alttaritau-
lu vuodelta 1839 ja Oulunsalon 
kirkon alttaritaulu. Sen on teh-
nyt maalarimestari Gustaf Adolf 
Dahlström vuonna 1855.

Rantsilan alttariseinän kolmiosainen triptyykki, Mikael Toppelius, 1770-80 luku.
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Temmeksen kirkon kolmiosaisen alttaritaulun alaosa, Carl Christoffer Stadigh 1847
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Alttaritaulut kuvittavat pääsiäistä
Pääsiäisen ja sitä edeltävän hiljaisen viikon sanomaan kiteytyy koko kristinuskon ydin.

Kristinuskon ytimestä kertovat kuvat ovat kirkoissa keskeisillä paikoilla.

Osa teoksesta Elämän seppele Pyhän Tuo-
maan kirkossa, Hannu Väisänen 1975–77

Kastellin kirkon lasimosaiikki Vasten 
valoa, Unto Pusa 1962

1975–77 maalaama Elämän 
seppele toistaa iankaikkista 
elämää symboloivaa köyn-
nösaihetta kolmessatoista 
maalauksessa, jotka on sijoi-
tettu eri puolille Pyhän Tuo-
maan kirkkoa. 

Köynnös katkeaa lopul-
ta alttaritaulun ristiin, jon-
ka keskuksessa on orjantap-
purakruunu: Jeesuksen kär-
simyksen vertauskuva.

KIRSI SCHALI

Lähteet:

Hanka, Heikki 1995. Kuin ku-

vastimessa. Suomalaisen kirk-

komaalauksen yleispiirteitä us-

konpuhdistuksen jälkeen. Jyväs-

kylän yliopiston taidehistorian 

laitoksen julkaisuja 5. Jyväsky-

lä: Yliopistopaino. Hanka, Heik-

ki 1997. Kirkkomaalauksen tra-

ditio ja muutos 1720–1880. Carl 

Fredrik Blom murrosajan maala-

rina. Jyväskylä Studies in the Arts 

54. Jyväskylän yliopisto. Saarijär-

vi: Gummerus Kirjapaino. Hyvö-

nen, Heikki 1992. Temmeksen 

kirkon kiinteä sisustus ja esineis-

tö. – Marja Terttu Knapas (toim.), 

Suomen kirkot 18. Lumijoen, Tyr-

nävän ja Temmeksen kirkot. Mu-

seovirasto. 108–125. Tammisaari: 

Ekeäs Tryckeri. Mähönen, Reino 

1975. Kirkkomaalari Mikael Top-

pelius. Suomen muinaismuisto-

yhdistyksen aikakauskirja 78. Ta-

piola: Weilin Göös.

Wessman, Kerttuli 1997. Un-

to Pusa, monumentaalimaala-

ri. Rengas taiteen ketjussa. Keu-

ruu: Otava.
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Alttaritauluperinne 
on uudistunut
1800-luvun puolivälissä alkoi 
maassamme kirkkomaalaustradi-
tion murros, jonka aikana taide-
maalaus eriytyi käsityöläismaala-
uksesta. 

Kertovat aiheet kirkkojen ka-
toissa ja seinissä saivat väistyä, 
kun pelkistyneet uusklassiset 
ihanteet valtasivat kirkkotilan ja 
maalauksissa keskityttiin pääasi-
assa alttaritauluihin. 

Vuosisadan lopulla perinteis-
ten Kristuksen sovitustyötä ju-
listavien alttaritaulujen rinnalla 
alettiin suosia aiheita, joissa Jee-
sus on astunut ihmisten keskelle 
opettamaan ja siunaamaan.

Vanhan, kristinuskon ydinsa-
nomaan perustuvan alttaritaulut-
radition uudistuneita piirteitä voi 
kuitenkin nähdä Oulussa esimer-
kiksi Kastellin kirkon lasimosaii-
kissa Vasten valoa ja Puolivälin-

kankaalla Pyhän Tuomaan kir-
kon kokonaistaideteoksessa Elä-
män seppele.

Kuvataiteilija Unto Pusan 
abstrakti monumentaalityö val-
mistui Kastelliin yhtä aikaa kir-
kon kanssa 1962. Pusa suunnit-
teli sen kirkkosalin tilaelemen-
tiksi yhteistyössä arkkitehti Vei-
jo Kerolan kanssa, jonka piirros-
ten mukaan kirkko rakennettiin.

Lasimosaiikin ja alttarin yh-
distää toisiinsa korkea risti, jon-
ka muodon ankaruutta Pusa on 
pehmentänyt abstrakteilla kuvi-
oilla. Samalla värikkäät lasinpa-
lat, jotka hehkuvat ulkoa tulevas-
sa valossa, korostavat ristin kris-
tillistä symboliikkaa. 

Ristikeskusta ympäröivässä 
kolmiomuodostelmassa voi näh-
dä Pyhään kolminaisuuteen ja vä-
reissä ylösnousemuksen riemuun 
viittaavaa vertauskuvallisuutta.

Hannu Väisäsen vuosina 

keho ja mieli

ODL Hoivapalvelut  |  Limingan Vesper-koti, Kakarakuja 2, Liminka  
Hoivakoti Pieni Pelakuu, Kangastie 8, Kempele  |   www.odl.� 

Viihtyisät palvelukotimme, Vesper-koti Limingassa ja Pieni 
Pelakuu Kempeleessä, tarjoavat mukavaa ja turvallista asumista 
sekä laadukkaita asumispalveluja rauhallisessa ympäristössä. 
Kodeissamme asukkaat saavat kokea niin yhdessä tekemisen riemua 
kuin omaa rauhaa. Tarjoamme sekä pitkäaikaista että lyhytaikaista 
asumista, asukkaan tarpeen mukaan.
 
Palvelukodeissamme on nyt vapaita paikkoja. 
Ota yhteyttä ja sovi tutustumiskäynti! 

Limingan Vesper-koti  Mirja-Liisa Mylly, p. 050 312 8299 
Pieni Pelakuu  Maija Hyttinen, p. 050 312 8262

Hyvinvoivaa ja tasapainoista 
elämää palvelukodeissamme

Tla :

BoD, Adlibris, 
Booky,
Suomalainen,
Elisa Kirja, jne.

       t 

jpt

Tuiran hautaustoimisto
Valtatie 59, 90500 OULU  puh: 0400 399 506

Muhos
Valtatie 9  

0400 399 486

Liminka
Linnukkatie 2 

0400 399 679 

Tyrnävä
Joonaantie 4 C 1 
0400 399 466

Päivystys ja neuvonta 24h : 0400 399 466 
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Pääsiäisaamuna hauta on tyh-
jä, kuolema on voitettu. 
Klo 10 pääsiäispäivän juma-
lanpalvelus Kempeleen Pyhän 
Kolminaisuuden kirkosta
 Su 23.4. klo 9.45 Radiopyhä-
koulun pitää Karjasillan seura-
kunnan lapsi- ja perhetyön sih-
teeri Mari Jääskeläinen. Hän 
kertoo siitä, miten opetuslap-
set saivat kohdata ylösnousseen 
Jeesuksen ihmeellisellä tavalla 
Gennesaretinjärven rannalla.  
Pääsiäisen ilo saa jatkua, sillä 
Jeesus on meidän kanssamme 
joka päivä.
Klo 10 jumalanpalvelus Oulun 
tuomiokirkosta

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon. 
Messu su 16.4. ja 23.4. klo 10 
Oulun tuomiokirkosta. 

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus ma–la klo 6.15–
6.25, toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus arkipäivisin 
ma–pe klo 18.50–19, la klo 18.
La 15.4. kirkkoherra Armi Rau-
tavuori (Eno) pitää rukoushet-
ken klo 18.
Kiirastorstaina 13.4. klo 18 ju-
malanpalvelus Pyhän Henrikin 
katedraalista Helsingistä.
Pitkäperjantaina 14.4. klo 10 
sanajumalanpalvelus Jäppilän 
kirkosta Pieksämäeltä ja klo 11 
suuren perjantain ehtoopalve-
lus Pyhän Kolminaisuuden ka-
tedraalista Oulusta.
La 15.4. klo 23.55 pääsiäisyön 
jumalanpalvelus Pyhän Niko-
laoksen kirkosta Vaasasta.
Pääsiäispäivänä su 16.4. klo 
10 Jumalanpalvelus Rovanie-
men kirkosta ja klo 11 Pelas-
tusarmeijan Helsingin osaston 
jumalanpalvelus.
Pääsiäispäivänä su 16.4. klo 
12.15 Horisontti-ajankohtais-
ohjelmassa (Yle Radio 1) kes-
kustellaan pääsiäisen pitopöy-
dän äärellä ruoan ja hengel-
lisyyden välisestä monisyi-
sestä suhteesta. Ruoka liittyy 
juhlaan ja ilmentää kulttuu-
ria – samoin kuin myös hen-

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Pääsiäispäivänä su 16.4. klo 
8.45 Pääsiäispäivänä Radio-
pyhäkoulun pitävät lastenoh-
jaajat Hanna Partanen ja Ma-
ri Liukkonen Karjasillan seu-
rakunnasta. Hanna toimii 
kertojana ja Mari vastaa py-
häkoulun äänimaisemasta. 
Pyhäkoulussa kuulemme mi-
tä Jeesus koki viimeisinä päi-
vinään, kun hän eli ihmisenä 
täällä maan päällä. Pääsiäisen 
kertomus kuljettaa suuren su-
run halki äärettömään iloon. 
Pääsiäisaamuna hauta on tyh-
jä, kuolema on voitettu. 
Klo 10 messu Karjasillan kir-
kosta. Virret: 105, 727, 84:1,6, 
96:1,3,5–7, 80, 88
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Su 23.4. klo 8.45 Radiopyhä-
koulun pitää Karjasillan seu-
rakunnan lapsi- ja perhetyön 
sihteeri Mari Jääskeläinen. 
Hän kertoo siitä, miten ope-
tuslapset saivat kohdata ylös-
nousseen Jeesuksen ihmeelli-
sellä tavalla Gennesaretinjär-
ven rannalla.  Pääsiäisen ilo 
saa jatkua, sillä Jeesus on mei-
dän kanssamme joka päivä.
Klo 10 messu Tuiran kirkosta. 
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Kiirastorstaina 13.4. klo 19 
jumalanpalvelus Kiimingin 
kirkosta.
Pitkäperjantaina 14.4. klo 10 
jumalanpalvelus Saloisten kir-
kosta.
Lauantaina 15.4. klo 23 pääsi-
äisyön messu Raahen kirkosta.
Pääsiäispäivänä su 16.4. klo 
9.45 Pääsiäispäivänä Radio-
pyhäkoulun pitävät lastenoh-
jaajat Hanna Partanen ja Ma-
ri Liukkonen Karjasillan seu-
rakunnasta. Hanna toimii 
kertojana ja Mari vastaa py-
häkoulun äänimaisemasta. 
Pyhäkoulussa kuulemme mi-
tä Jeesus koki viimeisinä päi-
vinään, kun hän eli ihmisenä 
täällä maan päällä. Pääsiäisen 
kertomus kuljettaa suuren su-
run halki äärettömään iloon. 

gellisyys. Ohjelmassa on mu-
kana myös Helsingin Via Cru-
cis -pääsiäisvaelluksessa tänä 
vuonna Jeesusta esittävä näyt-
telijä Maria Ylipää.
Toisena pääsiäispäivänä ma 
17.4. klo 10 jumalanpalvelus 
Turun Henrikinkirkosta.
Su 23.4. klo 10 jumalanpalve-
lus Kuokkalan kirkosta Jyväs-
kylästä ja klo 11 ortodoksinen 
liturgia Kristuksen kirkastu-
misen kirkosta Valamosta.

YLE TV1
YLE:n hartausohjelmat löyty-
vät YLE Areenasta (sekä radio- 
että tv-ohjelmat).
Hiljaisen viikon Pisara-har-
tausohjelmia:
To 13.4. klo 14.55: Katarina 
Koskivaara, ortodoksi ikoni-
maalari
Pe 14.4. klo 14.55: Matti Myl-
lykoski, tutkija ja tietohallin-
toasiantuntija.
La 15.4. klo 15.05: Eero Huovi-
nen, emerituspiispa. 
Pitkäperjantaina 14.4. klo 10 
Nojatuolikirkossa ihmetellään 
poissaolevaa Jumalaa ja hil-
jennytään ristin varjoon. Aja-
tuksia käsittämättömästä ja-
kavat ja Jeesuksen viimeisiä sa-
noja ristillä pohtivat piispa Ee-
ro Huovinen ja pastori Kim-
mo Saares. Muusikkovieraana 
esiintyy Viitasen Piia.
La 15.4. klo 23.55 pääsiäisyön 
jumalanpalvelus Pyhän Niko-
laoksen kirkosta Vaasasta. Pal-
veluksen toimittaa metropo-
liitta Elia yhdessä papiston ja 
kuoron kanssa. Jumalanpal-
velus lähetetään myös Yle Ra-
dio 1:ssä.
Pääsiäispäivän 16.4. klo 10 ju-
malanpalvelus Parkanon kir-
kosta, jossa saarnaa kirkkoher-
ra Liisa Myyryläinen ja litur-
gina toimii Marianne Kyrön-
viita.
Su 23.4. Pelastusarmeijan Po-
rin osaston jumalanpalveluk-
sessa saarnaa kapteeni Seppo 
J. Takala. 

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Linkki juttuarkistoon, 
ohjelmatiedot ja 

pääkirkkojen nettiradiot: 
www.oulunseurakunnat.fi/

verkkokirkko

Torstaina 20.4.2017 klo 13.00-15.00 
Pääkirjastossa, Pakkala-Sali, Kaarlenväylä 3, Oulu

Asiantunteva lakimies jakaa tietoa testamentti- ja perintöasioista.

Tilaisuus on kaikille avoin. Kahvitarjoilu.
  
            TERVETULOA kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Testamenttiasiain
infotilaisuus

Lounas alk. 6,90 €
Tervetuloa kotiruokalounaalle:
Caritas-Koti, Kapellimestarinkatu 2 

Caritas Matriiti, Valtatie 37
 Caritas Kempele, Suolatie 4 A

Eläkeläiset 6,90 €, 
muut normaalihintaan 8,50 €

 Lounaslistat ja yhteystiedot: 
www.caritaslaiset.fi

Tiedustelut: 045 636 5372

Myydään hautakiviä

Hautauspalveluja

Laatukivet kohtuuhintaan 
www.HautakiviHalvemmalla.fi 

510 € 

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

Käytetään 
- Vaihtoehto, ei käytössä 

99 € 

156 € 
1195 € 2425 €  

Puh: 045 109 1809  –  Email: hautakivi@hautakivihalvemmalla.fi 

960 €  

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

HOITOA ALKOHOLISMIIN 
Avominne päihdeklinikka Oulu

www.avominne.fi

Minnesota-mallista avohoitoa
päihde- ja peliriippuvuuteen.
Avohoito sopii hyvin myös
työelämässä oleville. 

Kirjamme Viimeinen pisara
myös äänikirjana. Tilaa:
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Ps. 118:15-23 (24)
Kuulkaa, miten voitonhuuto kajahtaa,
riemu raikuu pelastettujen majoilta:
  Herran käsi on voimallinen! Herran käsi on 
meidän yllämme.
  Herran käsi on voimallinen!
Minä en kuole, vaan elän
ja kerron Herran teoista.
  Hän kyllä kuritti minua
  mutta ei antanut kuoleman valtaan.
Avatkaa minulle vanhurskauden portit!
Niistä käyn sisään kiittämään Herraa.
  Tämä on Herran portti,
  josta vanhurskaat saavat käydä.
Minä kiitän sinua siitä, että kuulit minua
ja pelastit minut.
  Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät,
  on nyt kulmakivi.
Herra tämän teki,
Herra teki ihmeen silmiemme edessä.
  (Tämän päivän on Herra tehnyt,
  iloitkaa ja riemuitkaa siitä!)

Joh. 20: 1-10
Sapatin mentyä, viikon ensimmäisenä päivänä 
Magdalan Maria tuli jo aamuhämärissä 
haudalle ja näki, että haudan suulta oli kivi 
siirretty pois. Hän lähti juoksujalkaa kertomaan 
siitä Simon Pietarille ja sille opetuslapselle, 
joka oli Jeesukselle rakkain, ja sanoi heidät 
tavattuaan: ”Ovat vieneet Herran pois 
haudasta, emmekä me tiedä, minne hänet on 
pantu.” Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät 
heti juoksemaan haudalle.
    Miehet menivät yhtä matkaa, mutta se toinen 
opetuslapsi juoksi Pietaria nopeammin ja ehti 
haudalle ensimmäisenä. Hän kurkisti sisään 
ja näki käärinliinojen olevan siellä, mutta hän 
ei mennyt sisälle. Simon Pietari tuli hänen 
perässään, meni hautaan ja katseli siellä olevia 
käärinliinoja. Hän huomasi, että Jeesuksen 
kasvoja peittänyt hikiliina ei ollut käärinliinojen 
vieressä vaan erillään, omana käärönään. Nyt 
tuli sisään myös se toinen opetuslapsi, joka oli 
ensimmäisenä saapunut haudalle, ja hän näki ja 
uskoi. Vielä he näet eivät olleet ymmärtäneet, 
että kirjoitusten mukaan Jeesus oli nouseva 
kuolleista.
    Opetuslapset lähtivät haudalta 
majapaikkaansa.

Käsien pesua
Pääsiäisjuhlaan liittyy sekä valo että varjo: pitkäperjantain pimeys ja pääsiäisaamun 
kirkkaus. 

Yksi pääsiäisen jännittävimmistä hahmoista on ollut minulle prokuraattori Pon-
tius Pilatus. Pohjimmiltaan hän oli rehellinen ja hyvä, silti hän teki peruuttamatto-
man valinnan. Ennen kun Jeesus tuomittiin ristille, Pilatuksella olisi ollut mahdolli-
suus pelastaa Jeesus. 

Pontius Pilatus kuitenkin kirjaimellisesti pesi kätensä. Pilatus luopui Jeesuksen 
pelastamisesta, koska se olisi voinut maksaa hänelle viran. Tästä on muodostunut 
merkki vastuunpakoilulle: jos sanotaan, että ihminen haluaa pestä kätensä jostakin, 
hän samalla luopuu vastuunkantamisesta. Vastuun ottaa silloin joku muu.

Käsien pesulla pelastetaan oma maine: "kyllähän minä, mutta...”. Todellisuudessa 
toista ei auteta. Tällä kieltäytymisellä voi olla syvästi ihmistä turmelevat seuraukset. 
Joskus ihminen tajuaa vasta jälkeenpäin, mitä tuli tehdyksi. Silloin on usein liian myö-
häistä.

Pilatuksen valinta opettaa meille, että ihmisen on helppo paatua, vaikka hän halu-
aisi olla hyvä ja toimia oikein. 

