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Vastarannan Kiiski 

Pääsiäinen A.D. 1981

Rauhan Tervehdyksen pääsiäisnu-
mero vuodelta 1981 avaa padot, 
sillä lähes kaikki jutut kertovat 
kristikunnan suurimmasta juh-

lasta niin perusteellisesti, että nykylu-
kijoita hämmästyttäisi. Jeesuksen kuo-
lema ristillä on kuitenkin kristinuskon 
ydin.

Lehti haastatteli muun muassa Lahja 
Rohdetta, jonka lapsuuden pitkäperjan-
tait olivat synkkiä ja ikäviä. Vasta myö-
hemmin Rohde ymmärsi, että pääsiäi-
sen ydin on ilo eikä usko saa olla synke-
ää jumalisuutta.

Nimimerkki T.P:n mielestä surua ei 
saa potea yksin vaan se kuluu ja vanhe-
nee nopeammin kun siitä puhuu. Liike-
mies Aulis Natri puolestaan ei nähnyt 
ristiriitaa liike-elämän ja kristillisyyden 
toteuttamisen välillä. 

Näin tuumittiin Herran vuonna 1981.

Moni lienee kiireessä pyrkinyt kokoamaan jotain nopeasti ilman kunnollista pe-
rehtymistä. Lopputulos ei yleensä ole ollut hyvä. Aikamme korostaa helppoutta ja 
nopeita ratkaisuja. Odotamme kaiken olevan yhdellä tai kahdella tietokoneen na-
pin painalluksella ratkaistavissa.  Osa asioista on sellaisia, että niitä ei voi omak-
sua kiireen ja kärsimättömyyden keskellä. Pääsiäinen ei avaudu kunnolla sille, jo-
ka etsii vain nopeaa ja helppoa ratkaisua. Kristuksen elämä, kärsimys, kuolema ja 
ylösnousemus ovat jotain, jota voimme toki seurata sivusta ikään kuin näytelmää. 
Kärsivä Kristus ei jätä meitä kuitenkaan rauhaan. Meidät kutsutaan kokemaan 
Kristuksen kärsimystie ja iloitsemaan hänen ylösnousemuksestaan. Meidät kutsu-
taan katsomosta ja kulisseista elämään Kristuksen kanssa. 

Kristus ei itse liioin jää sivustakatsojaksi. Kristus ottaa todesta meidän elämäm-
me, sen rosoisuuden ja rikkinäisyyden. Elämä ei ole kertakäyttötuote, vaan ainut-
laatuinen. Sinä et ole sivustakatsoja, vaan kyse on Sinun ja Kristuksen välisestä 
yhteydestä. Kristus ottaa todesta Sinun syyllisyytesi, häpeäsi ja kipusi. Kristuksen 
kuolema ja kärsimys, mutta ennen kaikkea hänen ylösnousemuksensa tulee to-
deksi tänäkin pääsiäisenä Sinun kohdallasi. 

Pääsiäinen on keskeinen osa suomalaista kulttuuria. Esimerkiksi kunnioitukses-
ta pitkäperjantain tapahtumia kohtaan osa kaupallista toimintaa on rajattu. Yhä 
suurempi osa suomalaisista on kuitenkin etääntynyt tai vieraantumassa kristilli-
sen uskomme keskeisestä juhlasta ja sen sanomasta. Tämän tosiasian keskellä kir-
kon työntekijöinä ja vastuunkantajina mietimme, kuinka voisimme selkeämmin 
välittää sen ilon ja riemun, jonka pääsiäisen sanoma meille antaa. Sanat eivät aina 
pysty kuvaamaan, sitä mitä haluaisimme viestittää. Kuultujen sanojen ohella tar-
vitsemme näkemistä, tuoksuja, maistamista ja kokemista. Tästähän on kyse esi-
merkiksi pääsiäisyön messussa, jossa sanat eivät ole ainoa ylösnousemuksesta ker-
tova asia. 

Haluan olla rohkaisemassa etsimään yhä enemmän keinoja, kuinka pääsiäinen 
voidaan kokea kokonaisvaltaisesti ja siten, että se puhuttelee myös niitä ihmisiä, 
jotka ovat vieraantumassa kristillisestä uskostamme. Esimerkkeinä haluan seura-
kunnissa toteutuvan monipuolisen toiminnan keskeltä nostaa kaksi tapahtumaa 
tulevalta hiljaiselta viikolta. 

Hiippakuntamme seurakunnista, Limingassa, toteutetaan tulevan pääsiäisen al-
la ensimmäistä kertaa mittava pääsiäisnäytelmä, Via Dolorosa. Tämä tapahtuma 
on esimerkki yhteisestä haaveesta, joka kärsivällisen ja uskollisen työn tulokse-
na toteutuu. Hanketta toteuttamassa on suuri joukko työntekijöitä ja vapaaehtoi-
sia. Via Dolorosa -pääsiäisnäytelmä haastaa siihen osallistuvan. Näytelmää ei voi 
jäädä vain katsomaan sivusta, vaan katsoja kutsutaan osallistumaan ja kokemaan 
Jeesuksen kärsimystie. 

Lapin tunturikeskuksissa puolestaan toteutetaan hiljaisella viikolla Tunturis-
sa tuulee -tapahtuma. Joskus tunturissa tuulee niin lujaa, että edessä oleva latu 
peittyy lumipyryyn. Epätietoisuus ja turvattomuus valtaavat mielen. Kuinka tur-
vallista on tällöin havaita tuiskun ja hämäryyden keskellä matkamiehelle viitak-
si pystytetty maamerkki. Sen päässä voi olla poikittain lauta. Ristinmuotoisena 
se viitoittaa matkalaisen tietä tuiskussakin eteenpäin. Yhtä arvaamatta kuin tuis-
ku yllätti, putkahtaa aurinko pilven takaa esille. Keli vaihtuu kirkkaaksi, aurin-
ko lämmittää ja matkan pää näkyy selkeästi. Tunturissa tuulee Jumalan vapautta-
va Henki. Toivottavasti mahdollisimman moni Lapin pääsiäismatkailija saa kuul-
la pääsiäisen sanoman vaikkapa Ylläksellä vietettävän pääsiäisyön ulkoilmames-
sun yhteydessä. 

Pääsiäisen tapahtumia emme pysty kat-
tavasti vangitsemaan sanojen avulla. 
Kristuksen ylösnousemus, kuoleman ja 
pahan vallan voitto, on jotain, josta it-
se saamme tulla osallisiksi. Me saamme 
ylistää ja rukoilla ylösnoussutta Kris-
tusta. Itse haluan tehdä sen tutun vir-
ren sanoilla:

 ”Hän voittaa kärsimällä, on Hengen 
miekka hällä. Siunattu olkoon hän, ken 
meille tuo elämän.” Vk 5:4

Samuel Salmi
Oulun hiippakunnan piispa

Piispan pääsiäistervehdys

Puutteita 
koulutuksessa

Akavan kirkolliset ammattiliitot AKIn jul-
kaisemassa Crux-lehdessä oltiin huolissaan 
papiston koulutuksesta. Tapiolan seura-
kunnan kappalainen Jussi Koivisto kirjoit-
ti papiston koulutustarpeista.

”Erityisen ongelmalliseksi kirkon työn 
kannalta valinnaisuuden tekee se, että 
yhä enenevässä määrin papin työhön ha-
keutuu sellaisia henkilöitä, joilla on hyvin 
ohut kosketus paikallisseurakunnan toi-
mintaan. Etenkin näiden opiskelijoiden on 
lähes mahdotonta tietää, mistä opinnoista 
voisi seurakuntatyössä olla hyötyä.

Ohuen seurakuntataustan omaavat teo-
logian opiskelijat eivät välttämättä osaa 
nähdä hyötyä esimerkiksi Raamatun ja 
evankelisluterilaisen tunnustuksen hyvästä 
tuntemisesta, vaikka nimenomaan näihin 
asioihin sitoudutaan pappislupauksessa.”

Crux huhtikuu 2012
 

Yllättävää 
musiikkia

Kalevan toimittaja Minna Akimo toteaa 
kolumnissaan, että ”Radio Dei tyrmää en-
nakkoluuloisen kuuntelijan”.

”Radiokanavan musiikkiohjelmia ja 
-valintoja kuunnellessa voikin ihmetellä 
omaa kapeaa käsitystä siitä, millaista hen-
gellinen musiikki on. Jos on tarpeeksi en-
nakkoluuloinen kuulija, voi jopa yllättyä. 
Kaikki radiossa soitetut veisut eivät olekaan 
suoraan virsikirjasta tai siitä punakantises-
ta rippikoulun laulukirjasta.