Onneksi Jumalan suunnitelma ei loppunut Jeesuksen kuolemaan, vaan jatkui siitä. 
Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. Varjot saivat väistyä valon tieltä. 

Jumalalla on aina ihmeellisiä mahdollisuuksia vaikuttaa, armahtaa ja parantaa. Hän 
antaa uusia alkuja jokaiselle niitä etsivälle. 

Rukoilen sinulle voimaa pysyä hyvän puolella vaikeissa hetkissä, rohkeutta kulkea 
omaa tietäsi ja mahdollisuutta pysähtyä pääsiäisen suuren sanoman äärelle. 

 
TARJA PYY

Muhoksen kappalainen (hoitovapaalla)

Sanan aika
Sunnuntai 16.4.2017
Psalmi: Ps. 118:15-23 (24)
1. lukukappale: Hoos. 6:1-3 (1. vuosikerta) tai Hes. 37:1-14
2. lukukappale: 1. Kor. 15:12-22
Evankeliumi: Joh. 20:1-10

M u n ká c s y  M ihá l y :  E c ce  H o m o! 18 9 6
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Oulun ev.lut. seurakuntien virastot 
kiinni pääsiäisenä
Oulun seurakuntien virastot menevät kiinni 
kiirastorstaina 13.4. klo 14. Virastot ovat auki
pääsiäisen jälkeen tiistaina 18.4. normaaliin tapaan.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

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.

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 
 Anne Kellokumpu, p. 050 4305 178
Erityisnuorisotyöntekijä
 Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
 Taavi Aalto, p. 040 5747 118
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 Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori
   Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581 (virkavapaalla)
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni
   Salla Havukainen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja vs.   

Pauliina Sormunen, 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 
 Risto Tabell p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
 Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Elämän polku

Kastetut: 

Haukipudas: Iida Ella Olivia 
Laine, Amanda Leila Nata-
lia Alatalo, Aatos Eero Ilmari 
Honkonen.
Karjasilta: Siiri Juliaana Jus-
sila, Elsa Viola Kauppila, 
Hannes Toivo Tapani Kivelä, 
Minea Olivia Klasila, Lilja Ai-
no Kaarina Lauronen, Tuo-
mas Samuel Pulkkinen, Lu-
kas Oliver Raappana, Niina 
Elina Taskila.
Kiiminki: Niila Petteri Mursu, 
Taru Mari Juulia Pakanen, Oi-
va Iikka Olavi Sorvoja, Enni Ii-
da Johanna Alhanen.

Leikkaa talteen!

Oulujoki: Neea Sofia Jaurak-
kajärvi, Nelli Amanda Jaurak-
kajärvi, Hugo Verneri Järve-
lin, Milena Iina Maria Karvo-
nen, Eetu Valtteri Oinas, Os-
kari Johannes Pelkonen, Sen-
jaliina Lydia Sinisalo, Midessa 
Milla-Lotta Lumianna Sipola.
Oulunsalo: Elia Andreas 
Hannuksela, Joel Matias Kor-
kala, Aadam August Lehtola.
Tuira: Iivo Asser Ahonen, Si-
enna Elisabeth Chambers, 
Oliver Kristian Falkenbach, 
Meea Enniina Huhtala, Elle 
Ilona Järvinen, Helmi Maria 
Aurora Lehtimäki, Hilla Ida 
Olivia Lehtimäki, Hertta Syl-

Oulun seurakunnis-
sa syödään pää-
siäisenä yhdessä. 
Yhteisiä pääsiäi-

saterioita järjestetään lau-
antaina 15.4. Haukiputaan 
seurakuntakeskuksessa, 
Karjasillan kirkossa ja Py-
hän Tuomaan kirkossa kel-
lo 23 alkavien pääsiäisyön 
messujen jälkeen.

Pääsiäisenä aterioita on 
lisäksi tarjolla pääsiäis-
päivänä sunnuntaina 16.4. 
Oulujoen pappilassa se-
kä Keskustan seurakunta-
talossa (brunssi)  kello 10 
Oulujoen kirkossa ja Ou-
lun tuomiokirkossa alkavi-
en messujen jälkeen.

Toisena pääsiäispäivänä 
maanantaina 17.4. ateria on 
tarjolla Haukiputaan seu-
rakuntakeskuksessa kel-
lo 10 alkavan Pääsiäisilon 
perhemessun jälkeen.

Pääsiäisenä syödään   
samassa pöydässä 

via Metsäpelto, Sofia Elma 
Adessa Mustonen, Jooa Ni-
kolai Timlin.

Vihityt
Karjasilta: Topias Samuli 
Korkala ja Ida Anniina Karp-
pinen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Sirkka-Liisa 
Airovuo 87, Irja Irene Rop-
pola 94.
Haukipudas: Tuula Kaarina 
Lindahl 66, Hellin Tuulikki 
Oikarinen 90.

Suomen evankelis-lu-
terilaisella kirkolla on Sa-
massa pöydässä -kampanja, 
joka kannustaa yhteiseen 
ruokailuun ja tuo näkyviin 
kristillistä perinnettä.

Yhdessä syöminen pää-
siäisenä paaston päätyttyä 

Menot Oulun seurakunnissa 13.–27.4.2017

Karjasilta: Merja Hannele 
Hintsala 50, Helvi Esteri Rii-
pinen 87, Kaisa Tolonen 85.
Kiiminki: Aarne Tapio Paja-
la 64.
Oulujoki: Eeva Maria Nikki-
lä 87.
Oulunsalo: Sirkka Marjatta 
Vimpari   81.
Tuira: Heikki Juhani Aho 60, 
Helvi Elisabet Hautala 93, Ei-
ja Maria Annikki Kukkonen 
77, Raimo Antero Lämsä 57, 
Pirkko-Liisa Soilikki Nauma-
nen 71, Aaro Ilmari Prokko-
la 77.

Yhteinen 
pöytä 
rakentaa 
yhteisöä. 

on vanha kristillinen pe-
rinne. Yhteinen ruokai-
lu järjestetään yleensä joko 
pääsiäisyön jumalanpalve-
luksen jälkeen tai pääsiäis-
sunnuntaina.

Samassa pöydässä syö-
minen on ruoan, juoman, 

ajan ja tarinoiden jakamis-
ta. Yhteinen pöytä rakentaa 
yhteisöä. Se luo yhteyden ja 
yhteisöllisyyden kokemuk-
sia maailmassa, jossa yksi-
löllisyys korostuu.

Samassa pöydässä syö-
minen on hyvä tapa tutus-
tua uusiin ihmisiin.

Oulun seurakuntien 
pääsiäisen ajan ruokailut 
löytyvät osoitteesta www.
oulunseurakunnat.fi/etusivu/
paasiainen/yhteiset-ateriat

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
eläkeläisten leiri

ma–ke 22.–24.5. Suvelan leirikeskuksessa

Tule aloittamaan kesää joen rannalla. Leirin hinta 47 
€ / hlö. Hintaan sis. täysihoito, matkat, ohjelma ja va-
kuutus seurakunnan jäsenille. 
Ilmoittautuminen ma 24.4. klo 9–12 puhelimitse 
Heidille 040 5747 091 ja ti 25.4. klo 12–15 sekä 
ti 2.5. klo 9–12 Kirsille 040 5747 181 tai 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat.

Mukana pasto-
ri Jyrki Vaaramo 
sekä diakonissat 
Kirsi Karppinen 
ja Heidi Karvo-
nen. Leirille va-
lituille lähete-
tään leirikirje.

Eläkeläisten leiri
ma–ke 29.–31.5. Rokuan leirikeskuksessa.
Etusijalla Tuiran seurakunnan jäsenet. Leirille voivat 
osallistua 60–80-vuotiaat henkilöt. Leirin hinta 47 €. 
Ilmoittautuminen seurakunnan nettisivujen 
kautta 24.4.–7.5. välisenä aikana tai 
puhelimitse ma 24.4. klo 12–16, 
p. 044 3161 412. 
Lisätietoja: diakoni Heli Mattila, 
p. 040 5747 145.

Eläkeläisten leiri 
ma–ke 22.–24.5. Rokuan leirikeskuksessa.
Leirimaksu henkilöltä 47 €, sisältää 
täysihoidon 2 hh sekä kuljetuksen Haukiputaalta.
Ilmoittautumisaika on  27.4. saakka netin kautta 
www.oulunseurakunnat.fi  tai puhelimitse 
20.4. klo 9–11 diakoniatoimiston 
numeroon, p. 044 7310 232.
Leirille sopii 35 leiriläistä.  Etusijalla ovat 
ensikertaa leirille ilmoittautuvat Haukiputaan 
seurakunnan alueella asuvat. 
Leirille valituille lähetetään leirikirje ja 
ohjeet leirimaksun maksamiseen sekä 
mahdolliseen perumiseen.

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
ma–to klo 9–12
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a,
Keskustan srk-talo
Isokatu 17,
Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71,
Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2,
Vanha pappila  
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu to 13.4. klo 14, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Satu Saarinen, avustaa Jyr-
ki Vaaramo ja kanttori 
Henna-Mari Sivula.
Messu to 13.4. klo 
19, Oulun tuo-
miokirkko. Toi-
mittaa Satu Saa-
rinen, avustaa 
Jyrki Vaaramo ja 
kanttori Lauri-Kalle 
Kallunki. Oulun tuomio-
kirkon kamarikuoro, johtaa 
Lauri-Kalle Kallunki.
Sanajumalanpalvelus pe 
14.4. klo 10 Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Jyrki Vaara-
mo, avustaa Ari-Pekka Met-
so. Kanttori Henna-Mari Si-
vula, musiikkiavustus Venla 
Sivula, sello.
Kuolinhetken hartaus pe 
14.4. klo 15, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Ari-Pekka 
Metso ja kanttori Péter Ma-
rosvári.
Pääsiäisyön messu la 15.4. 
klo 23, Oulun tuomiokirk-
ko. Toimittaa Salla Autere 
ja avustaa Ari-Pekka Metso. 
Urkuri Lauri-Kalle Kallunki 
ja kanttori Henna-Mari Sivu-
la. Jukka-Pekka Peltoniemi, 
trumpetti.
Messu su 16.4. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Jouko Lankinen, avustaa An-
na-Mari Heikkinen ja kantto-
ri Péter Marosvári. Tervetu-
loa messusta brunssille srk-
talolle. Lähetys www.virtu-
aalikirkko.fi.

Messu su 16.4. klo 13, Inti-
ön srk-koti. Toimittaa Jouko 
Lankinen ja kanttori Péter 
Marosvári.
Sanajumanlanpalvelus ma 
17.4. klo 10, Oulun tuomio-

kirkko. Toimittaa Sa-
tu Saarinen, avus-
taa Jyrki Vaaramo 
ja kanttori Péter 
Marosvári.
Kohtaamisia-

raamis to 20.4. 
klo 18–20, Keskus-

tan srk-talo.  
Messu su 23.4. klo 10, Ou-

lun tuomiokirkko. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen ja 
avustaa Salla Autere. Kant-
torina ja Oulun tuomiokir-
kon kamarikuoron johtajana 
Lauri-Kalle Kallunki. Lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi sekä 
radio Pooki.
Messu su 23.4. klo 13, Heinä-
torin srk-talo. Toimittaa An-
na-Mari Heikkinen ja kantto-
ri Lauri-Kalle Kallunki.
Hiljaisuuden rukoushetki 
su 23.4. klo 18–19, Keskus-
tan srk-talo.
Kansallisen veteraanipäi-
vän rukoushetki to 27.4. klo 
11, Oulun tuomiokirkko. Toi-
mittaa Kimmo Kieksi ja kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki.

Apua ja tukea
tarvitseville 

Hiljenny pääsiäiseen to 13.4. 
klo 19, Oulun tuomiokirkko. 
Kirkko on auki sinua varten. 
Päihde ja kriminaalityön dia-
konin päivystys to 13.4., 20.4. 
ja 27.4. klo 10–12 Keskustan 
srk-talo. Vankilasta vapautu-

ville tai vapautuneille, päihde-
ongelmien kanssa kamppaile-
ville tai heidän läheisilleen. 
Tuomiokirkon diakonian 
ajanvaraus taloudellisissa 
asioissa ma 17.4. ja 24.4. klo 
9–11 p. 044 3161 419.
Diakonian aamu ti 18.4. ja 
25.4. klo 9–11, Keskustan srk-
talo. Työttömien ja vähäva-
raisten maksuton aamupa-
la. Aamupala on tarjolla kel-
lo 10.30 asti. 
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 19. ja 26.4. klo 
11–12, Keskustan srk-talo. 
Ruokailun hinta 2 €.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhepyhäkoulu su 16.4. 
klo 12–13, Keskustan srk-ta-
lo. Lasten oma kirkko, johon 
on tervetullut ihan koko per-
he, alle 4-vuotiaat aina oman 
saattajan kanssa. 
Heinätorin perhekahvila ti 
18.4. klo 10–11.30, Heinäto-
rin srk-talo. Voit tulla tapaa-
maan vanhoja ja uusia ystä-
viä. Perhekahvilassa voit ha-
lutessasi vain piipahtaa tai 
olla koko yhteisen ajan. 
Perhekerho to 20.4. klo 10-
11.30, Keskustan srk-talo. 
Lasten ja aikuisten kohtaa-
mispaikka, johon lapsi tulee 
yhdessä huoltajansa kanssa. 

Musiikkitilaisuudet
Seniorien laulupiiri pe 21.4. 
klo 10–11 Keskustan srk- ta-
lo. Kaikenikäisten avoin yh-
teislaulutilaisuus. 
Urkuvartti ke 26.4. klo 12.15–
12.30, Oulun tuomiokirkko. 

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

Avoinna ke–pe 12–18
(suljettu pe 14.4.)

Asemakatu 6, Oulu (vintti, käynti sisäpihalta)
044 7881 392 • facebook.com/domsecondhand

Domista

saat lainata 

vihkipuvun 

ilmaiseksi!

Kärsimyksestä 
pääsiäisen iloon
www.oulunseurakunnat.fi/paasiainen

Isä–lapsi-parkki 
Sinulle isä, jolla on alle kouluikäisiä lapsia. 

Isä–lapsi-parkki tarjoaa mahdollisuuden mukavaan 
yhdessäoloon. Tervetuloa myös isoisät!

Maanantaisin klo 14–16 
Kaijonharjun kirjastossa, 
Kalevalantie 5
Maanantaisin klo 17–19 
Mellenius-talossa, 
Peltolankaari
Keskiviikkoisin klo 17–19 
Haukiputaalla, 
Simppulankartanon 
avoimessa päiväkodissa, 
Simpuntie 11.
Parkkiin ei tarvitse ilmoittautua. 
Lisätietoa: www.isalapsiparkki.net

San
n
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Veteraanipäivän kuorokonsertti 
torstaina 27.4. klo 19–20.15. 
Konsertin musiikista vastaa Oulun tuomiokirkon 
kamarikuoro ja urkuri Miikka Lehtoaho. 
Musiikinjohto Lauri-Kalle Kallunki.  Ohjelmisto 
koostuu pääosin suomalaisesta kuoromusiikista; mm. 
Sibeliuksen Finlandia ja Paciuksen Suomen laulu. 
Lisäksi kuullaan juhlavuoden teemoihin pohjautuvia 
tuoreita virsisovituksia "Jumala ompi linnamme" 
ja "Kiitos, Jumalamme, kun annoit kauniin maan". 
Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Lapsi- ja nuorisokuoro aCorden 
Siivekäs tiikeri -konsertti 
torstaina 27.4. klo 18.30 Karjasillan kirkossa. 
Sydämellisesti tervetuloa hetkeksi levähtämään lempei-
den laulujen syliin. Kuoroa johtaa 
Anna Haanpää-Vesenterä ja säes-
tää Leena Poikela. Kahvi- ja me-
hutarjoilu tuntia ennen konsert-
tia Yhteisvastuun hyväksi. Vapaa-
ehtoinen kolehti Yhteisvastuulle.

Pääsiäisyön 
messu 

lauantaina 15.4. 
klo 23 Oulun 

tuomio-
kirkossa.

Kuorokonsertti
sunnuntaina 23.4. klo 14 kuullaan Oulun tuomiokirkossa 
kahta eteläpohjalaiskuoroa. Konsertissa esiintyvät Ete-
lä-Pohjanmaan Poliisilaulajat ja Ilmajoen Musiikkiopis-
ton Kampraattikuoro. Molempia kuoroja johtaa Ilma-
joen Musiikkiopiston emeritusrehtori Arto Risku. Säes-
tyksistä vastaavat Risto Lehtinen ja Liisa Metsä-Ketelä 
Konsertilla kunnioitetaan Suomi 100 juhlavuotta.
Konserttiin on vapaa pääsy, käsiohjelma ovella maksaa 10 
euroa. Se jaetaan maksutta tammenlehväveteraaneille.

Lectio Continua - 
kielteisten turvapaikkapäätösten lukeminen 
turvapaikanhakijoiden tueksi 

Hiljaisella viikolla Oulun tuomiokirkossa luetaan joka 
päivä maanantaista torstaihin (10.–13.4. klo 12–12.15) 
katkelmia kielteisistä turvapaikkapäätöksistä.

Lectio Continua on perinteinen jatkuvan lukemisen 
tekstinlukutapa. Hiljaisella viikolla halutaan osoittaa 
myötätuntoa heille, jotka ovat saaneet kielteisen tur-
vapaikkapäätöksen ja ovat vaarassa tulla palautetuksi 
maahan, josta ovat paenneet. 