Skaala on näköjään ennakoitua laa-
jempi, jopa maallinen. Ja kappas, mukaan 
mahtuu jopa maallista musiikkia. Metal-
limusiikkikin näyttää päässeen leimasta, 
jonka mukaan metalli jos mikä on suoraan 
itse Paholaisesta.”

Kaleva 27.3.2012

Muut lehdet

Oulun hiippakunnalle
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Rauhan Tervehdyksellä on 
merkittävä rooli seura-
kuntalaisten tiedonlähtee-
nä. Tämä käy ilmi Oulun 

seurakuntayhtymän tilaamasta, 
Taloustutkimus Oy:n tekemästä 
yhteisökuvatutkimuksesta.

Puhelinhaastatteluna toteu-
tettuun tutkimukseen vastasi yh-
teensä 600 Oulun, Haukiputaan, 
Kiimingin sekä Oulunsalon asu-
kasta. Mukana oli sekä kirkon jä-

seniä että kirkkoon kuulumatto-
mia.

Tutkimuksen tavoitteena oli 
selvittää Oulun seurakuntien se-
kä Haukiputaan, Kiimingin ja 
Oulunsalon seurakuntien yhtei-
sökuvaa.

Verkkosivut 
kakkossijalla
Jopa 48 prosenttia vastanneista 
piti Rauhan Tervehdystä tärkeim-
pänä tiedonlähteenään seurakun-
nan toiminnasta. Mitä iäkkääm-
mästä vastaajasta on kyse, sitä tär-
keämpänä tietolähteenä Rauhan 
Tervehdys koetaan.

Pelkästään kirkkoon kuuluvi-
en vastaajien keskuudessa 52 pro-
senttia piti Rauhan Tervehdystä 
tärkeimpänä tiedonlähteenä seu-
rakunnan asioissa.

Samansuuntaisia olivat vasta-
ukset siihen, mistä tietoa seura-
kunnan toiminnasta haluttaisiin 
saada. Rauhan Tervehdys nousi 
30 prosentin kannatuksella en-
simmäiseksi valinnaksi. Toisena 
tulivat seurakuntien verkkosivut 
10 prosentilla.

Tavalliset ihmiset
kiinnostavat
Rauhan Tervehdyksen toimitus 

teki viime perjantaina 30. maa-
liskuuta avoimien ovien tapahtu-
massaan vierailijoille oman kyse-
lyn siitä, mitkä aihepiirit kiinnos-
tavat lukijoita eniten.

Ehdolla oli 14 aihepiiriä, muun 
muassa eri ikäryhmät kuten seni-
orit ja nuoret aikuiset, tavallisten 
ihmisten haastattelut, julkkis-
haastattelut, kirkolliset uutiset, 
lukijoiden mielipiteet sekä Raa-
matun opetus ja raamattutietous.

Kiinnostavimmaksi aihepii-
riksi nousi 15 prosentin kanna-
tuksella tavallisista ihmisistä ker-
tovat jutut. Toisena tulivat 12 pro-
sentin kannatuksella sekä kirkol-

liset uutiset ja evankelisluterilai-
sen kirkon yhteinen toiminta et-
tä perhe-elämää ja ihmissuhteita 
käsittelevät jutut.

Rauhan Tervehdyksen par-
haiksi puoliksi kyselyssä mainit-
tiin monipuolisuus, mielenkiin-
toiset jutut, ajankohtaisuus sekä 
paikalliset seurakuntauutiset ja 
-ilmoitukset.

KaTJa KiiSKiNeN

Yhteisökuvatutkimuksen 
tuloksiin voi tutustua osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/nyt.

Miten kertoa lapselle 
pääsiäisestä?

Rauhan Tervehdys on tärkein tietolähde
2013

OULU LAAJENEE

Pääsiäinen on ilon ja toivon 
juhla, mutta siihen liittyy 
myös Jeesuksen kärsimys ja 
kuolema. Aihe ei ole help-

po aikuisellekaan, joten miten sii-
tä voisi kertoa lapselle? 

Internetin keskustelupalstoil-
la osa vanhemmista on sitä miel-
tä, ettei asiasta pitäisi puhua pie-
nille, koska se voi järkyttää heitä. 
Pääsiäinen on kuitenkin tärkein 
kirkollinen juhla, jonka ilosano-
ma on kuoleman voittaminen ja 
ylösnousemus. Ristillä kuolemi-
nen on olennainen osa kertomus-
ta. 

Oulun hiippakunnan kasva-
tuksesta vastaava hiippakunta-
sihteeri Pekka Asikainen kehot-
taa lähestymään pääsiäistä konk-
reettisin esimerkein.

– Pääsiäisen tapahtumat kan-
nattaa tehdä eläväksi, esimerkiksi 
osallistumalla seurakunnan pää-
siäisvaelluksiin. Sitten tapahtu-
mista voi keskustella lapsen kans-
sa.

Jos vaellukselle ei pääse osal-
listumaan, vaihtoehtona voi olla 
aiheen käsitteleminen symbolien 
kautta, tuttuja pääsiäiskoristeita 
ja ruokia käyttäen.

– Kananmuna on hyvä esi-
merkki. Sen kuori on kuollut ja 
kova ja sitä voi verrata hautaan. 
Sitten tapahtuukin ihme. Sisältä 
kasvaa uusi elämä. Samaa sym-
boliikkaa sisältyy rairuohoon. 
Kylvetty siemen nousee vihreänä 
mustasta mullasta. Ne kaikki ker-
tovat kuoleman ja elämän ylös-
nousemuksen tematiikasta, Asi-
kainen valaisee.

Pohdintaa 
aikuisen kanssa
Pekka Asikainen haluaa rohkais-
ta vanhempia kertomaan lapsil-
le pääsiäisestä. Omia taitoja ei pi-

dä arkailla tai väheksyä. Jos van-
hemmat tuntevat epävarmuut-
ta, asiasta on saatavilla kirjoja ja 
seurakunnan tapahtumiin voi ai-
na osallistua.  

Leikki-ikäiset pohtivat kuole-
maa ja tekevät siitä kysymyksiä ai-
kuisille. Ikävät asiat kuuluvat elä-
mään ja lapset joutuvat ne koh-
taamaan joka tapauksessa. Pääsi-
äisen teemat tarjoavat mahdolli-
suuden keskustella vaikeista asi-
oista.  

Muhoksen seurakunnan vas-
taava lastenohjaaja Sirpa Kukko-
hovi kertoo, että pääsiäinen he-
rättää lapsissa monia kysymyksiä, 
mutta eniten mietityttää Jeesuk-
sen kuolema. Lapset eivät ole poh-
dintojensa kanssa yksin.

– Pääsiäisvaelluksella on aina 
mukana vanhempia ja lastenoh-
jaajia. Jos lapselle tulee kysymyk-
siä, hän voi pohtia niitä aikuisen 
kanssa. 

Tärkeintä on 
ylösnousemuksen ihme
Vanhempien huolestumista ris-
tiinnaulitsemiskertomuksen vai-
kutuksista lapsiin Pekka Asikai-
nen pitää ymmärrettävänä. Van-
hemmat haluavat suojella lapsi-
aan. Siksi kannattaa löytää kul-
tainen keskitie. Ääripäitä pitää 
välttää.

– Pääsiäisessä tärkeintä on sen 
lohduttava viesti. Jeesus nousi 
kuolleista. Pitkäperjantaihin ei 
kannata juuttua, mutta ei sitä pidä 
sivuuttaakaan, Asikainen toteaa.

Sirpa Kukkohovi kertoo, että 
vanhemmat kyselevät toisinaan 
pääsiäisvaelluksen sisällöstä. 
Vaellukset on toteutettu lapsiläh-
töisesti ja lapsen ikä huomioiden.

– Kuolemaa ei ylidramatisoida. 
Päällimmäiseksi tunteeksi osallis-
tujille haluamme jättää ilon, Kuk-

kohovi sanoo.   
Elämyksellisyys ja kaikkien 

aistien mukaan ottaminen on tär-
keässä roolissa pääsiäisvaelluksel-
la. Kukkohovi kertoo, että Mu-
hoksella lapset saavat kuulla mu-
siikkia ja laulua. Ehtoollispöydäs-
sä on syötävää ja juotavaa ja Jee-

suksen haudalle on tuotu tuoksu-
via kukkia. 

Pekka Asikainen arvelee, että 
tapa kertoa lapsille pääsiäisestä on 
ajan kuluessa hieman muuttunut.

– Aiemmin pitkäperjantain 
tapahtumat saattoivat korostua 
enemmän. Nyt painotetaan ylös-

nousemuksen ihmettä. Kristinus-
ko on täynnä sisäkkäisiä paradok-
seja ja pääsiäinen on yksi niistä. 
Siinä on iloa ja surua.