"Herra, sinuun minä turvaan. Älä milloinkaan hylkää 
minua. Sinä olet vanhurskas, pelasta minut! Kuule mi-
nua, riennä avukseni! Olet minulle kallio, jonka suojaan 
saan paeta, vuorilinna, johon minut pelastat." 
Ps. 31

Ilembulan Ystävät ry

Huhtikuun matinea   
ti 25.4. klo 18 Tuiran kirkossa

“Suomalaiset pakolaisina  
ja evakossa”

Sotapakolaisuus ja Suomi 1920–1950 
    -dosentti Seija Jalagin

Laatokan karjalaisten ja kolttasaamelaisten 
perheiden tarinat  

-kuvataiteilija, kirjailija Anu Sandelin ja TaM Tarja Sanila

Kuoro Käköset
Arpajaiset

Liput 10 €, opiskelijat ja eläkeläiset 8 €, sis. kahvin.  
Tuotto Ilembulan sairaalan lastenosaston ja orpokodin 

toiminnan tukemiseen Tansaniassa.
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Haukiputaan
seurakunta

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,

Kiirastorstaina 13.4. 
klo 9–14,
pe 28.4. suljettu

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

Kiirastorstain messu to 
13.4. klo 19 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Tölli, avustaa Sei-
ja Helomaa, kanttorina Sari 
Wallin, kirkkokuoro, radioin-
ti Radio Pooki.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 14.4. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Miia Sep-
pänen, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo, mieskvartetti.
Messu su 16.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaa Marika Huttu, kant-
torina Sari Wallin, musiikki-
avustajana Martti Pentikäi-
nen, trumpetti.
Messu ma 17.4. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jaakko Töl-
li, saarnaa Aimo Hautamäki, 
kanttorina Sari Wallin, Pau-
lus Kälkäjä, laulu.
Afrikkalainen gospelmessu 
su 23.4. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Miia Seppänen, avus-
taa Aulikki Rinta-Säntti, Eli-
sa Hinkkala, nuorten musa-
ryhmä, isosten siunaaminen.
Messu su 23.4. klo 13 Jäälis-
sä. Toimittaa Marika Huttu, 
kanttorina Sari Wallin.
Raamattupiiri to 13.4. ja 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Hiljaisen viikon keskivii-
kon iltakirkko ke 12.4. klo 
19 kirkossa. Toimittaa Leena 
Brockman, kanttorina Kaisa 
Säkkinen. Seniorikuoro. 
Kiirastorstain messu to 
13.4. klo 19 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Mustakallio, avus-
taa Saila Karppinen. Mes-
sudiakonina Minna Similä. 
Kanttorina Hannu Nie-
melä. Haukipu-
taan Kirkon Ka-
marikuoro. 
Pitkäper-
jantain sa-
najumalan-
palvelus 
pe 14.4. klo 
10 kirkos-
sa. Toimittaa 
Saila Karppi-
nen. Kanttori-
na Hannu Niemelä. 
Haukiputaan Kirkon Kama-
rikuoro. 
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 14.4. klo 15 
Martinniemen srk-kodil-
la. Toimittaa Jaakko Tuisku. 
Kanttorina Kaisa Säkkinen. 
Hilla Säkkinen huilu.
Pääsiäisyön messu la 15.4. 
klo 23 srk-keskuksessa. Toi-
mittaa Saila Karppinen, 
avustaa Leena Brockman. 
Messudiakonia Tarja Karp-
pinen. Kanttorina Laura Ala-
saarela. Nuorisokuoro. Mes-
sun jälkeen pääsiäisateria. 
Pääsiäispäivän messu su 
16.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, avustaa 

Pekka Mustakallio. Messu-
diakonina Minna Lappalai-
nen. Kanttorina Hannu Nie-
melä. Yksinlaulu Johanna 
Kropsu. Messun jälkeen pys-
tykahvit kirkossa. 
2. pääsiäispäivän perhe-
messu ma 17.4. klo 10 srk-
keskuksessa. Toimittaa Lee-
na Brockman, avustaa Jaak-
ko Tuisku. Messudiakonina 
Outi Palokangas ja saarnaa 
toteuttamassa lastenohjaa-

jat. Kanttorina Lau-
ra Alasaarela. 

Perhemessus-
sa kuunnel-
laan, kat-
sellaan, 
maistel-
laan, ih-
metellään 

ja iloitaan 
yhdessä. 

Messun jäl-
keen ruokailu. 

Tarjolla lihamure-
ketta ja perunamuusia, jäl-

kiruoaksi rahkaa.
Messu su 23.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Musta-
kallio, avustaa Saila Karp-
pinen. Messudiakonina Eli-
sa Manninen, ehtoollisavus-
tajana Tarja Kainulainen. 
Kanttorina Laura Alasaare-
la. Partiolaisten kirkkopyhä. 
Rippikoulujen isosten tehtä-
vään siunaaminen. Messun 
jälkeen kirkkokahvit srk-kes-
kuksessa.
Sanajumalanpalvelus su 
23.4. klo 16 Kellon srk-ko-
dilla. Toimittaa Jaakko Tuis-
ku, avustaa Elisa Manninen. 
Kanttorina Laura Alasaarela. 

Kirkkokahvit. 
Kansallisen veteraanipäi-
vän hartaus kirkossa to 27.4. 
klo 11, jonka jälkeen seppe-
leen lasku ja kahvit seura-
kuntakeskuksessa.
Raamattupiiri keskiviikkoi-
sin klo 18 srk-keskuksen Poi-
jussa. Ei ke 12.4.

Musiikkitilaisuudet
Laulumusiikin konsertti su 
23.4. klo 18 srk-keskukses-
sa. Oululaiset laulun harras-
tajat esittävät mielenkiintoi-
sen ohjelman, joka koostuu 
saksalaisesta liedistä, barok-
ki-aarioista ja hengellises-
tä musiikista. Mukana on 
myös suomalaista laulumu-
siikkia ja naiskvartettilaulu-
ja. Vapaa pääsy, ohjelma 5 
€ Yhteisvastuukeräyksen hy-
väksi. Konsertissa esiintyvät 
laulajat. Terhi Ansamaa, Tar-
ja Hiukka, Sirpa Kärki, Maija 
Punkeri, Marja-Leena Tahko-
la, Jukka Tallgren, Ulla Tolp-
pa ja Emilia Vesikukka. Pia-
nistina Hanna Kaikkonen. 
Laulajien ohjaus Maija Lauri.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot eivät kokoon-
nu pääsiäisviikolla. 

Harrastukset ja kerhot 
Seurakuntakerho to 27.4. 
klo 13 srk-keskuksessa ja to 
27.4. klo 13 Kellon srk-ko-
dilla. Kuljetuspyynnöt dia-
koniatoimistoon maanantai-
sin klo 9–11 p. 044 7310 232. 
Taksikuljetuksen maksu 3€ /
suunta. Ma 24.4. ei ole seu-

27.4. klo 10 Montin-salissa.
Lähetyspiiri to 20.4. klo 13 
Montin-salissa.
Naisten rukouspiiri ke 26.4., 
ke 10.5. ja ke 31.5. klo 19 Jää-
lin kappelilla. Rukousta, mu-
siikkia, evääksi ajatus Luthe-
rin Mannaa Jumalan lapsille- 
kirjasta.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151. HOX! ma 17.4. ei 
ole ajanvarausta!
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailua ei ole ma 17.4. 
Seuraavan kerran ma 
24.4. klo 11–12 
Jäälin kappeli. 
Ateria 3 €.
Työttömien 
ja pienitulois-
ten aamupuu-
roa ei ole ma 
17.4. 2. pääsi-
äispäivän vuoksi. 
Seuraavan kerran ma 
24.4. klo 9.30–10.30 Kiimin-
gin Vanhustentaloyhdistyk-
sen kerhohuoneella Kivitie 1 
(sisäänkäynti Kiertotien puo-
lelta), maksuton. 
  

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot, perhekahvilat 
ja päiväkerhot eivät kokoon-
nu hiljaisella viikolla 10.–17.4.
Perhekerho Kirkkopirtil-
lä tiistaina 18.4. ja 25.4. klo 
9.30–11. Jäälin kappelin tors-
tain 20.4. klo 9.30 perheker-
ho on peruttu, osallistumme 
perheiden iltaan to 20.4. klo 
18, tervetuloa mukaan!
Perhekahvila Kirkkopirtillä 
perjantaina 21.4. klo 9.30–11 
ja Jäälin kappelilla maanan-
taina 24.4. klo 9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaisin ja 

perjantaisin klo 10–12 Jää-
lin kappeli. Viikolla 

15 esikkoryhmä 
ei kokoonnu!
Kamraatti-toi-
minnan ajan-
varaus maa-
nantaisin klo 
9–11 p. 040 

7008 151. HOX! 
ma 17.4. ei ole 

ajanvarausta!
Lasten iltaparkki 3–7-vuoti-
aille lapsille 26.4. klo 17.30–
19.30. Ilmoittautumiset las-
ten iltaparkin kokoontumis-
viikolla ma–ti klo 8–15 soit-
tamalla numeroon 040 7431 
902. Iltaparkki antaan aikui-
selle omaa aikaa – voit käy-
dä ostoksilla, siivota kotona 
tai vaikka vain levähtää het-
kisen. Pienet eväät kannat-
taa laittaa lapselle mukaan, 
parkissa syödään kun nälkä 
yllättää. Parkista vastaavat 
seurakunnan lastenohjaajat. 
Maksuton. 

Menot Oulun seurakunnissa 13.–27.4.2017

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,

p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seura-
kunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Wirkkula
Kirkkotie 10

Martinniemen srk-koti 
Repolantie 2

Kellon srk-koti 
Kylätie 8

2. 
pääsiäispäivän 

perhemessu 
maanantaina 17.4. klo 10 
srk-keskuksessa. Kuunnel-
laan, katsellaan, maistel-
laan, ihmetellään ja iloi-

taan yhdessä. Messun 
jälkeen ruokailu.

Pyhäkoulu su 23.4 klo 12 
Kirkkopirtillä.

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkkaa ei ole ma 17.4. 
Seuraavan kerran ma 24.4. 
klo 10–13 Jäälin kappelilla.
Diakoniapiiri ei kokoonnu 
ma 24.4. 
Naisten kasvuryhmä ti 18.4. 
pääsiäislomalla. Seuraavan 
kerran ti 25.4. klo 13 Jäälin 
kappelilla.
Mielenterveyskuntoutujien 
omaisryhmä ke 26.4. klo 13-
14.30 Kirkkopirtin nuorisoti-
la, Kiiminki.
Varhaisnuorten kesä- ja 
syyslomaleirien isos- ja yö-

valvojahaku käynnissä. Lo-
makkeita jaossa nuoriso-
työnohjaajilla tai kirkkoher-
ranvirastossa. Haku päättyy 
19.4. Lisätietoa: Elisa, p. 040 
7431 903.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 16.4. klo 
17 pääsiäisseurat ry:llä, Lee-
vi Koskelo, Esko Mattila, ma 
17.4. klo 10 messu Kiimin-
gin kirkossa, toimittaa Jaak-
ko Tölli, saarna Aimo Hauta-
mäki, ma 17.4. klo 16 pääsi-
äisseurat ry:llä, Leevi Koske-
lo, Aimo Hautamäki, su 23.4. 
klo 17 seurat ry:llä, Juha Kaa-
rivaara, Tapio Kukko. 
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 23.4. klo 18 Mon-
tin-salissa, puhe Ari Juntunen.

Lähetystyön kirpputoritapahtuma 
lauantaina 22.4. klo 11–14 seurakuntakeskuksessa.
Tule tekemään löytöjä kevään ja kesän varalle! 
Voit varata myyntipöydän omia myytäviä tuotteita var-
ten, pöydän hinta 5 €. Tee varaus Marika Hutulle, 
p. 040 7203 246. Varaukset ke 19.4. mennessä. Tapahtu-
massa on myös kahvila. Kahvilan ja pöytävuokrista saatu 
tuotto käytetään lyhentämättömänä seurakunnan ni-
mikkolähettien työn tukemiseen. 

rakuntakerhoa Asemakyläl-
lä Veteraanikujan kerhohuo-
neessa. Vierailemme ke 26.4. 
klo 13 Martinniemen juttu-
kahvilassa. Lisätietoja: Min-
na Similä, p. 040 8668 319.
Kellon diakonia-lähetyspii-
ri ma 24.4. klo 14 Seppäsellä, 
Kylätie 8 as 1. Kevätkauden 
viimeiseen piiriin kokoonnu-
taan Seppäsille. Huom. aloi-
tusaika klo 14. 
Lukupiiri ma 24.4. klo 18 
srk-keskuksessa. Kirjana Jo-
ni Skiftesvik; Salli Koistisen 
talvisota. 
Juttukahvila ke 26.4. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla. Kul-
jetuspyynnöt Minna Similälle, 
p. 040 8668 319. Taksikuljetuk-
sen maksu 3 € / suunta.
Pikkumissio-kerho 1.–4.- lk 
ja Varkkamissio-kerho 5.–
6.-lk torstaisin klo 17 Wirk-
kulassa. 
Missionuoret torstaisin klo 
18 Wirkkulassa, Messissä. 
Lähetyspiiri perjantaisin klo 
12.30 srk-keskuksen Poijussa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro-Akatemia ma 
24.4. srk-keskuksessa. Kaikil-
le avoin maanantaiaamun ta-

Uusi Ääni 
-kuoron konsertti 

la 22.4. klo 19 
Kiimingin 

seurakunta-
keskuksessa

pahtuma. Klo 9.50 aamuhar-
taus kappelissa, klo 10 aamu-
puuro, voileivät ja kahvi ja klo 
10.30–11.30 keskustelun ai-
heena erosta selviytyminen – 
itsensä uudelleen rakentami-
nen, Kari Rekilä. Ma 17.4. ei 
aamupuuroa. Aamupuurolla 
kävijöiden kevätretki ma 8.5. 
Hietasaareen. Ilm. maanan-
taisin aamupuurolla tai Jo-
hannalle, p. 045 1393 993.
Torstain toivo-ryhmä ko-
koontuu torstaisin klo 14-
15.30 Hyvinvointikeskukses-
sa. Ei ennakkoilmoittautu-
mista. 

Muut menot
Naisten iltapäivä tiistaisin klo 
14–16 Wirkkulassa, Kirkkotie 
10 D. Tämä on paikka, jonne 
voi tulla ja jossa voi olla. 
Ry:n toimintaa: Haukipu-
das: pääsiäisseurat su 16.4. 
klo 16 ja ma 17.4. klo 12 ja 17 
ry:llä, seurat su 23.4. klo 16 
ry:llä. Kello: lauluseurat pe 
14.4. klo 18 Kellon srk-kodis-
sa, kaikille yhteinen raamat-
tuluokka pe 21.4. klo 18.30 
ry:llä, seurat su 23.4. klo 17 
ry:llä. Jokikylä: seurat ma 
17.4. klo 14 ry:llä.

ke 12.4., to 14.4. ja 
ke 19.4. klo 9–14.

Varhaisnuorten kerhokauden 
päätösilta kerholaisille ja vanhemmille 
perjantaina 28.4. klo 18–20 Isoniemen leirikeskuksessa. 

Ilm. 21.4. mennessä pekka.rintamaki@evl.fi. 
Ilmoita montako lasta ja vanhempaa osallistuu ja 
mahdolliset ruoka-aineallergiat. Ohjelmassa on 
askartelua, leikkiä ja vähän herkuttelua. Tervetuloa!

Ilta perheille
torstaina 20.4. klo 18–20 

Jäälin kappelilla.
Leppoisaa yhdessäoloa, 
askartelua, muskaria, 

pientä iltapalaa. 
Tervetuloa!

Afrikkalainen 
gospelmessu 
sunnuntaina 23.4. klo 10 
Kiimingin kirkossa.
Liturgina Miia Seppänen
Musiikki nuorten musa-
ryhmä. Messun on sävel-
tänyt Pekka Simojoki ja 
sanoittanut Anna-Mari 
Kaskinen. Messussa isos-
ten tehtävään siunaami-
nen. Kirkkokahvit seura-
kuntakeskuksella.
Tervetuloa!

Veteraanipäivän 
juhla 
torstaina 27.4. klo 13 
Kiimingin lukiolla. 
Juhlapuhe Oulun 
lukioiden johtaja Pekka 
Fredriksson, seurakunnan 
tervehdys Pauli Niemelä, 
musiikkia koulun kuoro 
ja Ruskakööri, lausuntaa 
Hilkka Patja, juhlakahvit.
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Karjasillan
seurakunta

Diakonian 
ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta. 
Diakonian avustusvas-
taanotolle voi varata 
ajan silloin, kun tarvit-
set apua, neuvontaa ja 
ohjeita taloudelliseen 
tilanteeseesi.

Jumalanpalvelukset
Messu su 23.4. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa Ju-
hani Lavanko, avustavat Ni-
na Niemelä ja Juha Kivirasi, 
kanttorina Riitta Piippo. 
Messu su 23.4. klo 10, Kas-

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,
kiirastorstaina 
13.4. klo 9–14.
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

läpuolisen Afrikan maissa 16 
vähemmistökielellä Suomen 
Pipliaseuran kautta. 

Hengelliset tilaisuudet
Raamattupiiri to 13.4. ja to 
27.4. klo 13, Kastellin kirkon 
pappilan kamarissa. 
Lähetyspiiri ti 18.4. ja ti 25.4. 
klo 17.30, Merikotkantie 1. 
Raamattupiiri  ke 19.4. ja ke 
26.4. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Maikkulan raamattupiiri to 
20.4. ja to 27.4. klo 18, Maik-
kulan kappeli.
Hartaus pe 21.4. klo 13, Cari-
tas-Koti, Kapellimestarinka-
tu 2. Hartauden pitää Päivi 
Jussila Tuiran seurakunnasta. 
Hanna rukousryhmä to 27.4. 
klo 18, Kastellin kirkko. 
Lattiakuvailta ke 26.4. klo 18, 
Maikkulan kappeli. Hanna, 
Samuelin äiti: Luopuminen - 
Luottamus. Iltahartaudet lap-
sille ja aikuisille. Lopuksi ilta-
pala saman pöydän ääressä. 
Rauhanyhdistyksen toimin-
ta: Karjasilta-Kaukovainio 
ompeluseurat to 20.4. klo 18 
Karjasillan kirkko, kirkkoseu-
rat pe 21.4. klo 19 Kastellin 
kirkko, Matti Jurvelin ja Os-
mo Alamäki. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro torstaisin klo 
9–10 Karjasillan kirkko, per-
jantaisin klo 9–10 Pyhän An-
dreaan kirkko. 

Harrastukset ja kerhot 
Diakoniaryhmä ti 18.4. ja ti 
25.4. klo 13.30, Maikkulan 
kappeli. 
Eläkeläisten kerho to 20.4. 
klo 12 Pyhän Andreaan kirk-
ko, to 20.4. klo 13 Karjasillan 
kirkko, to 20.4. klo 13 Kastel-
lin kirkko, ma 24.4.  klo 12 
Maikkulan kappeli.
Palvelupiiri ma 24.4. klo 13, 
Karjasillan kirkko. 

tellin kirkko. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustaa Katja 
Ylitalo, kanttorina Sirpa Il-
vesluoto. 
Kastemessu su 23.4. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Mirjami Dutton, avus-
taa Nina Niemelä, kanttori-
na Sirpa Ilvesluoto. Kolehti 
Lukutaitoa naisille Afrikas-
sa -ohjelmaan Saharan ete-

Kuulovammaisten leiri 
15.–17.5. Rokuan leirikeskuksessa.
Leiri on yhteinen Karjasillan eläkeläisten leirin kanssa.
Tule ottamaan kesä vastaan Rokuan kauniissa maastos-
sa, jossa on hyvät ulkoilumahdollisuudet. Luvassa on le-
poa, virkistystä ja uusia tuttavuuksia. 
Leirin hinta on 47 € sisältäen matkat, täysihoidon ja 
vakuutuksen, joka koskee Oulun ev.lut. seurakuntien 
jäseniä.
Ilmoittautuminen 20.4. mennessä  www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumat. Lisätietoja: diakonissa Päivi Rah-
ja Karjasillan seurakunta, p. 044 3161 457 tai kuulovam-
maistyön diakonissa Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 
657 tai etunimi.sukunimi@evl.fi.
Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje postitse ennen 
leiriä. Lämpimästi tervetuloa! 