SaNNa TuRuNeN

Pääsiäisen tapahtumiin voi tutustua vaikka Lasten Raamatun avulla.



4    Nro 13    4.–12.4.2012

Julkaisija: Rauhan Tervehdys ry.
     ISSN 0356-2840
     Perustettu 1907
Kustantaja: 
Levikki: 
noin 98 000 kpl, 14 seurakuntaa: Oulu, 
Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, 
Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulunsalo, Siika-
latva ja Tyrnävä.
Ilmestyminen:
Lehti ilmestyy 43 kertaa vuodessa torstaisin, 
kesällä joka toinen viikko. 
Jakelu: 
Itella Oyj:n jakamana osoitteettomana 
ilmaisjakeluna tilaajaseurakuntien alueella
Päätoimittaja:
Janne Kankaala, poissa 31.12.2012 saakka
Päätoimittaja / toimitussihteeri:
Elsi Salovaara 044 5626 447
Toimittaja:
Pekka Helin 044 5626 451
Toimittaja: 
Riitta Hirvonen 040 529 7558
Toimittaja:
Sanna Turunen 044 5626 449
Toimitusharjoittelija:
Katja Kiiskinen 044 5626 452
Ulkoasu:
Mari Lähteenmaa 

Sähköpostit:
etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi
Osoite: 
PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 9, 5. krs
Puhelin: 
(08) 5626 400 / 044 5626 450
Verkkojulkaisu: 
www.rauhantervehdys.fi
Facebook:
www.facebook.com/rauhantervehdys
Tilaaminen: 
Kustannus-Oy Kotimaan tilauspalvelut 
p. 020 7542 333 
Tilaushinnat: 
Seurakunnille 10,93 € / kotitalous, yksityistilaukset 
1 vuosi 32,70 €, 6 kk 21,80 €, 3 kk 16,35 €
Ilmoitustilan myynti:
Kustannus-Oy Kotimaa / Minna Zilliacus
p. 020 7542 361, minna.zilliacus@kotimaa.fi
Huom. ilmoitustila varattava 8 pv ennen lehden 
ilmestymistä. 
Ilmoitusten valmistus ja vastaanotto:  
Kustannus-Oy Kotimaa / Lisbeth Sarkkinen 
p. 020 7542 276, faksi 020 7542 343
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä)
Jakeluhuomautukset:
Jos et saa lehteä, tai vastaavasti et halua ottaa 
vastaan ilmaisjakeluja, ilmoita nimesi ja osoitteesi 
Itellan asiakaspalveluun, p. 0200 71000 tai tee se 
osoitteessa www.posti.fi/palaute

Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
neuvoston jäsen.

toimitus@rauhantervehdys.fi  |  PL 102, 90101 OULUPostia

Rauhan Tervehdys 
toivottaa lukijoilleen 

siunattua 
pääsiäistä!

Tarja Bäckman
Lähetyssihteeri
Tyrnävän seurakunta

Tärkeintä elämässäni 
on: Mielenrauhan tavoit-
telu siinä, että olisi sovussa 
itsensä ja muiden kanssa. 
Rakkain raamatunkoh-
tani on: Jes. 54:10 ”Vaikka 
vuoret järkkyisivät ja kuk-
kulat horjuisivat, minun 
rakkauteni sinuun ei järky 
eikä minun rauhanliittoni 
horju, sanoo Herra, sinun 
armahtajasi.”
Olen halunnut nykyi-
seen työhöni, koska olen kiinnostunut kansainvälisyydes-
tä ja kehitysyhteistyöhön liittyvistä asioista. Lähetystyö on ik-
kuna maailmaan. Evankeliumin leviämisen kautta maailma 
käy valoisammaksi ja toivo tulee elämään. 
Esikuvani on: Vältän asettamasta esikuvia itselleni. Mut-
ta ihailen suuresti kaikkia alkeellisissa ja vaarallisissa oloissa 
työtään tekeviä lähetystyöntekijöitä ja lähetystyölle elämänsä 
omistaneita, kuten Afganistanissa työtä tehneet Liisa ja Ben 
Kingma Lumijoelta.  
Harrastan mielelläni monenlaista ulkoilua.
Terveiset lukijoilleni ovat: Nykyaikainen lähetystyö on ih-
misten palvelemista monin tavoin.

Rauhan Tervehdys 
esittelee tällä palstalla  
tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. 

 Uusi
kasvo

Tämän hetken keskustelun 
aihe seurakuntien osalta 
on: Millaisella seurakun-
ta-, hallinto- ja rakenne-

mallilla voidaan parhaiten tu-
kea seurakuntalaisen uskoa ja 
elämää kristittynä. 

Seurakunta on yhteisö. Tämä 
yhteisö on aineellinen ja paikal-
linen: se ilmenee ja kokoontuu 
sanan ja sakramentin äärelle 
aina jossakin fyysisessä, konk-
reettisessa paikassa. 

Yhteisön aineellisuus ha-
vainnollistuu määritelmässä, 
jonka mukaan seurakunta on 
pöytä, pöydällä on leipä ja vii-
ni ja pöydän ympärillä Juma-
lan kansa yhdessä toimittamas-
sa ehtoollista (Pyhä Ingnatius 
Antiokialainen).

Tärkein asia on perusseura-
kunta, lähikirkko, kotikirkko, 
aluekirkko tai miksi sitä halu-
taan kutsua. Sen toiminnasta 
vastaa kirkkoherra, kappalai-
nen, aluekappalainen, riippuen 
siitä, mitä tämän ihmisten luo-
man ”organisaatiolaatikon ylä-
puolelle” on sijoitettu, ajatuk-
sella, että siten parhaiten tur-
vataan seurakunnan perusteh-
tävä.

Tähän saakka keskustelussa 
on ollut esillä yhden seurakun-
nan malli ja yhtymämalli, joka 
aikoinaan otettiin käyttöön ve-
rotuksellisista syistä. Seurakun-
tien rakennemuutoksen ohjaus-
ryhmän loppuraportti, josta on 
pyydetty palaute seurakunnil-
ta sisältää rovastikunta- ja hiip-
pakuntamallin. Kyse on palaut-

teesta, ei lausunnosta. Tämä on 
hyvä ratkaisu, sillä niin paljon 
keskeneräisyyksiä ja pohdin-
nan paikkoja sisältyy vielä kum-
paankin malliin.

Etelä-Suomessa ollaan eh-
kä hiippakuntamallin kehit-
tämisen kannalla. Siitä on löy-
dettävissä paljon asioita, joihin 
voi yhtyä. Hiippakunnan kirk-
kolaivassa on piispa kapteeni-
na. Ongelmana nähdään piis-
pan liian suuri työmäärä ja se 
että piispan hengellinen johta-
juus hämärtyy ajan niukkuu-
teen. Tämä on myös mahdol-
lisuus, jossa kirkkomme löytää 
uusia ulottuvuuksia perinteisen 
jäykän johtamistavan tilalle. 

Maailmassa on suuria orga-
nisaatioita, joissa on vain yksi 
johtaja. Toimivuuden ratkaisee 
hänen johtajantaitonsa ja ky-
kynsä luottaa johtoryhmän jä-
seniin. Organisaatio on niin 
heikko, kuin on sen heikoin 
lenkki. Tässä vaiheessa malliin 
liittyy paljon mietittävää ja rat-
kaisua vaativia asioita, mutta 
hiippakuntamalli on pohdin-
nan arvoinen vaihtoehto.

Rovastikuntamalli on poh-
joisen suosikki. Mallia voidaan 
verrata yhtymään, mikäli se to-
teutetaan raportin mukaisena. 
Johtamistavan muutoksella se 
on lähellä yhden seurakunnan 
mallia, jota Oulussa mietittiin 
edellisellä vaalikaudella. Ro-
vastikuntamallissa säilyy seu-
rakunta ja kirkkoherran titte-
li, joten sen hyväksyminen on 
helpompaa tavalliselle riviseu-

rakuntalaiselle. 
Malli saa arvostelua läänin-

rovastin roolin ja hänelle suun-
nitellun johtoryhmän kokoon-
panon osalta. Lääninrovastin 
tulisi näin toteutettuna olla teo-
logian tohtori, diplomi-insinöö-
ri ja ekonomi johtamistaitojen-
sa lisäksi. Mallissa siirretään 
vastuualueiden suuruudesta vä-
littämättä ylempien viranhalti-
oiden taso päällikkötasolle. Täl-
löin on odotettavissa, että nii-
hin ei tulevaisuudessa hakeudu 
johtajatason henkilöitä. 

Yhteistyöllä on edellä olevis-
ta rakennettavissa malli, joka 
vastaa alussa asetettuun tavoit-
teeseen. Helpottaisiko mietti-
mistä, jos miettisimme mal-
lia, jossa Suomeen ensi vuoden 
alussa tulisi luterilainen val-
takunnallinen kansankirkko, 
jonka jäseninä on 75 prosenttia 
väestöstä. 

aNTeRO aaKKO
kirkolliskokousedustaja 2012–2016 

Oulu

Luettuani lehdestä nro 12 
Liisan, Jaakon ja Elvin kir-
joituksen, joka oli kom-
mentti edellisessä lehdessä 

olleeseen kirjoitukseeni, pää-
tin vielä palata asiaan, siitäkin 
huolimatta, että ko. ilta oli ollut 
”lämmin tunnelmaltaan”. 

On selvää, että kenelläkään ei 
ole oikeutta missään tilanteessa 
ja mistään syystä, eikä missään 
elämän vaiheessa, tappaa yhden 
yhtäkään ihmistä kuuluipa hän 
mihin tahansa kulttuuriin, niin 
kuin Kaukovainiolla oli tapah-
tunut. Tämän kieltää jo vanhan 
liiton käskyt, älä tapa, älä varas-
ta, älä tee huorin, jne. Ihmisel-
lä ei ole oikeutta riistää henkeä 
myöskään itseltään. 

Kirjoituksessa mainittiin, et-
tä Kaukovainiolla tapon suorit-
tanut henkilö oli kasvanut kris-
tillisessä kulttuurissa. On huo-
mioitava, että uskonnollisuus, 
mikään kulttuuri, etiikka, tai 
kirkon jäsenyys ei tee kenes-
täkään kristittyä. Kristillinen 

kulttuuri noudatettuna tuo kyl-
lä tullessaan hyviä vaikutteita ja 
vähentää syntielämää. 

Sellaista kirjoituksessa ol-
lutta mainintaa, että eri uskon-
toihin kuuluvat ovat sisaria ja 
veljiä keskenään, en muista ai-
kaisemmin lukeneeni tai kuul-
leenikaan. Raamatussa sano-
taan: ”Mutta kaikille jotka ot-
tivat hänet (Jeesuksen) vastaan 
hän antoi voiman tulla Juma-
lan lapsiksi, niille, jotka usko-
vat hänen nimeensä.” Tähän 
joukkoon kuuluvat ovat sisa-
ria ja veljiä Jeesuksessa ympäri 
maailman, koska heillä on sama 
Isä. Pyhä Henki, jonka he Jee-
suksen vastaanotettuaan saivat, 
yhdistää heidät seurakuntaruu-
miiksi. 

Raamatussa sanotaan: ”Jos 
olemme panneet toivomme 
Kristukseen ainoastaan tämän 
elämän ajaksi, niin olemme 
kaikkia muita surkuteltavam-
mat.” Kristityn toivo on kuo-
leman jälkeinen iankaikkinen 

elämä taivaassa Isän Jumalan 
luona. Jeesus on portti taivaa-
seen. Hän sanoo: ”..minä olen 
tie ja totuus ja elämä; ei kukaan 
tule Isän tykö muutoin kuin mi-
nun kauttani.” 

Raamatun lukemisella ja/tai 
kuulemisella on vastaanotettu-
na pelastavan uskon synnyttä-
vä vaikutus. Taivaassa on ilo-
juhlat aina, kun syntinen tekee 
parannuksen ja Jeesuksellakin 
riittää rakennushommia myös 
taivaassa.

Ihminen ei tietämättään tu-
le uskoon ja pelastu. Jumala 
on niin armollinen, että hän ei 
ikään kuin kidnappaa ketään, 
vaan armossaan ja rakkaudes-
saan kutsuu jokaista taivastielle. 
Hän sanoo sanassaan ”…otta-
kaa Jumalan armo (Jeesus) vas-
taan, ettei se jää turhaksi.” 

Siunattua Vapahtajamme 
ylösnousemusjuhlaa.

HaNNu maTTila
Raahe

Kun rahat vähenevät

Vielä Yhdessä eteenpäin -illasta

Rovastikuntamalli 
vai 

hiippakuntamalli?
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Maata kiertelemässä

Dalai-lama 
palkittiin
Dalai-lama palkittiin Temple-
ton-palkinnolla, jota on sanot-
tu kaikkein arvostetuimmaksi 
uskonnon alueen palkinnoksi.

Se myönnettiin tiibetin-
buddhalaisten johtajalle, jon-
ka todetaan olevan vertaansa 
vailla oleva universaalin etii-
kan, väkivallattomuuden ja 
maailman uskontojen välisen 
harmonian ääni.

Palkintoperusteissa todet-
tiin, että dalai-lama on pitänyt 
esillä sekä tutkivan tieteen että 
buddhalaisuuden antia maail-
malle.

Asiasta uutisoi Ecumenical 
News International.

Dalai-lama Tenzin Gyatzo 
sai Nobelin rauahanpalkinnon 
vuonna 1989.

Pääsiäisen 
lauletuin
Pääsiäisajan jumalanpalvelus-
ten lauletuin virsi on Käy yrt-
titarhasta polku (virsi 77), käy 
ilmi vasta valmistuneesta laa-
jasta virsikartoitushankkeesta.

Runsaassa sadassa tutkitus-
sa seurakunnassa virttä 77 käy-
tettiin 99 kertaa vuoden 2010 
pääsiäisen aikana. Tarkastelu-
jakso ulottui kiirastorstaista 
toiseen pääsiäispäivään.
Lähes yhtä usein käytettiin 
virsiä Tulkaa kaikki, katsokaat-
te (virsi 67) ja Nyt se suuri päi-
vä koitti (virsi 84). Viiden käy-
tetyimmän joukkoon mahtu-
vat myös Oi rakkain Jeesukseni 
(virsi 63) ja Oi Jeesus, viimeise-
nä yönä (virsi 220).

Käsikirja 
vl-liikkeestä
Tiedonjulkistamisen neuvotte-
lukunta on myöntänyt apura-
haa käsikirjaan vanhoillislesta-
diolaisuudesta.

Arkkipiispan teologinen 
sihteeri Risto Leppänen on 
yksi apurahan saaneista. Hän 
kertoo kirjan olevan yleistajui-
nen teos, joka antaa välineitä 
jäsentää ja käsitteellistää van-
hoillislestadiolaista todelli-
suutta osana nyky-yhteiskun-
taa ja uskonnollista mediakes-
kustelua. Kirjan ajatuksena on 
luoda kuvaa perinneliikkeestä 
modernin edessä helppotajui-
sesti, mutta argumentoiden.

Arkeologiset todisteet valottavat Jeesuksen elämää

Craig A. Evans kertoo Huf-
fington Postin internetsi-
vuilla kirjastaan Jesus and 
His World: The Archaeolo-

gical Evidence (suomeksi Jeesus ja 
hänen maailmansa: Arkeologiset 
todisteet).

Hän aloittaa kirjansa selittä-
mällä, mitä arkeologia on: kaiva-
uksia ja materiaalisen kulttuurin 
jäännösten tutkimista.

Jeesuksen kohdalla se tarkoit-
taa kaivauksia sekä Israelissa ole-
vien jäännösten (ajalta vuosisata 
ennen ja jälkeen ajanlaskunalun) 
tulkitsemista. Löydöksiä verra-
taan asiaankuuluviin kirjoituk-
siin, kuten Uuteen testamenttiin 
sekä ensimmäisen vuosisadan 
juutalaisen historioitsijan, Jose-
fuksen kirjoituksiin. Usein apu-
na täytyy käyttää avaruusajan 
teknologiaa. Evans sanoo sen ole-
van kovaa työtä, mutta hyvin pal-
kitsevaa.

Kirjan mukaan arkeologiset 
todisteet osoittavat, että Jeesus 
kasvoi pienessä Nasaretin kyläs-
sä, noin kuuden kilometrin pääs-
sä Sepforisista, joka olit siihen ai-
kaan merkittävä kaupunki. Se 
näytti kreikkalais-roomalaiselta 
päällystettyine katuineen, mut-
ta sen asukkaat olivat kuuliaisia 
juutalaisia.

Todisteet myös osoittavat Na-
saretin olleen yhteydessä tiever-
kostoon, joka helpotti matkusta-
mista ja kaupankäyntiä. Erikoi-
nen käsitys siitä, että Jeesus kas-
voi eristyksissä, on siis kumot-
tu. Nuori Jeesus on hyvin voinut 
vierailla Sepforisin kaupungissa, 
jonka teatterit ovat saattaneet toi-
mia inspiraationa hänen pilkates-
saan myöhemmin uskonnollisia 
tekopyhiä sanomalla heitä tees-
kentelijöiksi.