Munkkikahvila 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi 
avoinna pe 28.4. Karjasillan kirkolla  klo 10–13.
Tule nauttimaan juuri paistettuja munkkeja 
kahvin tai teen kanssa (1,50 €). 
Myyntiä myös kotiin vietäväksi 5 € / 6 kpl, 
niin kauan kuin munkkeja riittää.
Munkkimestareina Luovin opiskelijat.

Cadenza-kuoron 
10-v. juhlakonsertti 
tiistaina 25.4. klo 18 
Karjasillan kirkkossa. 
Oamk:n kirkkomusiikin 
opiskelijoiden kuoro Ca-
denza esiintyy. Konser-
tissa kuullaan hengellis-
tä musiikkia erilaisin ko-
koonpanoin, myös soo-
lokappaleita. 
Konsertti on osa Oamk:n 
kirkkomusiikin opiskeli-
joiden Timo Lepistön ja 
Silja Paimenen opinnäy-
tetyötä.  Tilaisuuteen on 
vapaa pääsy.

Pääsiäisen kirkas aamu koittaa!
Taivaan enkeli on viestin tuonut ( vk 91)

Kiirastorstai to 13.4.
Messu klo 19 Karjasillan kirkko. 
(Liisa Karkulehto, Melodiam-kuoro)

Messu to 13.4. klo 19 Kastellin kirkko. 
(Juha Vähäkangas)

Messu to 13.4. klo 19 Pyhän Andreaan kirkko. 
(Esa Nevala, Pyhän Andreaan naiskuoro) 

Messu to 13.4. klo 19 Maikkulan kappeli. 
(Erja Oikarinen, ChapelBand)

Pitkäperjantai pe 14.4.
Sanajumalanpalvelus klo 10 Karjasillan kirkko. 
(Olavi Mäkelä, Karjasillan kirkkokuoro)

Sanajumalanpalvelus klo 14 Caritas-Koti, 
Kapellimestarinkatu 2. (Anna-Maria Veijo) 

Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki klo 15 
Karjasillan kirkko. (Kimmo Kieksi)

Pääsiäisyö la 15.4.
Pääsiäisyön messu klo 23 Karjasillan kirkko. 
(Heikki Karppinen, Mieskuoro Weljet) 
Messun jälkeen pääsiäisateria. 

1. Pääsiäispäivä su 16.4.
Messu klo 10 Karjasillan kirkko. 
(Maija Hyvönen, Chimeskello –yhtye) Radiointi Radio Dei. 

Messu klo 10 Kastellin kirkko. 
(Erja Oikarinen) 

Perhemessu klo 12 Pyhän Andreaan kirkko. 
(Ulla Mitrunen-Nyyssönen, Elena-Amalia, sello 
sekä Annele ja Ellianna Jokitalo, laulu) 

Messu klo 12 Maikkulan kappeli. 
(Mirjami Dutton )

2. Pääsiäispäivä
Messu klo 10 Karjasillan kirkko. 
(Juha Vähäkangas)

sunnuntaina 23.4. klo 18.30 Kastellin kirkossa. 
"Uudet mietteet mielessä haudalta lähtiessä: Hän on 
noussut ylös. Hän on. On". Pääsiäinen ei pääty pitkä-
perjantaihin. Pääsiäissunnuntaina leviää maailmalle ilo-
uutinen. Runoilta pääsiäisilosta kertoo pääsiäisen mer-
kityksestä lyriikan ja laulujen välityksellä. Runoja esit-
tävät Hilkka Patja, Elsi Salovaara, Juho Sarkamo, Aila 
Valtavaara ja Juha Vähäkangas. Virsiä ja yhteislauluja 
säestää Riitta Piippo. Vapaaehtoinen kolehti Yhteisvas-
tuukeräykseen. Vapaa pääsy!

Majakkailta
perjantaina 12.5.  klo 18.30 
Pyhän Andreaan kirkossa.
Vieraina Maria ja Mikko Vuorma, aiheena 
Lähetystyö Papua-Uudessa-Guineassa.
Yhteislauluja, tarjolla iltapalaa. 

Vapaa pääsy. Illan järjestävät 
Karjasillan seurakunta ja Majakkatiimi. 
Kaakkurinmajakkaillat.blogspot.com

"Aurinkomme ylösnousi" 
-runoilta pääsiäisilosta 

MessuBussi 
MessuBussi liikennöi kokeiluluonteisesti kolmen kuu-
kauden ajan joka sunnuntai huhtikuun loppuun saak-
ka. Bussi lähtee liikkeelle Kaukovainion ostoskeskuksen 
edestä klo 9.20 ja kiertää Kaukovainion, Hiirosen, Män-
tylän ja Lintulan kautta Karjasillan kirkolle. Matka-aika 
on vajaa puolisen tuntia. Paluumatka alkaa messun jäl-
keen noin klo 11.30. Jos sunnuntain messun jälkeen kir-
kolla on tarjolla kirkkokahvit, bussin paluumatka alkaa, 
kun kahvit on rauhassa nautittu ja kaikki ovat kyydissä.

KAUKOVAINIO–HIIRONEN-MÄNTYLÄ–
LINTULA–KARJASILLAN KIRKKO 
klo 9.20 Kaukovainion ostoskeskus
- Merikotkantie
- Maakotkantie
- Kiilakiventie
- Metsänkuninkaantie
- Kiilakiventie
- Poikkimaantie 
(suuntaan Äimärautio)
- Snellmanintie
- Postiljoonintie 
(kääntöpaikka)
- Snellmanintie
- Lintulammentie
-Kaislatie
-Kihokkitie
-Lintulammentie - Karjasillan kirkko. Paluu samaa reittiä.

MessuBussi kulkee myös kiirastorstaina ja pitkäper-
jantaina. Kiirastorstain lähtöaikataulu klo 18.20 Kau-
kovainion ostoskeskus, pitkäperjantaina lähtöaika-
taulu klo 9.20 Kaukovainion ostoskeskus.

Lapsille ja
lapsiperheille

Messupyhis su 16.4. ja 23.4. 
klo 10 Kastellin kirkko, su 
16.4. ja 23.4. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkko.
Monen polven perhekerho 
ke 19.4. ja ke 23.4. klo 9.30, 
Merikotkantie 1. 
Kaakkurin olohuone, ver-
taistukiryhmä yhden van-
hemman perheille ke 19.4. 
klo 17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Suuri Seikkailu Donkkis Big 
Night yöleiri 8–13-v. pe–la 
21.–22.4. klo 17 Maikkulan 
kappelissa, Kangaskontion-
tie 9, Oulu. Teemana on Lä-
hetys. Osallistumme Donk-
kis Big Night -iltaan ja illalla 
ja aamulla vielä paljon muu-
takin mukavaa leiriohjel-
maa. Leiri järjestetään kan-

sanopistokurssina. Leirimak-
su on 10 € tai 20 € sisaruk-
set/perhe. Lisätietoja ja il-
moittautuminen 17.4. men-
nessä: Maria Vuorma, p. 040 
3782 706. http://sekl.fi/poh-
jois-pohjanmaa/event/donk-
kis-big-night-5/ Järj. Pohjois-
Pohjanmaan Ev.lut. Kansan-
lähetys ja Karjasillan seura-
kunta.

Musiikkitilaisuudet
Lapsi-ja nuorisokuoro aCor-
den Siivekäs tiikeri -konsert-
ti 27.4. klo 18.30, Karjasillan 
kirkko. Ks. ilmoitus s. 23.

Muut menot
Miesten keskusteluillat tee-
malla Missä olet mies?  ti 
2.5. klo 18 Suvelan leirikes-
kus, Kiiminki: "Miehen kom-
munikaatio”.
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Diakoniailta 
ke 19.4. klo 18 Mirja ja 
Teuvo Päkkilällä, Maalis-
maantie 1030, Jakkukylä.  
Tuotto yv-keräykselle. 
Yhteisvastuukonsertti 
to 20.4. klo 19 Oulujoen 
kirkossa. Oulujoen seura-
kunnan kuorojen ja kant-
torien musiikki-illassa 
esiintyvät Gaudiate-kuo-
ro; johtaa Lauri Nurkka-
la, Oulujoen kirkkokuo-
ro; johtaa Sanna Leppä-
niemi, Yli-Iin kirkkokuo-
ro; johtaa Anja Hyyryläi-
nen sekä Hohde-kuoro; 
johtaa Leo Rahko. Har-
tauspuhe ja yhteislaulua. 
Käsiohjelma 5 €.
Virsilauluilta pe 21.4. klo 
19 Anita Virkulalla, Pek-
kalanperä 28, Ylikiimin-
ki. Tuotto yv-keräykselle. 
Kahvikonsertti su 23.4. 
klo 15 Hintan srk-talos-
sa. Urkumusiikkia ja ru-
noja Maija Tynkkynen ja 
Jaana Sariola sekä Hannu 
Tarvas. Käsiohjelma 5€, 
sisältää kahvitarjoilun. 
Tuotto yv-keräykselle. 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16.
Kiirastorstaina 13.4. 
klo 9–14.
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89,
90650 Oulu
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
Hintan sakastissa

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

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen
p. 040 1921 158

Oulujoen 
seurakunta

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Kiirastorstain messu to 
13.4. klo 19 kirkossa. Toimit-
taa Jukka Joensuu, avustaa 
Ulla Mäkinen, kanttori Pir-
jo Mäntyvaara, kirkkoväär-
tit Leena Karjalainen ja Tytti 
Hyvärinen, Uusi Ääni -kuoro. 
Sanajumalanpalvelus pe 
14.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Tapio Kortesluoma, kant-
tori Anna-Kaisa Pitkänen, 
kirkkoväärti Pirkko Alanen. 
Messu su 16.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jukka Joensuu, 
avustaa Maija Sivula, kant-
tori Pirjo Mäntyvaara, mu-
siikkiavustus Jaana ja Jorma 
Pulkkinen laulu, kirkkoväär-
ti Veikko Pitkälä. 
Messu ma 17.4. klo 17 kirkos-
sa. Toimittaa Jukka Joensuu,  
saarna Sakari Göös, kantto-
ri Anna-Kaisa Pitkänen, lap-
sikuoro, kirkkoväärti Heimo 
Tölli. 
Hartaus ke 19.4. klo 13.30 Sa-
lonkartano, Maija Sivula, An-
na-Kaisa Pitkänen. 
Seurakuntakerho to 20.4. 
klo 11 seurakunnan Toimita-
lolla, Maija Sivula, Pirjo Män-
tyvaara.
Hartaus to 20.4. klo 13.30 
Teppola, Maija Sivula, Anna-
Kaisa Pitkänen. 
Messu su 23.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Tapio Kortes-
luoma, avustaa Jussi Savihar-
ju, kanttori Pirjo Mäntyvaa-
ra, partiolaisten kirkkopyhä, 
kirkkoväärti Irina Suominen. 
Varjakan virsilaulupiiri ti 
25.4. klo 11 Kerttu Piiraisel-

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,

p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi

Diakoniatyön 
ajanvaraus ja 
yhteydenotto
Riitta Markus-Wikstedt 
p. 044 7453 848
Maija Sivula 
p. 044 7453 853

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2
Toimitalo
Vattukuja 2
Reppu
Opintie 2
Pysäkki
Kauppiaantie 5

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Kiirastorstain messu to 
13.4. klo 19, Oulujoen kirk-
ko. Toimittaa Terttu Laakso-
nen, avustaa Antti Leskelä, 
kanttori Sanna Leppäniemi, 
lapsikuoro aCorde. 
Kiirastorstain messu to 13.4. 
klo 18, Yli-Iin kirkko. Toimit-
taa Matti Jurvelin, kanttori 
Anja Hyyryläinen. 
Kiirastorstain messu to 
13.4. klo 19, Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttori Leo Rahko. 
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 14.4. klo 10, 
Oulujoen kirkko. Toimittaa An-
na-Maria Veijo, kanttori Lauri 
Nurkkala, Gaudiate-kuoro. 
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 14.4. klo 10, 
Yli-Iin kirkko. Toimittaa Mat-
ti Jurvelin, kanttori Anja Hyy-
ryläinen, kirkkokuoro. 
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 14.4. klo 10, 
Ylikiimingin kirkko. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttori 
Leo Rahko. 
Pääsiäisyön messu la 15.4. 
klo 23, Ylikiimingin kirkko. 
Toimittaa Olavi Isokoski, kant-
tori Leo Rahko, Hohdekuoro. 
Messu 1. pääsiäispäivänä 
16.4. klo 10, Oulujoen kirk-
ko. Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
avustaa Satu Kreivi-Palosaa-
ri, kanttori Sanna Leppä-
niemi, Oulujoen kirkkokuo-
ro. Messun jälkeen pääsiäis-
brunssi. Ks. ilmoitus. 
Messu 1. pääsiäispäivä-
nä 16.4. klo 10, Yli-Iin kirk-

ko. Toimittaa Matti Jurvelin, 
kanttori Anja Hyyryläinen, 
kirkkokuoro. 
Sanajumalanpalvelus 1. 
pääsiäispäivänä 16.4. klo 
10, Ylikiimingin kirkko. Toi-
mittaa Olavi Isokoski, kant-
tori Leo Rahko. 
Viikkomessu 1. pääsiäispäivä-
nä 16.4. klo 16, Hintan srk-talo. 
Toimittaa Terttu Laaksonen, 
kanttori Sanna Leppäniemi. 
Messu 2. pääsiäispäivänä 
17.4. klo 10, Oulujoen kirk-
ko. Toimittaa Antti Leskelä, 
avustaa Anna-Maria Veijo, 
kanttori Lauri Nurkkala. 
Emmauksentien messu 2. 
pääsiäispäivänä 17.4. klo 18, 
Yli-Iin kirkko. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen. Kanttori Jaak-
ko Rahko.
Messu 2. pääsiäispäivänä 
17.4. klo 12, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttori Lauri Nurkkala. 
Nuorten messu la 22.4. klo 
17, Hintan srk-talo. Toimit-
taa Anna-Maria Veijo, avus-
taa nuorisotiimi.
Jazzmessu feat Oulu Big 
Band su 23.4. klo 10, Oulujo-
en kirkko. Ks. ilmoitus.
Sanajumalanpalvelus su 
23.4. klo 10, Yli-Iin kirkko. Toi-
mittaa Satu Kreivi-Palosaari, 

kanttori Anja Hyyryläinen. 
Messu su 23.4. klo 10, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Olavi 
Isokoski, kanttori Leo Rahko. 
Hartaus to 27.4. klo 10, Yli-
Iin sankarihautausmalla. Ve-
teraanipäivän hartaus ja sep-
pelten lasku, Matti Jurvelin. 
Mukana keskuskoulun 8.-lk. 
oppilaita.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 24.4. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 25.4. klo 19, Myllyo-
jan srk-talo. Pekka Aittokum-
pu, Kari Päkkilä.

Musiikkitilaisuudet
Laulukerho to 13.4., to 20.4. 
ja to 27.4. klo 10, Ylikiimin-
gin srk-talo. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Hintan iltaperhekahvila ke 
19.4. klo 18–20, Hintan srk-
talo. 
Myllyojan perhetupa to 
20.4. ja  to 27.4. klo 9–12, 

la, Maija Sivula. 
Seurakuntakerho, arkilou-
nas to 27.4. klo 11 seurakun-
nan Toimitalolla, Maija Sivu-
la, Riitta Markus-Wikstedt, 
Anna-Kaisa Pitkänen.
 

Harrastukset ja kerhot
Kyläkamari ma 24.4. klo klo 
11 Pysäkillä. Tarjolla simaa 
ja munkkeja. Paikalla myös 
SPR:n Terveyspointti. Voit 
keskustella terveysasioista ja 
mittauttaa vaikka verenpai-
neesi. Halutessasi voit kes-
kustella myös henkilökohtai-
sesti diakonissojen kanssa.
Neulontaa ja matkakump-
panuutta ti 18.4. ja ti 25.4. 
klo 13 Pysäkillä. 
Lähetysilta Kristittynä Jor-

daniassa ke 26.4. klo 18 Py-
säkillä, Ilkka Mäkinen. 
 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian aamupuuro ti 
18.4. ja ti 25.4. klo 9–10 Pysä-
killä. Vähävaraisille oulunsa-
lolaisille. Puuron lisäksi ate-
riaan kuuluu leipä lisukkei-
neen, kahvi tai tee. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja hoitolapsille to 
20.4.  klo 9 seurakunnan Toi-
mitalolla. 
Repun perhekerho to 20.4. 
klo 9.30. 
Salonpään perhekerho pe 

Menot Oulun seurakunnissa 13.–27.4.2017

Käy yrttitarhasta polku
Jeesuksen kärsimystiellä sanoin ja sävelin
perjantaina 14.4. klo 15 kirkossa.

Ilolla tuottoa yhteisvastuulle 

NAISTENILTA kaiken ikäisille naisille 
maanantaina 24.4. klo 18 Toimitalolla, Vattukuja 2.

"Ilo ja positiivisuus arjen voimavarana"
Luennoitsija Pia Orell-Liukkunen
Luento tarjoaa erilaisia ideoita, menetelmiä 
ja vaihtoehtoja kuinka selvitä arjen ja elämän 
tuomista haasteista.
Tilaisuudessa yhtenä menetelmänä naurujooga. 
Pääsymaksu 10 € sisältäen luennon ja
iltakahvit. Ei ennakkoilmoittautumista.
Tuotto yhteisvastuun hyväksi.
 

21.4. klo 9.30 Salonpään Ky-
lätalolla. 
Vattukujan perhekerho ma 
24.4. klo 9.30 seurakunnan 
Toimitalolla. 
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja hoitolapsille to 
27.4. klo 9 seurakunnan Toi-
mitalolla. 
Repun perhekerho to 27.4. 
klo 9.30.

Muut menot
Herättäjäyhdistys Su 16.4. 
klo 18.30 Siioninvirsiseurat 

Kolminaisuuden kirkossa, Pi-
riläntie 190, Kempele.
Rauhanyhdistysten toimin-
taa: Kirkonkylä Pe 14.4. klo 
16 seurat ry:llä Matti Lääkkö 
(vanh.), Jorma Vuorma. Su 
16.4. klo 12 seurat ry:llä Saka-
ri Göös, Sauli Kellokoski. Su 
16.4. klo 16 seurat ry:llä Sau-
li Kellokoski, Sakari Göös. Ma 
17.4. klo 12 seurat ry:llä Sau-
li Kellokoski, Sakari Göös. Sa-
lonpää Pe 14.4. klo 16 seu-
rat ry:llä. Su 23.4. klo 16 seu-
rat ry:llä.