Todisteet synagogien olemas-
saolosta Jeesuksen aikana ovat 

vahvat. Arkeologit ovat tunnis-
taneet ainakin seitsemän sellais-
ta rakennusta, jotka on rakennet-
tu ennen vuotta 70. Synagogassa 
Jeesus on voinut aikuistua Israe-
lin uskonnollisen perinteen kes-
kellä sekä kuulla pyhää kirjaa lu-
ettavan ja tulkittavan.

Vaikka jotkut historioitsijat 
ajattelevat luku- ja kirjoitustai-
don olleen vähäistä ensimmäisel-
lä vuosisadalla, arkeologien mie-
lestä esimerkiksi Vindolandas-
ta Englannista löytyneet laatat tai 
tuhannet Pompeijin ja Herculane-
umin palaneisiin seiniin raapuste-
tut seinäkirjoitukset osoittavat, et-
tä ainakin karkea kirjoitustaito oli 
levinnyt laajalle ja kaikkiin yhteis-
kuntaluokkiin. Tämä todiste sekä 
evankeliumin kuvaus, jossa Jeesus 
keskustelee pappien kanssa siitä, 
ovatko he lukeneet tiettyjä kappa-
leita pyhästä kirjasta vai eivät, viit-
taavat siihen, että Jeesus itsekin oli 

lukutaitoinen.
Erityisen kiinnostavia ovat 

löydöt, joilla on merkitystä Jee-
suksen ristiinnaulitsemisen ja 
hautaamisen kanssa. Yksi niis-
tä on ristiinnaulitun miehen luu-
jäännökset (hänellä on jopa rau-
tapiikki uponneena kantapää-
hän). Teloituksestaan huolimatta 
hänen ruumiinsa otettiin alas ris-
tiltä ja haudattiin juutalaisen ta-
van mukaisesti. 

Ei ole mitään syytä uskoa, että 
Jeesusta olisi kohdeltu eri tavalla. 
Hänen ruumiinsa laitettiin hau-
taan sillä ajatuksella, että hänen 
luunsa kerättäisiin myöhemmin 
ja siirrettäisiin hänen perheensä 
hautaan. Pääsiäisen löytö muut-
ti dramaattisesti tämän suunni-
telman.

KaTJa KiiSKiNeN
Lähde: The Huffington Post

Toimituksen ovet aukesivat vieraille
Rauhan Tervehdyksen toimituksessa vietettiin 
Uskonpäivänä 30.3. avoimien ovien päivää. Tarjolla 
oli kahvia ja pullaa sekä pääsiäisen alla tietenkin 
suklaamunia. Kävijät saivat vastata kyselyyn, jossa 
selvitimme lukijoita kiinnostavia aihepiirejä ja sitä, 
mikä lehdessämme on parasta. Kyselyn tuloksista voi 
lukea sivulta 3.

Jorma Nykänen saapui vaimonsa Pirkon kanssa katsomaan entistä työpaikkaansa. 
Jorma kertoi aloittaneensa Rauhan Tervehdyksessä asiapoikana 72 vuotta sitten. 
Myöhemmin hän työskenteli saman lehden painajana. Jorma Nykänen on Oulun 
Kärppien perustajia, ja nykyisin myös kunniapuheenjohtaja.

Aluksi päätoimittaja Elsi Salovaara näytti vierailijoille, kuinka jutut ja kuvat 
sijoitetaan lehden sivuille taitto-ohjelmassa.

Vierailijat saivat tutustua myös pääsiäislehden oikolukuliuskoihin, joita Riitta 
Hirvonen kuvassa esittelee. Vasemmalla Pekka Auvinen, joka tekee vapaaehtoistyönä 
Rauhan Tervehdyksestä äänilehteä näkövammaisille. Myös Leena Rasila (keskellä) 
on lukenut aikoinaan äänilehteä. Lehteä luetaan ääneen, se nauhoitetaan ja 
nauhoitteesta tehdyt kopiot lähetetään tilaajille kotiin.

TeKSTiT: KaTJa KiiSKiNeN
KuVaT: SaNNa TuRuNeN

1970–80-luvuilla Rauhan Tervehdyksessä työskennellyt Juhani Tuohino on 
toimittaja Riitta Hirvosen entinen työtoveri Kiimingin seurakunnasta. Tuohinolla oli 
kerrottavanaan monta hauskaa tarinaa menneiltä vuosilta.
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PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas
Nuolihaukantie 4 A 6
puh. 045 134 7171

Kotikäynnit lähialueille. 
Myös korttimaksu.

Varauksiin lisää varmuutta

Välivainion Puutarha
Paulaharjuntie 41, av. ark. 8–19, la-su 9–18 

pääsiäisen pyhinä 9–18

 värikkäät tulppaanit
  leikko- ja ruukkunarsissit

 ruusubegoniat

Tervetuloa!

 ruukkukrysanteemit
  tulilatvat ym.

 kukkivat ruukkukukat

Kevättä kotiisi kukkasin...

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Päivystävän papin 
palveluja kehitetään Oulun 
seurakuntayhtymässä. 
Seurakuntasihteeri ryhtyy 
tekemään varauksia, papit 
keskittyvät sielunhoitoon. 

Kaksi vuotta sitten Oulussa 
keskitettiin kaikkien nel-
jän seurakunnan päivystä-
vän papin palvelut Isokatu 

9:ään seurakuntayhtymän viras-
totaloon. 

Seurakuntalaisia ryhtyi pal-
velemaan arkipäivisin kello 9–16 
kaksi pappia.

Tänä keväänä käytäntöä muu-
tetaan siten, että toukokuun alusta 
Isokadun päivystyksessä on vain 
yksi pappi ja hänen lisäkseen seu-
rakuntasihteeri.

Tuiran kirkkoherran Hannu 
Ojalehdon mukaan muutos teh-
tiin palvelun parantamiseksi.

– Päivystävän papin kanssa voi 
sopia kirkollisen toimituksen – 
esimerkiksi vihkimisen tai hauta-
jaisten – ajankohdasta, varata ti-
laisuuteen papin, kanttorin, sun-
tion ja varata myös kirkon, kappe-
lin tai mahdollisesti jonkin muun 
seurakunnan juhlatilan käyttöön, 
Ojalehto selvittää.

– Tämä tarkoittaa, että papin 
pitää päivystyksessä hallita seu-
rakunnan tietojärjestelmissä mo-
nen ”palasen” yhteen sovittami-
nen. Tällainen kokonaisvaltai-
nen asioiden hallinta ei ole vält-
tämättä yksinkertaista, kun päi-
vystävän papin vuoro osuu yhden 

papin kohdalle aika harvakseen. 
Opit ja ohjeet saattavat unohtua 
viikkojen aikana.

– Pappien tekemissä varauksis-
sa on sattunut muutamia kertoja 
aikataulullisia virheitä, mikä on 
harmittavaa, Ojalehto sanoo. 

Pappi on 
vastedeskin paikalla
Ojalehdon mukaan seurakunta-
sihteerin osallistuminen varauk-
sien tekoon tarkoittaa, että päi-
vystyksessä on paikalla aina hen-
kilö, joka työskentelee varauksien 
kanssa päivittäin.

– Esimerkiksi hautajaisten va-
rauksissa on tarkasti huolehditta-
va siitä, että toimituksiin ei tule 
minkäänlaista kiireen tuntoa. Va-
rauksissa on oltava tarkkana.

– Tekemämme muutos merkit-
see toivottavasti sitä, että voimme 
entistä paremmin huomioida ih-
misten aikataululliset toiveet. 

Ojalehto ei pidä uudistus-
ta pappien päivystyksessä seu-
rakuntalaisten kannalta käytän-

nössä suurena. Tähänkin saakka 
päivystykseen tulevat ovat ensim-
mäiseksi ilmoittautuneet ensim-
mäisen kerroksen palvelusihtee-
rille eivätkä suoraan papille. Sa-
ma käytäntö jatkuu tulevaisuu-
dessakin, mutta nyt palvelusih-
teeri ohjaa tulijan joko papin tai 
seurakuntasihteerin luokse.

Ojalehto muistuttaa, että pappi 
on tästedeskin päivystyksessä ai-
na paikalla sielunhoidollisia kes-
kusteluja varten.

– Monet varaukset ovat kui-
tenkin eräänlaisia rutiinivarauk-
sia, eikä siinä tilanteessa puhuta 
välttämättä papin kanssa. Toimi-
tuskeskustelut papin kanssa käy-
dään erikseen, Ojalehto korostaa.

RiiTTa HiRVONeN

Päivystävä pappi: Isokatu 9, 
p. (08) 3161 410, 044 3161 781 / 
044 3161 782, 
sähköpostitse pappi.oulu@evl.fi  
Palvelua tarjotaan arkipäivisin 
kello 9–16.