Tapio Kortesluoma Raamatun luku
Pirjo Mäntyvaara laulu

Mikael Säily sello
Raakel Pöyhtäri urut ja piano

Myllyojan srk-talo. 
Nettiosoitteesta www.
www.oulunseurakunnan.fi/
oulujoen seurakunta/lapset-
ja-perheet. löytyvät päivä-
kerhot, pikkukoulut, perhe-
kerhot ja nuorten kerhot.

Harrastukset ja kerhot
Fransupiiri ti 18.4. ja ti 25.4. 
klo 17, Myllyojan srk-talo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 19.4. 
ke 26.4. klo 17, Hintan srk-talo. 
Kahvimylly to 20.4. klo 13 
Myllyojan srk-talo. 
Piispankamari pe 21.4. klo 11 
Ylikiimingin asukastupa.  
Porinapiiri ma 24.4. klo 12 
Sanginsuun srk-koti. 
Eläkeläisten kerho ma 24.4. 
klo 13 Hintan srk-talo.
Seurakuntakerho ti 25.4. klo 
10 Ylikiimingin srk-talo. 
Torstaikerho to 27.4. klo 11 
Yli-Iin srk-talo. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-

Oulujoen pappilassa 
pääsiäispäivänä 16.4. 

messun jälkeen (noin klo 
11.30) tarjolla pirteä 

PÄÄSIÄISBRUNSSI
Lämpimästi tervetuloa!

Jazzmessu feat Oulu Big Band 
sunnuntaina 23.4. klo 10 Oulujoen kirkossa.  
Pääsiäisajan iloa sa-
noin ja jazzin svengil-
lä. Oulu Big Band soit-
taa Kari Veisterän joh-
dolla. Jazz-kappalei-
den laulut Satu Hama-
ri-Hutri. 
Musiikissa lisäksi San-
na Leppäniemi. Messun toimittaa Ilkka Mäkinen, avus-
tavat Anna-Maria Veijo, Anu Fedotoff, Tanja Lammin-
mäki-Kärkkäinen ja Maiju Ojutkangas. Kirkkokahvit kir-
kossa järjestää Hintan Martat.

sin klo 9–11 p. 040 7033 690. 
Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyöntekijään. 
Diakonian aamu ma 24.4. 
klo 10.30–12 Myllyojan srk-
talo. Kaikenikäisten kohtaa-
mispaikka maksuttoman aa-
mupalan merkeissä. Paikal-
la seurakunnan työntekijä ja 
vapaaehtoisia. 
Pikku Putiikki ti 25.4. klo 
9–12 Myllyojan srk-talo.
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Keskiviikkona
5.4., 12.4. ja 19.4. 

klo 12-16

Yhteis-
vastuu
putiikki 

ja kahvila

Tuiran kirkko,
Myllytie 5

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 19.4. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, kanttori Heik-
ki Jämsä. 
Hartaus pe 21.4. klo 14, Ca-
ritas Matriiti. Hartauden pi-
tää Päivi Jussila Tuiran seura-
kunnasta. 
Messu su 23.4. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Anu Ojala, 
avustaa Matti Ketola, kantto-
ri Tommi Hekkala. Radio Dei. 
Messu su 23.4. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Päivi Jussila, avustaa 
Juha Valppu, kanttori Anna 
Kälkäjä. Pyhäkoulu saarnan 
aikana. 
Messu su 23.4. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Herättä-
jä-Yhdistyksen maakunnalli-
nen kirkkopyhä. Ks. ilmoitus.
Messu su 23.4. klo 12, Palo-
kan srk-koti. Toimittaa An-

na-Leena Häkkinen, avustaa 
Riitta Louhelainen, kanttori 
Anna Kälkäjä. 
Iltamessu su 23.4. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Jon-
na Piirainen, avustaa Verta 
Snellman, kanttori Tommi 
Hekkala. 
Viikkomessu ke 26.4. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Soi-
li Pitkänen, kanttori Tommi 
Hekkala.  
Viikkomessu ke 26.4. klo 
20, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Viikkomessu, toimittaa Veijo 
Koivula. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Linnanmaan olohuone to 
20.4. klo 17.30–19.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Yh-
den vanhemman perheiden 
tapaaminen. Tarjolla kahvia, 
mehua ja pientä iltapalaa. 
Aikuisilla mahdollisuus kes-
kusteluun ja vertaistukeen. 

Lapsille kaveri-
seuraa ja hoita-

jat.  Illassa luen-
noi Essi Niemi aihees-

ta Lapsen kiukku. 
Big Night Out la 22.4. klo 16–
18, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Lastenvaatteiden vaihtopäi-
vä Nallekahvilan yhteydes-
sä  to 27.4. klo 10–12. Käyn-
ti kirkon takaa ovesta "Telak-
ka". Lahjoita puhtaita, ehjiä 
ja ylimääräisiä lastenvaattei-
ta vaihtopöydälle. Ota ilmai-
seksi mukaasi mitä tarvitset! 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus ma 
klo 9–11 p.044 3161 412.
Diakonian ateria to 13.4. ja 
20.4. klo 12–13, Rajakylän 
srk-koti. 
Diakonian lounas to 20.4. ja 
27.4. klo 12–13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Diakonian aamupala ke 26.4. 
klo 10–11, Tuiran kirkko. 

Harrastukset ja kerhot 
Tuiran kirkon Olohuone ke 
19.4. ja 26.4. klo 17, Tuiran 
kirkko. 
Juttutupa ma 24.4. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Sanaa teekupin äärellä ti 
25.4. klo 13, Palokan srk-koti. 
Raamattupiiri to 13.4.  20.4. 
ja 27.4.  klo 16,  Palokan srk-
koti. 
Raamattupiiri torstaisin Tui-
ran kirkolla to 20.4. ja 27.4. 
klo 12.30, Tuiran kirkko, 
Sumppu. Piiriä vetää pasto-
ri Petteri Tuulos. 
Käsityökerho ma 17.4. ja 
24.4. klo 12, Tuiran kirkko, 
Sumppu.  
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
18.4. ja 25.4. klo 10, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Käsityökahvila ti 18.4. ja 
25.4. klo 12–15, Koskelan 
srk-koti. 
Miestenpiiri ti 18.4. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustajana 
Martti Hannula: Kuulevin 
korvin, näkevin silmin.  
Yhteisvastuukahvila ja pu-
tiikki ke 19.4. klo 12–16, Tui-
ran kirkko.  
Lähetys- ja raamattupiiri 
ke 19.4. ja 26.4. klo 16, Py-
hän Tuomaan kirkko, Ystä-
vänkammari. 
Seniorien laulupiiri to 20.4. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tule laulamaan yhdessä 
kanttori Anu Arvola-Greusin 
johdolla. Kahvitarjoilu.
Eläkeläisten kerho to 20.4. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kerho osallistuu seniori-
en laulupiiriin. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 20.4. klo 

Raamattua 
arkiaamuisin 

klo 8 Tuiran kirkossa
 
ti 18.4.  1.Kor.10-11
ke 19.4.  1.Kor.12-13
to 20.4.  1.Kor.14
pe 21.4.  1.Kor. 15-16
ma 24.4.  2.Kor.1
ti 25.4.  2.Kor.1:12- 
 24– 2.Kor.2
ke 26.4.  2.Kor. 2:12- 
 17 – 2.Kor.3
to 27.4.  2.Kor.3
www.oulunseurakun-
nat.fi/tuiran-seura-
kunta/raamatun-
lukuhetket

Kuljetus Rajakylän seurakuntakodilta Palokkaan 
jumalanpalvelukseen sunnuntaisin 

lähtö klo 11.30 Rajakylän seurakuntakodilta, 
paluu klo 13.30 Palokasta.

Ilmoittautumiset pe klo 14 mennessä 
tuiranseurakunta@evl.fi tai p. (08) 5314 600.

Herättäjän maakunnalliset päivät 
ja Herättäjä-Yhdistyksen 

Tuiran osaston 40-vuotisjuhlat 
sunnuntaina 23.4. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Messu klo 12, toimittaa Outi Uusimäki, 
saarnaa Simo Juntunen, avustaa Niilo Pesonen

ja Pasi Kurikka. Oulun seudun virsikuoro. 
Seurat messun jälkeen.

18.30, Tuiran kirkko. 
Puutyökerho ma 24.4. klo 
9–13, Siipi. 
Diakoniapiiri ma 24.4. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko.  
Eläkeläisten kerho ti 25.4. 
klo 14–15, Tuiran palvelu-

keskus, Kangastie 1. Mukana 
pastori Lauri Kujala ja dia-
koniatyöntekijä Sirpa Vähä-
aho-Kuusisto.
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 27.4. klo 13, Pa-
lokan srk-koti. 

Kohti kesää 
torstaina 27.4. klo 17, Tuiran kirkon Suvantosalissa. 
Käynti kirkkoherranviraston ovesta. 
Teemana riippuvuudet ja niiden hoito. Paikalla Oulun 
Avominnen mielenterveys- ja päihdetyön lähihoitaja ja 
päihdeohjaaja Tiina Suvala-Lappalainen.
Kohti kesää on vertaistukiryhmä heille, jotka tunte-
vat tarvitsevansa käytännön vinkkejä ja neuvoja, jot-
ka auttavat ylläpitämään omaa terveyttä ja jaksamista.

Kevään muut aiheet:
to 18.5 Ihmissuhteet. Paikalla Oulun 
Kriisikeskuksen johtaja Erja Saarela.
to 8.6 Hiljaisuus ja lepo hoitavat mieltä ja 
sielua. Paikalla diakoni Heli Mattila.
Ryhmä on avoin eli kukin voi 
osallistua haluamilleen kerroille. 
Lisätietoja: diakoni Heli Mattila, p. 040 5747 145.

Tuiran kirkossa esitettävän INRI- pääsiäismusikaalin la-
vasteista johtuen kiirastorstain ja pääsiäisaamun mes-
sussa alttarille polvistuminen ei ole mahdollista, 
vaan ehtoollinen otetaan vastaan seisten.

Kiirastorstai 13.4.
Messu  klo 14, Pyhän Luukkaan kappeli. Toimittaa Ari 
Rautakoski, kanttori Riikka Heinonen. AMK:n toteut-
tama messu.  
Messu klo 19, Tuiran kirkko. Toimittaa Juha Valppu, 
avustaa Niilo Pesonen, kanttori Heikki Jämsä. 
Messu klo 19, Pyhän Tuomaan kirkko. Toimittaa Pa-
si Kurikka, avustaa Anna-Leena Häkkinen, kant-
tori Anna Kälkäjä. 
Messu klo 19, Pyhän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Helena Paalanne, avustaa Tuomo Kin-
nunen, kanttori Raakel Pöyhtäri. 
Pitkäperjantai pe 14.4.
Sanajumalanpalvelus klo 10, Tuiran kirkko. 
Toimittaa Lauri Kujala, avustaa Soili Pitkänen, 
kanttori Anu Arvola-Greus. 
Sanajumalanpalvelus klo 10, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Toimittaa Riikka Honkavaara, avustaa Anu Ojala, kant-
tori Raakel Pöyhtäri. 
Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki klo 15, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa Anna-Leena Häkkinen, 
kanttori Tommi Hekkala. 
Sanajumalanpalvelus klo 15.30, Caritas Matriiti. Juma-
lanpalveluksen toimittaa Anna-Maria Veijo Oulujoen 
seurakunnasta.
Pääsiäisyö la 15.4.
Messu klo 23, Pyhän Tuomaan kirkko. Toimittaa Jon-
na Piirainen, avustavat Helena Paalanne, Merja Ollila 
ja Matti Ketola, kanttori Heikki Jämsä. Messun jälkeen 
tarjolla pääsiäisateria.  
Pääsiäispäivä su 16.4. 
Messu klo 10, Tuiran kirkko. Toimittaa Tuomo Kinnu-
nen, avustaa Lauri Kujala, kanttori Heikki Jämsä. 
Meditatiivinen messu klo 10, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Toimittaa Soili Pitkänen, saarnaa Niilo Pesonen, avus-
taa Päivi Jussila, kanttori Raakel Pöyhtäri. Pyhäkoulu 
saarnan aikana. 
Messu klo 12, Palokan srk-koti. Toimittaa Jukka Kolmo-
nen, avustaa Riitta Louhelainen, kanttori Raakel Pöyh-
täri.    
Lasten pääsiäiskirkko klo 15, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Toimittaa Anu Ojala, avustavat Piritta Korhonen ja Tei-
ja Kokko, kanttori Heikki Jämsä. 
Englanninkielinen messu (saarna myös suomeksi) klo 
16, Pyhän Luukkaan kappeli. Toimittaa Ari Savuoja, 
saarnaa Niilo Pesonen, kanttorina Santeri Vuopohja. 
Kaksikielinen pyhäkoulu lapsille messun aikana, kirk-
kokahvit.
2. pääsiäispäivä ma 17.4. 
Messu klo 10, Tuiran kirkko. Toimittaa Riitta Louhelainen, 
avustaa Riikka Honkavaara, kanttori Raakel Pöyhtäri. 

Tule kahvittelemaan. Tarjolla leivonnaisia Lähi-Idän 
resepteillä. Tuotto käytetään Yhteisvastuukeräykseen. 

Tervetuloa!

INRI-
pääsiäismusikaali

Ovet avautuvat 
tuntia ennen 

näytösten 
alkua.



28 Rauhan Tervehdys  |  Nro 13  |  13.–27.4.2017

Haluatko muuttaa maailmaa oikeudenmukaisem-
maksi, puolustaa syrjittyjä ja välittää viestiä Jumalan 
rakkaudesta? Tervetuloa Siipeen!  

Kirjoja, lehtiä ja kortteja 
Käsitöitä • Puutöitä • Kahvila

Tovi pe 20.1. klo 12–13 Siivessä. Tovi reformaation 
juhlavuoden merkeissä, keskustelua ja kahvit.  
Teol.yo. Noora Mattila.

Lähetystyön hyväksi.  

Nokelantie 48 B  
(Höyhtyän ostos- 
keskuksen vieressä)  
p. 044 3161 720

Avoinna
ma, ti   klo 10–14

to  

pe 

klo 14–18 neulekahvila 

klo 10–14

Käsitöitä, puutöitä, kirjoja, lehtiä ja kortteja sekä 
kahvila Oulun seurakuntien lähetystyön hyväksi.

Suljettu hiljaisella viikolla sekä 
pääsiäisviikolla 10.–21.4.

Nokelantie 48 B (Höyhtyän ostoskeskuksen vieressä), 
p. 044 3161 720.  Avoinna: ma–ti klo 10–14, 
to klo 14–18 neulekahvila ja pe klo 10–14.

www.facebook.com/Siipi-900242623383575/

Armoa! pe 28.4. klo 12–13 Siivessä. Tovi reformaation juh-
lavuoden merkeissä, keskustelua ja kahvit. Ulla Mäkinen.  

Menot Oulun seurakunnissa 13.–27.4.2017

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISTYÖ
Keskustelukerho ti 18.4. ja 25.4. klo 17–18.30, Heinä-
torin srk-talo. Eri-ikäisille kehitysvammaisille aikuisille. 
Varttuneiden porinapiiri ti 25.4. klo 13.15–14.15, Hei-
nätorin srk-talo. Kerho eläkkeellä oleville kehitysvam-
maisille. Rupatellaan ja kahvitellaan. 

KUULOVAMMAISTYÖ
Viittomakielinen messu to 13.4. klo 14.30 Palvelukes-
kus Runola os. Tuulaakitie 2. 
Kiirastorstain viittomakielinen messu to 13.4. klo 17, 
Intiön srk-koti. Hiljaisen viikon yhteinen ateria klo 17 
johtaa meidät yhteiseen ehtoollispöytään klo 18 alka-
vassa messussa. 
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 20.4. ja 27.4. 
klo 14, Keskustan srk-talo. Lisätietoja: Ulla-Maija Aal-
tomaa, p. 050 5933 378. 
Kuulovammaisten päiväpiiri to 20.4. klo 13.30, Kes-
kustan srk-talo. Kahvirahalla tuetaan kummilapsen 
koulunkäyntiä Tansanian kuurojenkoulussa. Kerhossa 
on aina käytössä induktiosilmukka sekä ryhmäläisten 
tilaama kirjoitustulkkaus. 
Hyvä tietää -luento pe 21.4. klo 9.30, Keskustan srk-
talo. Luento- ja keskustelutilaisuus viittomakielelle tul-
kattuna. Ennen luentoa on tarjolla kahvit. Luennon jäl-
keen on mahdollisuus lähteä omakustanteiselle lou-
naalle ravintola Pokkiseen.
Lähetyspiiri ma 24.4. klo 14, Keskustan srk-talo. Lä-
hetyspiirissä kerätyillä varoilla tuetaan kummilapsen 
koulunkäyntiä Njomben kuurojenkoulussa Tansanias-
sa. Hartaus, kahvit ja arvontaa. 

NÄKÖVAMMAISTYÖ
Raamattu- ja keskustelupiiri to 20.4. klo 13, Caritas-
kodilla, alakerran kappelissa, Kapellimestarinkatu 2 
Luemme Raamattua, keskustelemme, kahvittelemme. 
Opasystävä on vastassa klo 12.30 alkaen Caritas-kodin 
pihalla pääoven läheisyydessä. 
Näköpiiri ti 25.4. klo 13, Keskustan srk-talo. Kokoon-
tuminen näkövammaisille ja läheisille. Kuvamuistelua 
diakoniaopiskelija Julia Pitkälän kanssa. Keskustelua, 
kahvittelua. Opasystävä on vastassa klo 12.30 alkaen 
seurakuntatalon pääoven läheisyydessä. Takseilla tulo 
Asemakatu 6:n puolelta. 
Kokoontuminen näkövammaisten läheisille ke 26.4. 
17.30–19.30, Keskustan srk-talo, 2. krs, pieni sali. Tu-
le vaihtamaan kokemuksia, saamaan tietoa, kahvitte-
lemaan. 

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 21.4. ja 28.4. klo 13–15, Keskustan 
srk-talo. Vertaistukiryhmä päihdeongelmaisille naisille.  
Tavoiteryhmä ma 24.4. klo 10–12, Keskustan srk-ta-
lo. Vertaistukiryhmä päihdeongelmaisille miehille ja 
naisille.
Kohtaamispaikka huumeidenkäyttäjien omaisille to 
20.4. 17–19, Keskustan srk-talo, Asemakatu 6, sisäpi-
ha. Vertaistukiryhmä huumeidenkäyttäjien omaisille.

Englanninkielinen messu (saarna myös suomeksi), 
Communion Service in English (sermon also in Fin-
nish) su 16.4. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli.