Biblian kirjailijapäivät 
10.-11.4.

Leena Dickson 10.4. 
klo 15.00

Veijo Koivula 11.4. klo 15.00
Tarjolla kahvia ja 
pikkupurtavaa.

Myymälä avoinna 
ma-pe klo 10 - 17

Tervetuloa uudistettuun 
Bibliaan!

Osoite: Linnankatu 31.
Puhelin: 08 372 732

Nettikauppa: www.biblia.fi 

Kristillinen kirja- ja musiikkiliike

Verkkokaupasta 24 h    www.lomalinja.fi

Risteilyhinta e/ hlö  
A2 ..................... 1658 e
C3 ...................... 998 e
C2 .................... 1248 e
B2 (2.kansi) ...... 1458 e
B2 (3.kansi) ...... 1558 e
B1 (2.kansi) ...... 1628 e
Lux ................... 1848 e 
Myymme nais- ja miespaikkoja
hytteihin C2 ja B2 (2. kansi)

Hintaan sisältyy
•	menomatkan	bussikuljetus		
	 suomalaisella	tilausajobussilla		
 Pietariin
•	paluu	junalla	makuuvaunuissa			
	 Moskovasta	Helsinkiin
•	 risteily	valitussa	hyttiluokassa
•	 täysihoito	laivalla	alkaen	
	 illallisella	ja	päättyen	aamiaiseen
•	viisumi	Suomen	kansalaisille
•	mielenkiintoiset	opastetut	retket		
	 päivittäin
•	Lomalinjan	asiantuntijoiden		
	 luento-	ja	viihdeohjelma
	 sekä	laivayhtiön	ohjelmaa

Menomatkan  bussireitti Pietariin
Oulu	–	Iisalmi	–	Kuopio	–	Varkaus	–	
Mikkeli	–	Lappeenranta	–	Nuijamaa	
–	Pietari

Jokiristeily 27.8.–3.9.

Pietarista Moskovaan
Pietari, Laatokka, Syväri, Ääninen, Kizhi, 
Valkeajärvi, Goritsy, Volga, Jaroslavl, 
Uglich, Moskova
Risteily	alkaa	Pietarista	jatkuen	Karjalan	sydänmaille	ja	
matka	päättyy	Moskovan	Punaiselle	torille.	Asiantunti-
jat	eversti	Sampo Ahto	ja	risteilyisäntä	Jyrki Härkönen 
syventävät	reitin	varrella	näkemäämme	ja	kokemaamme.	
Musiikkia	ja	tunnelmaa	luovat	Äänisen	aalloilla,	Laatokan	
laineilla	ja	Volgalla	pianisti	Seppo Hovi ja	oopperalaulaja	
Raimo Laukka.	Paluumatka	mukavasti	junalla	makuuvau-
nuissa	Moskovasta	Helsinkiin.

Raimo Laukka Seppo Hovi

Pietari

Kizhi

Goritsy

Uglich

Moskova
Jaroslavl

& 010 289 8100 
& 010 289  8101 ryhmät
& 010 289 8120 (Helsinki)
Puhelut 8,21 snt/puh + 17,04 snt/min.     
Palvelumaksu 15 e

Maanantai 9 huhtikuuta klo 18.00,
Oulun adventtikirkko, Tuulimyllynkatu 18 (Oulu)

RachelHyman.org 
Tule kuulemaan Rachelin musiikkia ja riipaisevaa kertomusta 

siitä, miten Rachel juutalaisena löysi Jeesuksen. 
Lisätiedot: oulu.adventist.fi  tai mikjuha@gmail.com

Ihana Kevät 
lapsille ja odottaville äideille

myymälässä ja
verkossa www.jasmin.fi

Tervetuloa!

Saaristonk. 9 Stockmann 4. krs 
OULU www.jasmin.fi

Palvelemme ma-pe 10-18 la 10-15

LASTEN- JA ÄITIYSASUT

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

Seurakuntasihteeri Arja Taskila täydentää päivystävän papin palveluja Isokatu 9:ssä. 
Viime viikolla päivystysvuorossa oli muun muassa pastori Jukka Kolmonen.
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Kiiminkiläiset kuulivat 
infotilaisuudessa, että 
liittyminen yhtymään 
merkitsee muun muassa 
kirkollisveroprosentin 
laskua.

Kun Oulun seurakuntayh-
tymään kuuluu ensi vuo-
den alusta myös Kiimin-
gin, Haukiputaan ja Ou-

lunsalon seurakunnat, yhdessä 
on seitsemän omaleimaista seu-
rakuntaa, joita ei yritetä yhden-
mukaistaa. 

Näin lupasi Oulun tuomioro-
vasti, seurakuntayhtymän laajen-
tumistyöryhmän puheenjohtaja-
na toimiva Matti Pikkarainen. 
Pikkarainen ja yhtymäjohtaja Il-
po Kähkönen vierailivat viime 
sunnuntaina Kiimingissä kirkko-
kahvien yhteydessä järjestetyssä 
laajentumisen infotilaisuudessa. 

Pikkarainen korosti kiiminki-
läisille, ettei Oulu ole tulevassa – 
laajentuneessa – yhtymässä pääl-
lepäsmärin roolissa. Resurssit tul-
laan jakamaan seurakuntien kes-
ken tasapuolisesti ja oikeudenmu-
kaisesti, hän sanoi.

Ilpo Kähkösen terveiset kuuli-
joille kuuluivat: kirkollisvero tu-
lee Kiimingissä laskemaan vuo-
den alusta.  

– Kirkollisvero on oltava sa-
ma kaikissa yhtymän seitsemässä 
seurakunnassa. Laskelmien mu-
kaan pärjäämme sillä, että vero-
prosentti on ensi vuonna 1,25. Lu-
ku on Oulun tämänvuotinen kir-
kollisveroprosentti.

Kiimingin seurakunnan ve-
roprosentti on kuluvana vuonna 
1,50.

Seurakuntalaisten 
maksamat tilavuokrat pois 
Kirkkokahville kokoontunut-
ta väkeä kiinnosti muun muas-
sa Kiimingin seurakunnan kiin-
teistöjen kohtalo. Yleisön joukos-
ta perättiin muun muassa Suve-

  

Kiitä 
marjastajaa

Miksi ihminen haluaa tietää, ymmärtää, 
filosofoida, pähkäillä ja pohtia? Mikä on 
tieteen alku ja juuri?

Vaara.
Alkuihmiset elivät mahtavassa, vaarallisessa 

luonnossa, joka hallitsi täysin heidän elämänkul-
kuaan. Oli tiedettävä millaisia marjoja oli turval-
lista panna suuhunsa ja tunnettava parhaat kala-
apajat ja rikkaimmat metsästysmaat.

Mikä kauheinta, ihmiset kohtasivat pusikossa 
petoja, jotka raatelivat varomattomat hengiltä ja 
pistivät heidät poskeensa.  

Alkuihminen ei halunnut leijonan mahalauk-
kuun sulatettavaksi. Peto taltutettaisiin, jos vain 
tiesi tarpeeksi sen elintavoista. Asiaa auttoi, jos osa-
si kyhätä keihään tai jousipyssyn. Vaikeuksista sel-
visi, kun tiesi tarpeeksi. 

Ehkä evoluutio suosi tiedonhaluisia marjastajia 
ja härvelinkeksijöitä jo silloin, kun vaelsimme il-
man rihmankiertämää Afrikan vihreillä kunnail-
la. Esi-isämme olivat kenties yksinkertaista väkeä, 
mutta kehittymispotentiaalia heillä oli valtavasti. 
Tarve tietää taltioitui geeneihin asti.

Ihminen ohjelmoitiin pohtimaan toimintaym-
päristöään ja omaa itseään. Mitä enemmän tietää, 
sen turvallisempaa elämä on. 

Vanha joutavanpäiväinen viisaus väittää, että 
tieto lisää tuskaa. Höpö höpö, tiedon avulla ihmi-
nen selviää hengissä.

Itsetuntemus puolestaan tekee elämän turvalli-
semmaksi, kun tietää omat rajansa ja mahdollisuu-
tensa. Oman vajavaisuutensa ymmärtäminen eh-
käisee yrittämästä liikaa ja lyömästä päätänsä sei-
nään. On oivallettava, että oma ymmärrys ja ky-
vyt eivät riitä kaiken punnitsemiseen ja ratkaise-
miseen.

Kaikkein kykenevimmille itsetuntemus taas an-
taa luvan uskaliaisiin tiedonseikkailuihin, kun ky-
vyissä on mistä ammentaa. Tutkimusmatkoille tie-
toa etsimään lähtivät miehet, joilla oli realistinen 
käsitys taidoistaan. Kuuhun eivät lentäneet tolva-
nat vaan itsetietoiset pilottisankarit.

Enää emme ole samalla tavalla luonnon armoilla 
kuin ennen, mutta tiedonhalumme ei ole kadonnut 
mihinkään. Halu tietää on jo aikaa sitten synnyttä-
nyt kukoistavan tieteen, jolla ei välttämättä ole enää 
kytkentää vaaralliseen luontoon.

Jo antiikin Kreikassa oli mahdollista harjoittaa 
tieteitä ilman vaaran ja turvattomuuden kylmää 
rinkiä. Vapaiden miesten joutilaisuus oli filosofian 
äiti. Kun ei ollut mitään tekemistä, keksittiin lo-
giikka ja monta muuta ajatushippulaa.

PeKKa HeliN

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Sinappia

2013
OULU LAAJENEE

Kuvassa oikealla Kiimingin kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Jokikokko, joka arvioi, etteivät kiiminkiläiset juuri huomaakaan 
liittymistä Oulun seurakuntayhtymään. Kuvassa vasemmalla tuomiorovasti Matti Pikkarainen ja kirkkoherra Pauli Niemelä.

Tähtäimessä omaleimaisten 
seurakuntien yhtymä

lan leirikeskuksen ja kirkkoherra 
Pauli Niemelän asuttaman pap-
pilan kohtalo: tullaanko ne tule-
vaisuudessa myymään?

– Ne säilyvät ennallaan. Seura-
kuntalaisten käytössä olevista ti-
loista on perittävä yhdenmukai-
nen hinta ensi vuoden alusta. Tä-
mä tarkoittaa, että Kiimingissä 
seurakunnan tiloista ei tulla jat-
kossa perimään seurakuntalaisil-
ta vuokraa, kun niissä järjestetään 
esimerkiksi muistotilaisuuksia tai 
hääjuhla, Pikkarainen kertoi.

Hän ja Pauli Niemelä muistut-
tivat, että kiiminkiläisten käytös-
sä on tulevaisuudessa myös nykyi-
sen Oulun seurakuntayhtymän 
kauniita rakennuksia esimerkik-
si Vanhassa pappilassa ja Oulujo-
en pappilassa.

– Kaikki seurakuntalaiset ovat 
käyttäjinä samassa asemassa: ke-
nelläkään ei ole niihin etuajo-oi-
keutta. Tiloja annetaan käyttöön 
varausjärjestyksessä, Pikkarainen 
sanoi.

Hautauksen 
kallistuminen kipeä asia
Kiimingin seurakuntamestari 
Hannu Kajava kysyi tilaisuudes-
sa, miten hän voi perustella seura-
kuntalaisille hautapaikan muut-
tumista maksulliseksi seurakun-
nan liittyessä Oulun seurakun-
tayhtymään.

– Tässä on kysymys monille ki-
peästä asiasta, Kajava huomautti.

Pauli Niemelä perusteli mak-
sullisuutta sillä, että seurakun-
tien on perittävä hautaustoimesta 
koituvia oikeansuuruisia, todelli-
sia kuluja.

– Nykyinen käytäntö – se, et-
tä kirkon jäseniltä eikä kirkkoon 
kuulumattomilta peritä mak-
sua – tarkoittaa käytännössä si-
tä, että kirkon jäsenet sponsoroi-
vat maksamallaan kirkollisverolla 

kirkkoon kuulumattomien hauta-
paikkoja, Niemelä selvitti.

Hän lisää, että muiden hau-
tauksiin liittyvien kulujen kans-
sa yhteissumma ei ole kuitenkaan 
Kiimingissä merkittävästi nouse-
massa nykyisestä.
  
”epäluuloa 
Oulua kohtaan on ollut”
Kiimingin kirkkovaltuuston pu-
heenjohtaja Pentti Jokikokko 
myönsi kirkkokahvilla, että pie-
nessä seurakunnassa on ollut epä-
luuloa siitä, ohjaileeko ylivertai-
sen suuri Oulu mielin määrin kii-
minkiläisiä tulevaisuudessa.  

– Itse en ole huomannut, että 
tällaista ohjailua, sanelua tai pai-
nostusta olisi ollut yhteisissä neu-
votteluissa, hän totesi.

Jokikokko kertoi oman tieton-
sa infotilaisuuden osallistujille: 
kiiminkiläiset eivät joudu luopu-
maan yhtymässä omista työnteki-
jöistään.

– Tapaamme täällä iloissamme 
ja suruissamme ensisijaisesti omia 
tuttuja pappeja, hän puhui.

Kiimingin kirkkovaltuutettu 
Juhani Runtti oli myös luottavai-
nen.

– Yhteisissä neuvotteluissa on 
ollut tärkeää kompromissihakui-
suus. Olen vakuuttunut, että yh-
tymässä kunnioitetaan kaikkia 
seurakuntia. Ihmisiin täytyy voi-
da luottaa, Runtti painotti. 

Tilaisuus päättyi samaan tee-
maan, mistä se alkoikin: Kiimin-
gin seurakunnan mahdollisuuk-
siin säilyä seurakuntayhtymässä 
omaleimaisena seurakuntana.

– Kun Kiimingin kunta lak-
kaa olemasta monikuntaliitoksen 
seurauksena, seurakunnan mer-
kitys paikallisuuden säilyttäjänä 
vain kasvaa tulevaisuudessa, Nie-
melä sanoo.

RiiTTa HiRVONeN

Haukiputaalla infotilaisuus 
laajenemisesta pidetään 22.4. klo 10 
messun jälkeen.

R i i t t a  H i r vo n e n
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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.
Kaikki ovat tervetulleita.

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Ke 4.4. klo 19 Sana ja rukous, Marketta Tossa-
vainen, Pasi Markkanen, Päivi Niemi. Pe 6.4. klo 
11 Pitkäperjantain ehtoollinen, Pasi Markkanen, 
Hannu Orava, Suoma ja Jari Levy. Su 8.4. klo 11 
Ylösnousemusjuhla, Hannu Orava, Juha Hilli, 

Tamara Lindgren ja Mertsi Lindgren. Su 8.4. klo 17 CHURCH@78, Easter, Inter-
national Service, Samuel Grönholm, Luke Barnes, Andrey Sirotkin. Ke 11.4. klo 19 
Sana ja rukous, Mikko Saukkonen, Aila Pyörälä, Osmo Kainulainen. To 12.4. 
klo 13 Päiväpiiri. Päivärukous ti ja ke klo 11-12. www.uskotv.fi TERVETULOA!

Oulun Lähetysseurakunta
Uusikatu 35

www.oulunlahetyssrk.net

Su 8.4. klo 16. Pääsiäisjuhla / 
Israel-tilaisuus
Jeesus sovittaja on ylösnoussut!
Olet sydämellisesti tervetullut!

Su 8.4. klo 17 Seurat Olavi Palovaara.
Tervetuloa!
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VAKUUSMAKSU
VAIN 250 €

VVO:n vuokra-asunnossa saat omistusasumista 
vastaavan asumisturvan. Tutustu asuntotarjontaam-
me ja täytä asuntohakemus jo tänään: www.vvo.fi.           
Tutustu samalla myös avainasiakasetuihimme!

VVO-kotikeskus
Saaristonkatu 2 | 90100 Oulu
Avoinna ma-pe 8.30-15.30
Puh. 020 508 4900 | oulu@vvo.fi

To 5.4. klo 19 Kiirastorstain ehtoollisjuhla, Reijo 
Saarela, Risto Wotschke. Pe 6.4. Ristin sanoman 
ilta, Risto Wotschke, Armas Lindberg. Su 8.4. klo 11 

Ylösnousemusjuhla & pyhäkoulu, Pentti Laamanen, Martti Väyrynen. Ti 10.4. klo 18 
Alfa-kurssi. Ke 11.4. klo 11 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta. To 12.4. klo 19 Rukous-
ilta, Kati & Hannu Neuvonen. Tervetuloa! www.oulu.svk.fi

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28 Oulu
8.4. klo 12.00 ja klo 18.00 HPE 
Pyhän Tuomaan kirkko  
kirkkokahvit  Siirtolantie 28
9.4. klo 12.00 ja klo 17.00
Tervetuloa!