Englanninkielinen hartaus, Worship Service in Eng-
lish su 23.4. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli. Kansain-
välisten ihmisten viikoittainen kokoontuminen. Kaksi-
kielinen pyhäkoulu. Kirkkokahvit. Weekly gathering for 
international people. Service on every Sun at 4 pm. in 
St. Luke’s Chapel. Sunday school for children, coffee fel-
lowship. Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa.

In English – kansainvälisyys

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Kohtaamisia-raa-
mis to 20.4. klo 
18–20, Keskustan 
srk-talo, Isokatu 
17. Teemana  mu-
kavaa yhdessä, ilo.
Luukas-messu pe 21.4. klo 19. Tule paikalle jo klo 
17.30 niin pääset mukaan toteutukseen! Ideointi on 
parhaillaan käynnissä Facebookissa ryhmässä ”Luu-
kas-messu”. Tervetuloa mukaan, sillä sinä tiedät, mil-
lainen on hyvä messu!
Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten vappujuhla su 
30.4. klo 19.30 Raatin Nuorisotalo, Raatintie 7. Esiin-
tyy stand up koomikko Mikko Vaismaa, munkki- ja si-
matarjoilua ja muuta vappukivaa.
Pyhän Luukkaan kappelin muistojen ja historian ke-
ruu  1.3.–31.5. Kuvat ja tekstit voi lähettää joko säh-
köpostitse osoitteeseen soile.kontio@evl.fi tai postit-
se osoitteeseen Soile Kontio, Myllytie 5, 90500 Oulu.

JÄRJESTÖT
Ei OPKOn opiskelijailtaa la 15.4. Pääsiäisen takia tä-
mä lauantai jää väliin. Siunattua pääsiäistä! 
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 19.4. klo 18.30 
Pyhän Luukkaan kappeli Teemana: Ristiretket. Puhe: 
Tuomas Lempinen. 
OPKOn opiskelijailta la 22.4. klo 18, Tuiran kirkko 
Myllytie 5, Maininki-sali. Teemana: Joona ja valaan-
vatsassa matkustamisen taito. Puhe Eeva Pouke.
Hetki yhdessä -ilta ma 24.4. klo 19, Koulukatu 41, ru-
koushuone. Siionin matkalauluja, sanaa, yhdessäoloa 
sekä iltapala. Järjestää joukko Uusheräyksen ja Rau-
han Sanan nuoria aikuisia.
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 26.4. klo 18.30 
Pyhän Luukkaan kappeli Teemana: Viron viemää. Pu-
he: Kirsi Vimpari.
 

perjantaisin klo 17–21 Vanhassa pappilassa, 

käynti Isokadun puoleisesta ovesta.  

12–18-vuotiaille nuorille. Ohjelmassa biljardia, pöytä-

jalkapalloa, lautapelejä ja yhdessä oloa. Lisäksi vaihte-

levaa oheisohjelmaa, esim. askartelu- ja leivontamah-

dollisuus. Tarjolla kahvia, teetä ja pientä purtavaa. Ta-

pahtuma on maksuton. Osallistuminen vain selvinpäin. 

Pelikahvilasta saat tarvittaessa rippikoulumerkinnän.

Nuorten ilta 
  – pelikahvila 

A
rkisto / Elsi Salo

vaara

”Eniten toivon rauhaa.”
Kirkon Ulkomaanavun ajankohtaispäivä 
torstaina 27.4. klo 10–15 Pyhän Tuomaan kirkossa

Ajankohtaispäivässä pu-
hutaan Kirkon Ulkomaa-
navun työstä pakolais-
ten parissa kehitysmais-
sa, katastrofin ja sodan 
keskellä sekä Suomessa. 
Kevään kynnyksellä vei-
sataan myös suvivirsi ja 
kuulet miten Suvivirren 
kampanja tukee lapsia kouluun.
Kirkon Ulkomaanavusta mukava ovat  humanitaarisen 
avun päällikkö Eija Alajarva ja seurakuntayhteyksien 
koordinaattori Nina Silander.
Ajankohtaispäivässä kuulet miten apu menee perille ja 
saat ajankohtaista tietoa 70 vuotta täyttävästä Kirkon 
Ulkomaanavusta sekä kansainvälisen diakonian sisältö-
jä ja valmiita toimintamalleja ja materiaaleja käytettä-
väksi omassa tehtävässäsi.
Ajankohtaispäivä on suunnattu kaikille Kirkon Ulko-
maanavun työn tekijöille ja tukijoille; Ulkomaanavun 
yhteyshenkilöille, seurakunnan kaikkien työalojen 
työntekijöille, luottamushenkilöille ja vastuutehtävis-
sä oleville vapaaehtoisille sekä seurakuntalaisille.
Ajankohtaispäivä on maksuton, Kirkon Ulkomaanapu 
tarjoaa aamukahvin ja lounaan.
Koulutuksen järjestää Kirkon Ulkomaanapu, Oulun 
hiippakunta ja Tuiran seurakunta.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset 20.4. mennessä: 
www.kirkonulkomaanapu.fi/seurakunnille/ajankoh-
taispaivat/ajankohtaispaiva-oulu-27-4-2017/

TalousTsemppari -koulutus
tiistaina 25.4. klo 12–15.30 Keskustan srk-talossa.

Koulutus on tarkoitettu seurakuntien vapaaehtoisille 
jotka kohtaavat talousvaikeuksissa olevia ihmisiä ja tar-
vitsevat tietoa talous- ja velkaongelmista. Koulutus an-
taa valmiuksia ottaa raha-asiat puheeksi sekä tarjoaa 
tietoa velkatilanteen selvittelyyn ja ratkaisukeinoihin 
liittyvistä asioista. Koulutus on maksuton.

Voit ilmoittautua 
diakonissa Saila Luukkoselle 
14.4. mennessä, 
p. 040 5747 092 

Renkaat vaihtoon
keskiviikkona 26.4. klo 16.30–20, Seo Kaarnatie.
Vaihdata autoosi 
kesärenkaat ja tue 
Yhteisvastuukeräystä. 
Vaihtotyön hinta 20 €.
Soita itsellesi vaihtoaika 
25.4. klo 12–17 välisellä 
ajalla p. 040 5747 149. 
Vaihtotyötä hoitavat diakoni 
Sami Riipinen ja Tuiran 
seurakunnan vapaaehtoiset.

Vappukeidas
maanantaina 1.5. klo 11–14 
Keskustan seurakuntatalossa. 
Tarjolla lohi- ja kasviskeittoa, 
munkkeja, simaa, kahvia. 
Tapahtumassa käsitöitä, 
arpoja, onnenpyörä.
Tuotto lähetystyön hyväksi.

Tule talkoisiin valmistelemaan 
ja toteuttamaan Vappukeidas 
-tapahtumaa
la 29.4. ja ma 1.5. Keskustan seurakuntatalossa.
Valmistelut tehdään la 29.4. klo 9. alkaen, silloin 
on muuan muassa kalustamista ja koristelemista. 
Vappuna 1.5. klo 7 Vanhassa pappilassa aloitetaan 
munkkien leipominen.
Klo 8 alkaa ruuan valmistaminen. Vappukeidas avataan 
klo 11 yleisölle, silloin tarvitaan myyjiä, siistijöitä, tiskaa-
jia, kahvinkeittäjiä yms. Ilmoittaudu ennakkoon teksti-
viestillä p. 040 5747 172.
Tule tekemään kanssamme hyvää, tapahtuman tuotto 
lahjoitetaan lähetystyölle.
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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
Avoinna 
ma–pe klo 9–14,
lisäksi to klo 15–17.
Suljettu 
kiirastorstaina 13.4.
p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Vt. kirkkoherra  
Outi Pohjanen,
p. 044 7372 612
Vs. kappalainen
Teemu Isokääntä 
p. 044 7372 619

Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Hartaus ja ehtoollinen to 
13.4. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Soile Tuusa.
Kiirastorstain ehtoolliskirk-
ko to 13.4. klo 13.30 Mikevan 
palvelukodeissa, Jouni Riipi-
nen, Ossi Kajava.

Sanginjoen seurakuntapiiri 
ti 18.4. klo 12 Koortilan ko-
dalla, Jouni Riipinen. 
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 18.4. klo 12 rukoushuo-
neella. Marja-Kaisa Heikki-
sen aiheena Katekismuksen 
voittokulku.
Omaishoitajien ryhmä ti 
18.4. klo 13.15–14.45 srk-
talossa, Leena Leskelä, Sa-
ri Stenroth. Samanaikaisesti 
klo 13–15 kokoontuu toimin-
nallinen ryhmä muistisairail-
le Päiväkeskuksessa. 
Ainolan kerho ke 19.4. klo 
13 ikäihmisten perhekodis-
sa Vainiotiellä, Hanna Kais-
to-Vanhamäki.
Rukouspiiri ke 19.4. ja 26.4. 
klo 17.45 srk-talon kappeli-
huoneessa, Marja Leena Sa-
volainen.
Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 20.4. klo 10 kappelis-
sa, Hanna Kaisto-Vanhamä-
ki, Ossi Kajava.
Hartaus ja ehtoollinen to 
20.4. klo 13.30 Esperin Or-
vokkikodissa, Jouni Riipinen.
Perheilta to 20.4. klo 18 
Koortilassa. 
Hartaus ja ehtoollinen pe 
21.4. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Jouni Riipinen.
Hartaus ja ehtoollinen ma 
24.4. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Jouni Riipinen.
Ompeluseurat ma 24.4. klo 
18 Laitasaaren rukoushuo-
neella lähetys- ja diakonia-
työn hyväksi.
Porinapirtti ti 25.4. klo 12 
Laitasaaren rukoushuoneella. 

Tule koko kaksituntiseksi tai 
vain hetkeksi kahville/teelle. 
Hartaus ti 25.4. klo 14.30 
ryhmäkodissa, Rainer Vää-
nänen. 
Siioninvirsiseurat ti 25.4. 
klo 18 Laitasaaren rukous-
huoneella, puhujina Kerttu 
Inkala, Jouni Riipinen. 
Keskipäivänkerho ke 26.4. 
klo 11.30 srk-talossa. Marja-
Kaisa Heikkisen aiheena Ka-
tekismuksen voittokulku. Ar-
vonta!
Hartaus ke 26.4. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Rainer 
Väänänen. 
Kuorojen kevätkonsertti to 
26.4. klo 18.30 srk-talossa yh-
teisvastuun hyväksi. 
Hartaus to 27.4. klo 14 Helmin 
kodissa, Rainer Väänänen. 
Kansallisen veteraanipäi-
vän juhla to 27.4. klo 18 srk-
talossa, puhe isä Tuukka Ran-
tanen, Jouni Heikkinen, Ossi 
Kajava. Kahvitarjoilu. 
Ruokakassien jakelu vähä-
varaisille maanantaisin klo 
10–11 srk-talon alakerrassa 
(ei 17.4.). 
Kuorot: Ke 19.4. klo 17 lap-
sikuoro ja klo 18.30 kirkko-
kuoro ja 26.4. klo 10.30 päi-
väkuoro srk-talossa.    
Lapset/perheet: Perheker-

Kiirastorstain messu to 
13.4. klo 19 Temmeksen 
kirkossa. Teemu Isokään-
tä, Pentti Korkiakoski. 
Kiirastorstain messu to 
13.4.klo 19 Tyrnävän kir-
kossa. Outi Pohjanen, 
Heikki Lumiaho, Hele-
na Lithovius, lauluryhmä 
Helke.
Pitkäperjantain sanaju-
malanpalvelus pe 14.4. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa. 
Pohjanen Outi, Korkia-
koski Pentti. 
Jeesuksen kuolinhetken 
rukoushetki pe 14.4. klo 
15 Temmeksen kirkossa. 
Pohjanen Outi, Korkia-
koski Pentti. 
Pääsiäismessu su 16.4. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa. 
Teemu Isokääntä, Pent-
ti Korkiakoski, Capella 
-kuoro sekä Selloduo Va-
ronen.
Pääsiäispäivän konsert-
ti su 16.4. klo 15 Tem-
meksen kirkossa. Sello-
duo Anna-Maaria ja Olli 
Varonen. 
2. pääsiäispäivän sa-
najumalanpalvelus ma 
17.4. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa.  Outi Pohjanen, 
Pentti Korkiakoski.  
Messu ma 17.4. klo 12 
Temmeksen kirkossa. Ou-
ti Pohjanen, Pentti Kor-
kiakoski.  

Kiirastorstain messu to 
13.4. klo 19 kirkossa. Toi-
mittaa Jouni Riipinen, 
puhe Soile Tuusa, kant-
torina Ossi Kajava, kirk-
kokuoro.
Pitkäperjantain sanaju-
malanpalvelus pe 14.4. 
klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Soile Tuusa, saarnaa 
Jouni Riipinen, kantto-
rina Ossi Kajava, kirkko-
kuoro.
Pääsiäispäivän messu su 
16.4. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Soile Tuusa, saar-
naa Jouni Riipinen, kant-
torina Hannaleena Risto-
lainen. 
Pääsiäispäivän messu 
su 16.4. klo 12 Kylmälän-
kylän kappelissa. Toimit-
taa Jouni Riipinen, kant-
torina Hannaleena Risto-
lainen. 
2. pääsiäispäivän messu 
ma 17.4. klo 18 kirkossa. 
Toimittaa Jouni Riipinen, 
saarnaa rovasti Erkki Pi-
ri, kanttorina Ossi Kajava. 
Messu su 23.4. klo 12 
kirkossa. Toimittaa Soi-
le Tuusa, kanttorina Ossi 
Kajava. Isosten tehtävään 
siunaaminen. 
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hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
srk-talossa ja Laitasaaren 
ry:n tiloissa Päivärinteellä se-
kä torstaisin klo 10–12 Laita-
saaren rukoushuoneella. Per-
heilta to 20.4. klo 18 Koorti-
lassa. Perhekerhojen kirkko-
hetki ja tutustuminen kirk-
koon ti 25.4. klo 9.30.  
Nuoret/rippikoulut: Kou-
lupastoripäivystys torstai-
sin klo 11–12.15 yläkoulul-
la ja lukiolla. Nuortenilta to 
20.4. klo 18–19.30 srk-talon 
alakerrassa. Isoskoulutusleiri 
22.–23.4. Koortilassa. Nuor-
tenilta ke 26.4. klo 17–18.30 
Päivärinteen srk-salissa.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Seurakuntapiiri ti 
18.4. klo 12. Ompeluseurat 
ma 24.4. klo 18. Porinapirtti 
ti 25.4. klo 12. Siioninvirsiseu-
rat ti 25.4. klo 18. Perheker-
ho torstaisin klo 10–12
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Pääsiäisseurat: Su 16.4. klo 17 
alustus ry:llä. Ma 17.4. klo 12 
ruokailu ja klo 13 seurat ry:llä. 
Klo 18 messu Muhoksen kir-
kossa. Pe 21.4. klo 18.30 sisa-
rilta ry:llä. La 22.4. klo 19 raa-
mattuluokka-iltakylät: 4.–6.-
lk Romppainen ja 7.–8.-lk Ter-
ho. Su 23.4. klo 12 pyhäkou-

Kastettu: 
Eevi Melina Ervasti, 
Isla Emmiina Ervasti, 
Leevi Ilmari Kuure, 
Valtteri Veli Iisakki 
Pieniniemi, 
Juuli Elena Valkonen, 
Eevi Aino Maria 
Viinikanoja
Vihitty: 
Matti Aleksi Valkonen ja 
Eija-Leena Mäläskä
Kuollut: 
Elma Margareta 
Väänänen s. Tomperi 96

Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu vähävaraisil-
le tyrnäväläisille  (huom! tiis-
taina) ti 18.4. ja ma 24.4. klo 
8.30–9.30 Pömilässä. Elintar-
vikkeita jaetaan niin kauan 
kun kasseja riittää. 
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30–14 Tyrnävän srk-
talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talolla.
Aamupala ke 19.4. klo 8 Tyr-
nävän srk-talolla. 
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 19.4. klo 
10.30 Murron kerhotilassa 
os. Kauttaranta 12 A 2. 
Nuortenilta ke 19.4. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla ja ke 

lut: Kirkonkylä Oikarinen, Ko-
rivaara Jokitalo, Pälli Tihinen, 
Suokylä Vesala. Klo 14 seurat 
terveyskeskuksessa ja klo 17 
seurat kirkossa ja kahvit srk-
talossa. Ma 24.4. klo 18 päi-
väkerhot ry:llä. To 27.4. klo 
18.30 ompeluseurat Helinä ja 
Pentti Räisäsellä sekä Anna-
Mari ja Petri Hyryllä.
Laitasaaren rauhanyhdistys: 
Su 16.4. – ma 17.4. pääsiäis-
seurat Muhoksella. Ma 17.4. 
klo 18 messu Muhoksen kir-
kossa. Ke 19.4. klo 17.30 päi-
väkerho ry:llä. Pe 21.4. klo 19 
kotiompeluseurat Marika ja 
Jari Mikkosella. La 22.4. klo 
19 raamattuluokat: pienet 
Saartoala ja isot Terho. Su 
23.4. klo 12 pyhäkoulut: Hyrk-
ki Kinnunen, Laitasaari Kälkä-
jä, Huovila Paaso. Klo 17 seu-
rat kirkossa ja kahvit srk-ta-
lossa. Ke 26.4. klo 17.30 päi-
väkerho ry:llä.

Pääsiäispäivän konsertti 
sunnuntaina 16.4. klo 15 Temmeksen kirkossa. 
Esiintyy selloduo Anna-Maaria ja Olli Varonen. 

Ohjelmassa muun muassa
Bach, Schubert, Haydn, Saksio.

26.4. klo 18 Temmeksen srk-
talolla. 
Raamattu- ja tuumailupii-
ri to 20.4. klo 17 Temmeksen 
srk-talolla. 
Kesärippikoulu II:n ope-
tusviikonloppu la 
22.4. klo 10–15 ja 
su 23.4. klo 9–12. 
Messu su 23.4. 
klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Partio-
laisten kirkkopy-
hä.  Mikael Lehti-
mäki saarna, Tee-
mu Isokääntä, Pent-
ti Korkiakoski, partiolaiset ja 
rippikoululaiset. 
Vapaaehtoisten Voimaan-
tumisilta ti 25.4. klo 17–20 
Tyrnävän srk-talolla. Ilmoit-

Kastettu: 
Hertta Leena Holopainen
Kuolleet: 
Elma Aune Helena 
Pylkäs 90, 
Martti Heikki Impola 77

Vapaaehtoisten 
voimaantumisilta 

tiistaina 25.4. klo 17–20 Tyrnävän srk-talolla.   

Eväitä henkiseen ja hengelliseen hyvinvointiin.  
Virtaa vapaaehtoistoimintaan; pienimuotoisia 
harjoituksia ja keskustelua, kahvi ja iltapala, 

hengellisyydestä eväitä elämään. Lauletaan, hil-
jennytään ja rukoillaan yhdessä.

Mukana Annukka Oksman-Hiukka Vares-kes-
kuksesta, sekä Salme Kinnunen ja Leila Ikonen 

Tyrnävän seurakunnasta 

Ilmoittautumiset Salmelle pe 21.4. 
mennessä, p. 044 7372 631. 

Iltaan kutsutaan kaikkia seurakunnassa 
toimivia vapaaehtoisia

tautumiset Salmelle pe 21.4. 
menn. p. 044 7372 631. Ks. il-
moitus.
Nuttupiiri to 27.4. klo 8 Tyr-
nävän srk-talolla.  

Veteraanipäivän sep-
peleen lasku to 

27.4. klo 10.30 
Temmeksen kir-
kolla ja klo 11 
Tyrnävän kir-
kolla. 
Kinkerit to 27.4. 

klo 18 Liisa ja Vil-
le Saarelalla, os. 

Kylmäläntie 101. Ar-
mosta reformaation juhla-
vuotena, Pentti Korkiakoski, 
Outi Pohjanen.
Kirkkoherranvaalin ehdok-
kaiden vaalisaarnat: Teemu 

Isokääntä su 30.4. ja Jukka 
Kolmonen su 7.5. Tyrnävän 
kirkossa klo 10. 
Tyrnävän rauhanyhdistys:
Pe 14.4. klo 16 seurat ry:llä. 
Su 16.4. klo 14.30 hartaus 
Villa Tyrnissä. Ma 17.4. klo 
16 seurat ry:llä. Pe 21.4. klo 
19 koko Siionin yhteinen 
raamattuluokka ja pitsailta 
ry:llä. Su 23.4. klo 16 seurat 
ry:llä.

Veteraani-
päivän seppeleen 

lasku to 27.4. 
klo 10.30 Temmeksen

 kirkolla ja klo 11
Tyrnävän 
kirkolla. 

Kuorojen Yhteisvastuukonsertti
keskiviikkona 26.4 klo 18.30 seurakuntatalossa.
Mukana Muhoksen kirkkokuoro sekä lapsikuoro
Ohjelmassa keväistä suomalaista kuoromusiikkia 
sekä yhteislaulua.
Ohjelma 10 € sisältää kahvin ja ohjelmalipun.
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Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa
ma, ti, to ja pe klo 
9–15, ke klo 11–18
p. 044 7521 220
Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka
Sähköpostiosoitteet
liminka@evl.fi tai
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Papit
Ilkka Tornberg  
044 7521 222 
Aino  Pieskä  
044 7521 224
Marja-Liisa Hautamäki
044 7521 240
Olli Seikkula 
044 7521 231
Diakoniatyöntekijät
Antti Härkönen, 
Liminka
044 7521 226
Marika Kamps, Liminka
044 7521 243
Ritva Sassali, Tupos
044 7521 227
Kanttorit 
Hanna Korri  
044 7521 242 
Mika Kotkaranta
044 7521 234 
Lastenohjaajat 
Tuija Mourujärvi
044 7521 230
Helena Hakkarainen
044 7521 239 
Ritva Juvani
044 7521 229 
Mila Kimpimäki
044 7521 228 
Ari Natunen, 
pyhäkoulut
044 7521 238 
Lähetyssihteeri 
Sanna Mettovaara
040 7520 085 
Nuorisotyö
Maria Pohjola 
044 7521 236 
Kirsi Junnonaho
044 7521 225 
Markku Korhonen, 
partio
044 7521 223 
Srk-mestarit
Heikki Guttorm
044 7521 232 
Timo Onkalo
044 7521 235
Talouspäällikkö
Matti Ruotsalainen
044 7521 233 
Emäntä 
Sirkka Puusaari 
044 7521 241 

Pääsiäisajan jumalanpalvelukset
Kiirastorstain ehtoolliskirkko to 13.4. klo 19 kirkossa. 
Toimittaa Maisa Hautamäki ja Aino Pieskä, kanttori Mika Kotkaranta, 
kuoro Kirkkolaulajat.
Pitkäperjantain jumalanpalvelus pe 14.4. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Ilkka Tornberg, kanttori Hanna Korri, kuoro Celeste.
Jeesuksen kuolinhetken hartaus pe 14.4. klo 15 "Golgatalla" kirkkopihassa. 
Toimittaa Ilkka Tornberg, kanttori Mika Kotkaranta, kuoro Kirkkolaulajat.
Pääsiäisyön messu la 15.4. klo 22 kirkossa. Toimittaa ja saarnaa 
Maisa Hautamäki, avustava pappi Ilkka Tornberg, kanttorina Mika Kotkaranta, 
klarinetti Petteri Paananen, jumalanpalvelusryhmien vetäjät.
Pääsiäismessu su 16.4. klo 10 kirkossa. Toimittaa ja saarnaa Aino Pieskä, 
avustava pappi Ilkka Tornberg, kanttorina Hanna Korri
Toisen pääsiäispäivän jumalanpalvelus ma 17.4. klo 16 rauhanyhdistyksellä. 
Toimittaa Aino Pieskä, saarnaa Pekka Tuomikoski, kanttorina Mika Kotkaranta.
Partiokirkko su 23.4. klo 12 Kotikolon pihalla. 
Toimittaa Ilkka Tornberg, saarnaa kenttäpiispa Pekka Särkiö, 
kanttorina Hanna Korri, partiolaisten jumalanpalvelusryhmä. 
Jumalanpalveluksen jälkeen partiojuhla seurakuntatalolla.

Kerhot ja kuorot kokoon-
tuvat ohjaajien ilmoittamal-
la tavalla.
Hartaudet: to 13.4. klo 15 
Pulkkilan Suopursussa ja pe 
21.4. klo 14 Kuurankukassa.
Järvikylän ja Rivinperän dia-
koniapiiri ti 18.4. klo 11 Bir-
gitta ja Jorma Rahikkalalla.
Ystävänkammari ke 19.4. 
klo 10 Kestilän srk-kodissa.
Hengellisten laulujen ilta to 
20.4. klo 18 Kairanmaanta-
lossa. Teuvo Marttila ja Han-
na Vapaavuori.
Naistenpiiri pe 21.4. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
Lankapiiri ma 24.4. klo 17 
Pulkkilan kerhokodissa.
Vappumyyjäiset: pe 28.4. 
klo 12–13 Piippolan srk-ko-
dissa Yhteisvastuun hyväk-
si. La 29.4. klo 10–12 Kestilän 
srk-kodissa lähetystyön hy-
väksi. Myytävänä munkkeja 
ja simaa! Kestilän myyjäisiin 
tilaukset viim. ma 24.4. Elvi 
Puurunen, p. 040 7765 827.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Pääsiäisseurat ma 17.4. klo 12 
ry:llä. Aukusti Nevala ja Pek-

Hailuoto

Kirkkoherranvirasto
Pulkkilantie 11, 
92600 Pulkkila
ma, ke, pe klo 9–13.
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
virkavapaalla

Vs. kirkkoherra 
Juha Luokkala
p. 040 0386 983

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Vs. Seurakuntapastori
Hanna Vapaavuori
p. 044 5181 191

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

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista.

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

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Vt. kanttori 
Timo Ustjugov 
p. 040 7430 381

Diakoniaharjoittelija 
Tiina Molander 
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

Viikoittaiset 
kerhot
Päiväkerho 

keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 

kirkolla.

”Viisastenkerho” 
keskiviikkoisin 
klo 13–14.30 

Saarenkartanossa.

Kaverikerho 
torstaisin 

klo 10–11.30 
kirkolla.

Kirkkokuoro
 torstaisin 

klo 18–19.30 
kirkolla. 
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Kastettu: Elmi Lyydia 
Korsulainen (Piippola) 
Vihitty:  
Markus Petteri Klasila 
ja Katri Marjukka Tuuli 
(Pyhäntä)
Kuollut: 
Lea Elina Alasalmi e. 
Simojoki 93 (Pulkkila), 
Erkki Olavi Välijärvi 
75 (Rantsila)

Kastettu: 
Jooa Oliver Ahola,
Iivo Andreas Puoskari
Kuollut: 
Anja Matilda Brusila 87,
Jussi Risto Juustila 72

Oi, katso Golgataa! -iltamu-
siikki pe 14.4. klo 20 kirkos-
sa. Kirkkovuoden ainoan su-
rujuhlan koskettavinta mu-
siikkia. Ohjelmistossa on tut-
tuja sekä joitakin harvinai-
sempia helmiä. Tilaisuus al-
kaa ja päättyy perinteisesti 
yhteislaululla.
Pääsiäislauluilta su 16.4. klo 
19 kirkossa. Hartauspuhe Ja-
ni Räihä. 
Perhekerho ti 18.4. klo 9.30– 
11 srk-talolla.
Hyvänmielen päiväkahvit ti 
18.4. klo 12 Kotikololla.
Jussilan porinaryhmä ti 
18.4. klo 13. Kahvitarjoi-
lu, mukana diakonissa Antti 
Härkönen.
Perhekerho ke 19.4. klo 9.30 
–11 Vanamon Olohuoneessa 
ja Koti-Pietilässä.
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ke 19.4. klo 12 srk-talol-
la. Mukana diakonissa Antti 
Härkönen. Kuorot ke 19.4.: 
Celeste klo 17 kirkossa ja 
Minka klo 18.30 kirkossa.
Tosikko ke 19.4. klo 17.30 Va-
namon Olohuoneessa 
Raamatun äärellä -ilta to 
20.4. klo 18.30 Lähetysvintillä.
Euron aamupala, ruokaja-
kelu ja kierrätystori pe 21.4. 
klo 9 alkaen srk-talolla.
Ystävärengas pe 21.4. klo 12 
srk-talolla. 
Esikko ma 24.4. klo 10 srk-
talolla. Ensimmäisen lapsen 
saaneiden vanhempien ja 
vauvojen ryhmä. 
Lähetysvintti ma 24.4. klo 12.
Omaishoitajien vertaisryh-
mä ja toiminnallinen ryhmä 
muistisairaille ma 24.4. klo 
13.30 srk-talolla. Omaishoita-
jien ryhmässä ohjaajina dia-
konissa Antti Härkönen ja sh 
Liisa Mettovaara. Projekti-
työntekijä Tuomas Tervonen 
kertomassa liikunnasta. Toi-
minnallisen ryhmän ohjaaji-
na muistiluotsiohjaaja Paula 
Mustonen ja Annikki Salmela. 
Kierrätystori ma 24.4. klo 
17.30–19 Lähetysvintin ala-

Seurakuntakerhon retki ke 3.5. Ouluun
Ohjelmassa tutustuminen Oulun ortodoksiseen 
kirkkoon, ruokailu sekä käynti kauppakeskus 
Valkeassa, jossa mahdollisuus shoppailuun ja 
kahvitteluun omakustanteisesti. Ilmoittautuminen 
diakonissa Antti Härkönen, p. 044 7521 226.

Raamattu- ja rukouspiiri  ti 
18.4 klo 18 Eila Rantasuome-
lalla Pölläntie 38.
Runon ja musiikin ilta ke 
19.4 klo 19 kirkossa. Rovasti 
& yllätysvieraat. Kolehti yh-
teisvastuulle.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 23.4 klo 17 Katri ja Tuomo 
Ronkaisella, Isonkyläntie 46.
Eläkeliiton kokous ti 25.4 
klo 12 srk-salissa.

kerrassa.
Neulekahvila ma 24.4. klo 
17.30 Lähetysvintillä. 
Perhekerho ti 25.4. klo 9.30–
11 srk-talolla. 
Niittypirtinkerho vanhus-
tentalolla ti 25.4. klo 13 ta-
lon asukkaille ja muille lähellä 
asuville, ohjaajana diakonissa 
Antti Härkönen, kahvitarjoilu.
Lukupiiri ti 25.4. klo 14 Lä-
hetysvintillä. Keskustelua 
Emma Pulkkisen kirjasta Eu-
rooppalaiset unet. 
Ei päivä- eikä perhekerhoja 
ke 26.4. ja to 27.4. työnteki-
jöiden koulutuksen vuoksi.
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ke 26.4. klo 12 srk-talolla. 
Mukana Kerttu Weissenfelt.
Euron aamupala, ruokaja-
kelu ja kierrätystori pe 28.4. 
klo 9 alkaen srk-talolla.
Partio: Ke 19.4. päivystys 
partiotoimistossa klo 15–17 
ja Mafecafe klo 17–18. Ma-
feking Kotikololla klo 18–
20 ja Eräpartioluokan kou-
lutus klo 20–20.30. To 20.4. 
Hamina johtoryhmä partio-
toimistossa klo 19.30–21. Pe 
21.4. Pyhän Yrjänän juhlail-
lallinen Oulussa partiojohta-
jille ja aikuisille johtajille. La 

22.4. Päkmä ja Pajose partio-
kämpällä. Su 23.4. Leirikirk-
ko ja Hamina -17 aloitusjuh-
la srk-talon pihalla alkaen klo 
12. 24.–27.4. Make neuvotte-
lu- ja suunnittelupäivillä. Tar-
kemmat tiedot toiminnasta 
löydät www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Pe 14.4. klo 
16 ja 17.30 seurat ry:llä. Su 
16.4. klo 19 Pääsiäislauluilta Li-
mingan kirkossa. Ma 17.4. klo 
16 jumalanpalvelus maakirk-
kona ry:llä. Pe 21.4. klo 18.30 
raamattuluokka (7-8) ry:llä. Su 
23.4. klo 12 pyhäkoulut sekä 
klo 14 seurat Niittypirtin pal-
velutalolla ja klo 16 seurat ja 
julkaisuilta ry:llä. To 27.4. klo 
12 varttuneiden kerho ry:llä.

Lähetystyön simaa 
ja munkkeja vain 

ennakkomyynnillä 
munkit 0,70 € / kpl, 

sima 2 € / l.
Varaa omasi to 20.4. 

klo 10–16 
p. 040 7520 085 / 

Sanna Mettovaara.
Nouto srk-talolta 

pe 28.4. klo 14–17.

Tulossa: Koko perheen 
vapputapahtuma seura-
kuntatalolla 1.5. klo 12–
15 Limingan srk-talolla. 
Ohjelmassa mm. simaa, 
munkkeja, nalleneuvo-
la, nukketeatteri, paloau-
ton esittely, askartelua ja 
jumppahetki nallen ja pu-
pun johdolla.

EU-ruokajako 
to 20.4. klo 13 alkaen Li-
mingan osuusmeijerin 
hallissa (Meijerintie 4). 
Suunnattu vähävaraisil-
le, työttömille sekä lap-
siperheille. Ruokaa jae-
taan niin kauan kun sitä 
riittää. Yhteistyössä SPR 
ja Limingan seurakun-
ta. Lisätietoja: Marika 
Kamps, p. 044 7521 243.

Lapsiparkit 1–6-vuotiaille to 20.4. 
klo 9–11.30 Vanamossa ja  klo 12.30–15 Koti-Pietilässä. 
Ilmoittautumiset ti 18.4. klo 12–13 p. 044 7521 230 / Tuija 
(ei tekstiviestillä). Parkissa leikin lomassa hiljennytään ja 
vietetään eväshetki. Vanhempi voi sillä välin vaikka käy-
dä asioilla tai hengähtää hetken. Lapsille mukaan pien-
tä välipalaa. Ethän tuo toipilasta/nuhaista lasta parkkiin.
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Lasten kerhotoiminta: pääsi-
äisviikolla ei ole kerhoja, mut-
ta kaikki ovat tervetulleita 
pääsiäisen pikkukirkkoon to 
13.4. klo 10. Kerhoista lisätie-
toa Siljalta, p. 044 7750 601.
Perhekerhoa ei ole pääsiäis-
viikolla, mutta tulkaa mu-
kaan pikkukirkkoon! 
Koululaisten pääsiäiskirkko 
to 13.4. klo 9. 
Pikkukirkko to 13.4. klo 10 
kirkossa. Kaikkien lasten yh-
teinen kirkkohetki ja jonne 
aikuisetkin ovat tervetulleita!
Kuoro keskiviikkoisin klo 
18.30 srk-talossa.
Oman ryhmän rippikouluil-
ta to 20.4. klo 16 srk-talossa, 
opettele ulkoläksy!
Raamattupiiri to 20.4. klo 
18.30, Room. 8-9.
Friday club 0.–4.-lk pe 21.4. 
klo 17.30–19 srk-talossa. Fri-
day night 5.–7.-lk pe 21.4. klo 
19.15–21 srk-talossa. Monen-
laista puuhaa, kisailua, raa-
mattuopetus sekä nyyttärit.

Kirkkoherranvirasto
Ylipääntie 11 
91980 Lumijoki

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

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

www.lumijoenseurakunta.fiLumijokiwww.hailuodonseurakunta.fi

ka Marttila. Pulkkila: Seu-
rat pe 14.4. klo 13 ry:llä. Ta-
pio Mustonen ja Matti Lah-
ti. Raamattuluokka ja nuor-
tenilta la 22.4. klo 19.30 
ry:llä. Pyhäkoulu su 
23.4. klo 12 ry:llä. 
Seurat su 23.4. 
klo 19 ry:llä. 
Pyhäntä: Seu-
rat pe 14.4. klo 
19 ry:llä. Seurat 
su 16.4. klo 16 
ry:llä. Seurat ma 
17.4. klo 16 ry:llä. 
Lauluseurat ke 19.4. klo 
18.30 Raisa ja Sauli Sydän-

metsällä. Hartaus su 23.4. 
klo 12.30 Nestorissa. Seurat 
su 23.4. klo 16 ry:llä. Laulu-
seurat ke 26.4. klo 18.30 Ter-

hi ja Heikki Korsulaisella. 
Rantsila: Seurat pe 

14.4. klo 18.30 
ry:llä. Seurat ma 
17.4. klo 18.30 
Mankilan ruko-
ushuoneessa. 
Ompeluseurat 

ja julkaisuilta pe 
21.4. klo 19 ry:llä. 

Paavo Marttila. Seu-
rat su 23.4. klo 13 ry:llä. 

Pekka Marttila.

Kiirastorstai 13.4.
Lasten pääsiäiskirkko klo 
9.30 Piippolan kirkossa. 
Hanna Vapaavuori, Arja 
Leinonen ja Marketta Tai-
paleenmäki.
Lasten pääsiäiskirkko klo 
9.30 Pyhännän kirkossa. 
Jonne Pirkola, Veijo Kinnu-
nen ja Sirkku Palola.
Messu klo 18 Piippolan kir-
kossa. Jonne Pirkola ja Arja 
Leinonen.
Messu klo 19 Kestilän kir-
kossa. Hanna Vapaavuori ja 
Unto Määttä.
Messu klo 19 Pyhännän kir-
kossa. Erkki Piri, Veijo Kin-
nunen ja lapsikuoro.
Messu klo 19 Rantsilan kir-
kossa. Hannu Lauriala ja 
Pentti Jäntti.

Messu klo 20 Pulkkilan kir-
kossa. Jonne Pirkola ja Arja 
Leinonen.

Pitkäperjantai 14.4.
Sanajumalanpalvelus klo 
10 Pulkkilan kirkossa. Han-
na Vapaavuori ja Veijo Kin-
nunen.
Sanajumalanpalvelus klo 
10 Rantsilan kirkossa. Jon-
ne Pirkola, Arja Leinonen ja 
veteraanikuoro.
Sanajumalanpalvelus klo 
13 Kestilän kirkossa. Jon-
ne Pirkola, Arja Leinonen 
ja kirkkokuoro.
Jeesuksen kuolinhetken 
hartaus klo 15 Pyhännän 
kirkossa. Jonne Pirkola ja 
Veijo Kinnunen.

Lankalauantai 15.4.
Pääsiäisyön messu klo 23 
Kestilän kirkossa. Hanna 
Vapaavuori ja Arja Leino-
nen, Kaisa Pikkarainen hui-
lu.

Pääsiäispäivä 16.4.
Messu klo 10 Pulkkilan kir-
kossa. Jonne Pirkola ja Vei-
jo Kinnunen.
Messu klo 10 Rantsilan kir-
kossa. Hannu Lauriala ja 
Pentti Jäntti.
Messu klo 13 Piippolan kir-
kossa. Hannu Lauriala ja 
Unto Määttä.
Messu klo 13 Pyhännän kir-
kossa. Jonne Pirkola ja Veijo 
Kinnunen.

2. pääsiäispäivä 17.4.
Sanajumalanpalvelus klo 
10 Mankilan rukoushuo-
neessa. Hanna Vapaavuori 
ja Arja Leinonen.
Sanajumalanpalvelus klo 
13 Kestilän kirkossa. Jonne 
Pirkola ja Arja Leinonen.

Sunnuntai 23.4.
Messu klo 10 Pulkkilan kir-
kossa. Hanna Vapaavuori ja 
Veijo Kinnunen.
Messu klo 13 Kestilän kir-
kossa. Hanna Vapaavuori ja 
Veijo Kinnunen.

Sunnuntain klo 10 juma-
lanpalvelusta voit seurata 
suorana lähetyksenä osoit-
teessa www.siikalatvanseu-
rakunta.fi

Pääsiäisajan 
jumalanpalveluksia kirkossa

Kiirastorstain messu 
to 13.4. klo 19 kirkossa. Toimittaa Timo Juntunen, 

kanttori Timo Ustjugov. Tiina Molander, 
rippikoululaiset.

Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 
pe 14.4 klo 10, kirkkokuoro mukana.

Pääsiäismessu 
su 16.4 klo 10 kirkkokuoro mukana. Kirkkokahvit.

2. pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus
ma 17.4 klo 18.  

Sanajumalanpalvelus su 23.4 klo 10.

Kantelekonsertti pe 21.4. 
klo 19 kirkossa. Esiintyjinä 
Jokilaaksojen kanteleen-
soittajat. Vapaa pääsy.

Israel-ilta su 23.4. klo 17 
srk-talossa, mukana raa-
helaisia Israelin ystäviä, 
kahvit.

Käsityöilta ma 24.4. klo 17 
uuden viraston tiloissa. 
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 26.4. klo 14.
Kansallisen veteraanipäi-
vän seppeleenlasku sanka-
rihaudoilla klo 10.45. Lakeu-
den veteraanijuhla Kem-
peleen Kokkokankaalla klo 
12.30, kahvitarjoilu 11.30 al-
kaen. Linja-auto klo 11 Lumi-
joelta, ilmoita kyydistä kun-
taan Sallalle, p. 0440 556 077 
18.4. mennessä.
Kesätöitä nuorille, tänä 
vuonna 16 v. täyttäville ja si-
tä vanhemmille. Hakemukset 
viim. 28.4. klo 12 postiin, tai 

Kuollut: Hilkka Liisa
 Martinkauppi 92,

 Hilja Tuulikki Anttila 77

s-postin lumijoen.seurakun-
ta@evl.fi kautta. Lisätietoa: 
www.lumijoenseurakunta.fi 
tai p. 044 7750 604 / Matti.
Rauhanyhdistys: Pe 14.4. klo 
19 nuortenilta S & V Hintsa-
lalla. Su 16.4. klo 12 pyhäkou-
lut Kk: P & J Jussilalla, Lk: A 
& J Anttilalla ja Yp: M & I Oi-
karisella. Ma 17.4. klo 17 seu-
rat ry:llä Pe 21.4. klo 19 raa-
mattuluokat A & J Holmilla 
(pienet) ja A-M & J Saukolla 
(isot). Su 23.4. klo 12 pyhä-
koulut Kk: Lääköllä, Lk: Hol-
milla ja Yp: S & V Hintsalal-
la, klo 15.30 seurat Lumilyh-
dyssä. Ma 24.4. klo 19 mies-
tenilta ry:llä. Ke 26.4. klo 10 
puurokerho H & M Laholla, 
klo 19 ompeluseurat Lääköl-
lä. Päiväkerhot viikoilla 16 ja 
17 tiistaina, keskiviikkona ja 
torstaina alkaen klo 17 ry:llä.

Kiirastorstain messu to 13.4. klo 18 kirkossa. Toimittaa 
Markku Tölli, kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen, tiimi avustaa.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus ”Herra on minun valoni” 
pe 14.4. klo 10 kirkossa. Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen, virsiä neliäänisesti 
Lakeuden katedraalin kuoron johdolla.
Pääsiäispäivän messu su 16.4. klo 10 kirkossa. Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen, tiimi ja Varjakka-kvartetti avustaa. 
Messun jälkeen suklaamunat kirkkoväelle.
2. pääsiäispäivän messu ma 17.4. klo 14 Lumilyhdyssä. Toimittaa Markku 
Tölli, kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen.
Sanajumalanpalvelus su 23.4. klo 10 kirkossa. Vietämme sydänkirkkoa, 
Limingan ja Lumijoen sydänyhdistys tarjoaa kirkon jälkeen kahvit srk-talossa.

A
rkisto / M

in
n

a K
o

listaja

Pääsiäisajan jumalanpalvelukset

Yhteisvastuu-
konsertti 

sunnuntaina 23.4 
klo 18 

Piippolan kirkossa
Pekka Kyöstilä,

Joonas Vapaavuori 
ja Tuulikki Tuovinen. 

Kansallinen veteraanipäivä 
torstaina 27.4.
• Piippolan kirkkopihassa klo 10 seppeleenlasku san-

karihaudalle. Hanna Vapaavuori, Veijo Kinnunen, 
Pauli Piilma ja alakoulun oppilaat.

• Kestilän kirkossa hartaus klo 11 ja seppeleenlasku 
sankarihaudoilla. Jonne Pirkola, Arja Leinonen ja Ai-
mo Lehmikangas. Ruokailu ja juhla srk-kodissa.

• Pulkkilan kirkossa hartaus klo 11 ja seppeleenlasku 
sankarihaudoilla. Hanna Vapaavuori, Veijo Kinnunen 
ja Pauli Piilma. Ruokailu koululla.

• Rantsilan kirkossa hartaus klo 13 ja seppeleenlasku 
sankarihaudoilla. Jonne Pirkola, Arja Leinonen ja Ai-
mo Lehmikangas. Kahvit srk-talossa.

sunnuntaina 30.4.
• Pyhännän kirkossa messu klo 10 ja seppeleenlasku 

sankarihaudoille. Hanna Vapaavuori, Veijo Kinnunen 
ja Jouko Nissinen. Kahvit ja pientä ohjelmaa srk-talossa.

Kesätyötä tarjolla
Seurakunta hakee nuoria työntekijöitä puistotöihin
sekä tiekirkkotoimintaan kesä–heinäkuulle 2017.
Työhön otetaan 16 vuotta täyttäneitä, 
kahden viikon jaksoissa.
Hakemukset viimeistään 28.4.2017 osoitteeseen:
Siikalatvan seurakunta
Pulkkilantie 11, 92600 Pulkkila
tai sähköpostilla tarmo.myllykoski@evl.fi 
(merkitse hakemukseen, mihin kappeliin toivot töihin)
Lisätietoja Tarmolta, p. 0400 164 675. 

Pääsiäis-
myyjäiset

torstaina 13.4. 
klo 12–13 

Piippolan srk-kodissa.

Myytävänä leivonnaisia, 
arpoja ja kahvia

Tuotto lähetystyölle.
Tervetuloa! 

Sellomusiikkia ja 
hiljaisen viikon tekstejä
perjantaina 14.4. klo 19 
Piippolan kirkossa.
Joonas ja Hanna Vapaavuori.

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Vappu-
myyjäiset 

• pe 28.4. klo 12–13 
Piippolassa 

• la 29.4. klo 10–12 
Kestilässä
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Postia & palautetta

TOIMITUS 
Vt. päätoimittaja Rebekka Naatus, 
p. 050 4304 828  (osa-aikainen)
Toimitussihteeri Elsi Salovaara, p. 044 5626 447
Toimittaja Pekka Helin, p. 044 5626 451 (50 %) 
Toimittaja Riitta Hirvonen, p. 044 5626 449
Toimittaja Minna Kolistaja, p. 044 5626 446
Ulkoasu Mari Lähteenmaa, p. 044 5626 458 
SÄHKÖPOSTI toimitus@rauhantervehdys.fi
etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi
OSOITE PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 17 (4. krs.)
PUHELIN 044 5626 450

JAKELUPALAUTE p. 044 5626 453 
(päivystäjä vastaa pe klo 9–12)
jakelupalaute@rauhantervehdys.fi 

 
ILMOITUSTILAN MYYNTI 
Pirjo Teva 040 680 4057, pirjo.teva@kotimaa.fi. 
Huom. ilmoitustila on varattava 8 pv 
ennen lehden ilmestymistä. 
ILMOITUSTEN VALMISTUS JA VASTAANOTTO 
Kotimaa Oy / Lisbeth Sarkkinen, 
p. 040 750 5508, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä).  

TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET 
toimitus@rauhantervehdys.fi, 
p. 044 5626 450
TILAUSHINNAT 
Seurakunnille vuositilauksen hinta 
per kotitalous: 9,35 € + alv 10 % 
Yksityistilaukset: vuosi 32 € + alv 10 % 
6 kk 22 € + alv 10 %, 3 kk 15 € + alv 10 %
 

           Rauhan Tervehdys on 
           Julkisen sanan neuvoston jäsen

JULKAISIJA JA KUSTANTAJA  
Rauhan Tervehdys ry. ISSN 0356-2840,
Lehti ilmestynyt vuodesta 1907
PAINO Suomalainen Lehtipaino, Kajaani
ILMESTYMINEN  torstaisin 40 kertaa vuodessa 
JAKELU Oulun Jakelutoimisto Oy ja Posti Oyj

LEVIKKI noin 105 400 kpl, 13 seurakuntaa: 
Hailuoto, Liminka, Lumijoki, Muhos,  Siikalatva, 
Tyrnävä sekä Oulun ev.lut. seurakunnat.  
VERKKOJULKAISU 
www.rauhantervehdys.fi 
FACEBOOK facebook.com/rauhantervehdys 

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Kerro meille, mitä meidän 
pitäisi kysyä ja keneltä!

Voiko messuun 
tulla vain syömään?

Yhteinen ateria on vanha kristillinen perin-
ne. Pääsiäisen aikaan niitä on kuitenkin vain 
muutama Rauhan Tervehdyksen levikkialu-
eella. Hiipuuko yhdessä syömisen perinne ko-

konaan, kappalainen Satu Kreivi-Palosaari Oulujoen 
seurakunnasta? 

– Päinvastoin, ruuan ympärille järjestetyt tapahtumat 
kiinnostavat ihmisiä kovasti. 

– Yhdessä ruokaileminen on osa yhteisöllisyyttä ja 
minusta on ihana, että kirkko on tähän havahtunut. Kir-
kossa on oivallettu kokonaisvaltaisuus. Syöminen, kes-
kusteleminen, juhlahetkien viettäminen muiden kans-
sa – ne ovat ihmisen perustarpeita. 
Kirkko ajautui välillä kauas elä-
män tästä puolesta, mutta vii-
meisen vuosikymmenen aika-
na esimerkiksi pääsiäisateri-
at ja kirkkokahvit on löydetty 
uudelleen.

– Kyllä siinä jotakin pyhää 
on, kun yhdessä syödään.

Onko ihminen siipeilijä, ellei osal-
listu pääsiäisyön messuun, mutta tulee sen jälkeen jär-
jestettävälle aterialle? 

– Ei kirkossa kukaan tällaista vah-
di eikä messuun osallistumista voi 
pitää vaatimuksena ruokailuun osal-
listumiselle. Mutta toisaalta voi aja-
tella, että messu ikään kuin kuuluu 
asiaan. Jos saat kutsun häihin, niin 
aika harvoin jätät väliin itse vihki-
misen ja tulet vain hääjuhlaan, eikö 
totta.

Onko yksinäisellä entistä yksinäisempi olo, ellei tun-
ne ketään?

– Ajattelen, että yhdessä ruokaileminen on luontevin 
tapa viettää aikaa yhdessä. Kyllä siinä juttua syntyy, kun 
vierekkäin kananmunaa kuoritaan.

Oulujoella järjestetään pääsiäispäivän messun jälkeen 
brunssi. Ovatko kyseessä nyyttikestit? 

– Tarjolle tulee jotakin ostettua ja jotakin itse valmis-
tettua, mutta seurakuntalaisten ei tarvitse tuoda mitään. 
Kappalainen Ilkka Mäkinen aikoo leipoa, kanttori San-
na Leppäniemi on luvannut valmistaa jotakin yhteiseen 
pöytään ja itse tuon pasha-tyyppistä rahkaa. 

– Pääsiäisyön messun jälkeen syöminen on hieno ja 
monelle tärkeä perinne. Toisaalta monille yöllä syömi-
nen on vierasta tai epäluontevaa, siksi meillä vietetään 
brunssia.

MINNA KOLISTAJA

Kyllä siinä 
juttua syntyy, 
kun vierekkäin 
kananmunaa 
kuoritaan.

Suoraan  kysyttynä

Kirjoita meille!  Julkaisemme Postia-palstalla 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.

Partiolainen etsii elämän totuutta 

Uskontokasvatus on 
alusta alkaen – yli sa-
dan vuoden ajan – ol-
lut tärkeä osa partio-

toimintaa. Partioliikkeen pe-
rustaja Robert Baden-Powell 
neuvoi Partiopojan kirjassaan 
antamaan uskonnollista kasva-
tusta sen uskontokunnan mu-
kaan, johon lippukunnan (pai-
kallisen yhdistyksen) jäsenet 
kuuluvat. Jos lippukunnassa 
on eri uskontoa tunnustavia 
jäseniä, on partiojohtajan vel-
vollisuus rohkaista kutakin ot-
tamaan osaa oman uskontonsa 
harjoittamiseen. 

Kun partiolaisen ihanteena 
on kasvaa ihmisenä, hän etsii 
myös elämän totuutta. Monen 
partiolippukunnan taustayh-

teisönä on evankelisluterilai-
nen seurakunta. Saamme roh-
keasti tukeutua kristillisiin ar-
voihimme ja tuoda uskon esiin 
jokapäiväiseen elämään kuulu-
vana tarpeellisena osana. Par-
tiokasvatuksen keinoin kas-
vatamme sekä itseämme et-
tä johdettaviamme etsiessäm-
me elämän totuutta. Meillä on 
oikeus löytää Jumala ja turvata 
Häneen. Toisen vakaumuksen 
kunnioittaminen ei vie meiltä 
tätä oikeutta.  

Kristillinen uskomme tu-
lee luontevasti esiin jokaisessa 
kokoontumisessa. Partiokoko-
us ja partiojuhla päättyvät sisa-
ruspiirissä lausuttuihin sanoi-
hin ”Hyvää yötä, Jeesus myötä, 
kiitos tästä päivästä”. Pienelle 

ja isommallekin partiolaiselle 
se antaa turvallisen olon myös 
yhteisen illan päätyttyä.  

Joskus olen kuullut korvat-
tavan Jeesus-sanan sanalla on-
ni. On aivan eri asia kulkea Jee-
sus turvana kuin turvautua sat-
tumanvaraiseen onneen. Vir-
ren sanat ”Onni täällä vaihtelee, 
Taivaan Isä suojelee” vakuutta-
vat meidät etsimään elämäm-
me todellisen turvan rukoillen, 
että Jeesus kulkisi kanssamme 
kaikkialla, niin talven arjessa ja 
työssä, koulussa ja partiokoko-
uksissa kuin kesäisillä leireillä 
ja retkillä.

VIRVE PULKKINEN
partiojohtaja, Oulu

Flickr

Rauhan Tervehdyksen 
(nro 12) juttu ”Yhteis-
kunnallinen yritys so-
pisi kirkkoon" pistää vä-

hän mietteliääksi. 
Siinä kerrotaan, että myös 

kirkossa tarvitaan ennakko-
luulotonta ajattelua ja että pis-
te voisi olla myös kohtaamis-
paikka, jossa mahdollisesti 
työllistetään joitakin henkilöi-
tä. Niin, meillähän on jo Ou-

lussa kaikkea tätä, esimerkiksi 
DOM second hand, mutta huo-
mataanko sitä?

MARI TUOKKOLA
Oulun tuomiokirkkoseurakunta

DOM on yhteiskunnallinen yritys

Valoon

pilvisen hämärän jälkeen
pääsiäisvaloisuus täyttää ilman
narsissit nostavat aurinkokasvonsa
mullasta, säilöstä elon
varjosta valoon, valoon

kevättuoksuissa
pajujen kissat
elämän säilöneet
ilonsa antavat
lämmön, toivon säteet

”pilvimuurista valo välähtää”

        AILI LIPPONEN
                Oulu

Juudaksen suudelma
Herramme kavalsi,
nyt pitkän perjantain iltana
Jumala maailman pimensi.

Oli Herra heittänyt henkensä,
oli kammottava risti,
oli Hän sittenkin Jumalan 
poika,
totuus sydämiin pisti.

Kalliohautaan laskettiin
pyhä Herran ruumis,
suuri kivi suulle siirrettiin
oli surujuhla valmis.

Mutta pääsiäisaamun ihme,
oli tyhjä kalliohauta,
oi Jeesus ylösnoussut
meitä syntisiä auta.

Oli käärme iskenyt 
kantapäähän
mutta murskana käärmeen pää,
Jeesus kuoleman vallan voitti,
paholaisen voiman hävittää

Jeesus ainoa toivomme
näyttäytyi Emmauksen tiellä,
kerran luonasi olla saamme,
kerran taivaassa siellä.

Pääsiäinen

JOUKO PELKONEN
Tyrnävä