• La 7.4. klo 12.00 Rukous- ja Paasto-
 päivä
• Su 8.4. klo 15.00 Hyvää Pääsiäis-
 sanomaa Hannu Orava
• Ti 10.4. klo 18.00 Rukouskokous
 Dimitri Lindgren
• Su 15.4. EI TILAISUUTTA
• Ti 17.4. klo 18.00 Rukouskokous
 Kerttu Kailasuo

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: pe 6.4 klo 18.30 pitkäperjantain seurat 
Kempeleen kirkossa, ti 10.4 klo 18.30 Utajärven seurakuntatalossa.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 12.4 klo 18.00 Aino Koivistolla, 
Rommakkokatu 30 A 2, Heinäpää, Oulu. 

Myötärinteentie 451, 87500 KAJAANI  Puh. 040-518 5954, 08-629 091

www.rauhanmajatalo.fi, info@rauhanmajatalo.fi

Rauhan Majatalo
kristillinen keskus

PSYKODRAAMAKURSSI 11.-13.4., ilm. viim. 10.4.
  Löydä värit elämääsi! Ohjaajana Evelyn Hynynen

PARISUHTEEN PALIKAT 27.-29.4., ilm. viim. 17.4.
  Uutta iloa ja eloa suhteeseen! Soile&Veikko Vasko

PÄIHDEKUNTOUTUSTA ASIAKKAAN KOTIIN:
Kotiin annettavaan päihdekuntotukseen  

on mahdollista saada kotitalousvähennystä.

Kaapontupa Oy
Takkurannantie 307 90820 Kello

Gsm 040 4130542  
www.kaapontupa.fi

Kaapontuvan päihdekuntous on suunnattu  
päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen. 

Kuntoutuksessa yhdistyy nykyaikaiset hoitomuodot ja Minnesota-malli. 
Ota yhteyttä, niin kerromme toiminnastamme lisää.

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

Virikkeitä rukouksella 
palvelemiseen

Kuka meistä ei pitäisi siitä, 
että hänen puolestaan ru-
koillaan? Tai kuka ei iloit-
sisi siitä, kun on voinut 

auttaa toista rukoilemalla hänen 
puolestaan? Myös Taivaan Isä ha-
luaa kuulla lapsiaan sekä vastata 
ja puhua heille. 

Myllyojan seurakuntakodil-
la järjestetään 21.–22. huhtikuuta 
hoitavan rukouksen koulutusta, 
jossa rukouspalvelua lähestytään 
tavallisen ihmisen tasolta. 

Kouluttajana on Maikku Saa-
rinen Kansan Raamattuseuras-
ta. Hänen opetuksensa on saa-
nut paljon kiitosta myös aiemmin 
Oulussa järjestetyistä opetuksista. 
Asioita lähestytään myös käytän-
nön esimerkein, ja kysymyksiä voi 
esittää joka vaiheessa.

Tilaisuus on uusi askel jo vuo-
sia kestäneessä Kristus yhdistää 
-prosessissa. Koulutus on tarkoi-
tettu yhtä hyvin maallikoille kuin 
seurakuntien työntekijöillekin. 
Osallistuminen ei edellytä koke-
musta rukouspalvelusta. Järjestä-
jänä on eri seurakuntien nimeä-

mä valmisteluverkosto. 
Kustannuksista pääosa koo-

taan osallistumismaksuina. Tar-
kemmat tiedot löydät osoitteesta 
www.rukoillaan.fi. Ilmoittaudu 
10. huhtikuuta mennessä joko: 
sirpa.kemppainen@evl.fi, p. 040 
5747 163 tai ari.kauppila@oulun-
seutu.info, p. 040 4818 888. 

Seuraavat rukouselämää vah-
vistavat Kristus yhdistää -tilai-
suudet järjestetään syksyllä. 

Hoitava rukous-
palvelu -kurssi

La 21.4. klo 10–18
• Hoitava rukous palvelu-
tehtävänä
• Varustettu palvelemaan
• Fyysinen paraneminen
• Sisäinen paraneminen
Su 22.4. klo 10–15.30
• Henkivaltojen todellisuus
• Anteeksiantamisen merkitys 
• Rukouspalvelu seurakun-
nassa

Yrittäjä,
ilmoita paikkakuntasi
seurakuntalehdessä:

30 %
ALENNUS

ILMOITUSHINNOISTA!

UUSILLE ASIAKKAILLE

Ota yhteyttä: ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 

Su 8.4. klo 18.00 MUSIIKKI-
TILAISUUS, Tenori Perttu Mathlin

Ke 11.4. ko 19.00 SANAN JA  
RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Palveluja tarjotaan

KOTIPALVELUT HOIVA&APU
Kotipalvelut:

- lastenhoito, kotisiivous, huolenpito 
ja hoiva, henkilökohtainen  

avustaminen, asiointipalvelut ym.
Haukipudas ja lähialueet. 

P. 044 563 1907 
www.kotipalveluhoiva-apu.com

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

Kiirastorstain rippi ja ehtoollinen 
klo 18. Pitkänperjantain rukous-
hetki klo 15. Pääsiäismessu su 
klo 10.30, Tuulimyllynkatu 18 
Tervetuloa! 

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi/ timoteus
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Karjasillan seurakunta on noin 34 000 

jäsenen seurakunta. Työntekijöitä seu-

rakunnassa on noin 50, joista seitsemän 

diakonian virkaa.

www.oulunseurakunnat.fi

Karjasillan seurakunnassa on haettavana

JOHTAVAN DIAKONIA-  
VIRANHALTIJAN VIRKA

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa  
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla 

www.oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja  
vuoropuhelua > avoimet työpaikat.

Hakuaika virkaan päättyy 20.4.2012 klo 15.00.

Paikkoja avoinna

Limingan seurakunta ja Li-
mingan seudun yksinlaulajat 
ry järjestävät hyväntekeväi-
syyskonsertin pitkäperjan-

taina Limingan kirkossa kello 20.
Konsertin käsiohjelmien 

tuotolla tuetaan liminkalaisen 
Luukkosen perheen avustusyh-
distystä. Avustusyhdistys on pe-
rustettu tukemaan homesairau-
desta kärsivän opettaja Tommi 
Luukkosen perhettä vaikeassa 
taloudellisessa tilanteessa.

Konsertissa esiintymässä ovat 
sellisti Harri Österman, sopraa-
no Hannah Lumijärvi, mezzo-
sopraano Paula Kinnunen, te-
norit Sami Kaikkonen ja Ilpo 
Sippola, baritonit Henrik Aho-
la ja Pekka Hänninen sekä bas-

sobaritoni Markku Ahola. Ur-
kurina on Mika Kotkaranta ja 
pianistina Hanna Korri.

Ohjelmassa on vanhoja tun-
nelmallisia sekä harvinaisempia 
kärsimysajan lauluja. Myös ylei-
sö pääsee laulamaan konsertin 
nimikkovirren Käy yrttitarhas-
ta polku.

Konserttiin on vapaa pääsy, 
käsiohjelma maksaa 7 euroa.

Limingan seudun yksinlau-
lajat ry on vuonna 1995 perus-
tettu yhdistys, jonka tarkoituk-
sena on elävöittää toiminta-alu-
eensa musiikkielämää. Yhdis-
tys tekee tiivistä yhteistyötä Li-
mingan seudun musiikkiopis-
ton ja liminkalaisten muusikoi-
den kanssa.

Pitkäperjantain 
musiikkimatinea 
Luukkosten hyväksi

Kalajoen Kristillisel-
lä Opistolla järjestetään 
lauantaina 14. huhtikuu-
ta seminaari Ahtaasta us-

kosta avarammalle. Puhujana on 
käytännöllisen teologian profes-
sori Paavo Kettunen Itä-Suo-
men yliopistosta Joensuusta. 

Kettunen on tutkinut muun 
muassa syyllisyyttä ja häpeää 
suomalaisten hengellisessä elä-
mässä. Viime vuonna hän julkai-
si kirjana tutkimuksensa Kätket-
ty ja vaiettu. Suomalainen hengel-
linen häpeä (Kirjapaja 2011).

Usko ja uskonnollinen yhtei-
sö voivat olla ihmiselle ilon, toi-
von ja turvallisuuden antajia. 
Mutta ne voivat myös olla suur-
ta turvattomuutta, pelkoja ja ah-
distusta tuottavia. Uskonnolliset 
yhteisöt voivat sitoa ja orjuuttaa 
ihmisiä. 

Kaikki uskonnollisuus ei ole 

tervettä, mutta kaikki ei ole 
myöskään sairasta. Missä me-
nevät terveen ja epäterveen us-
konnollisuuden rajat? Milloin 
ihminen voi kokea kelpaavan-
sa Jumalalle ja toisille ihmisille? 
Millainen on terve hengellinen 
minäkuva?

Seminaarissa käsitellään 
myös sitä, mistä kaikesta muo-
dostuu epäterve uskonnollisuus 
ja, mikä on häpeän ja syyllisyy-
den ero. Miten ja millaisissa us-
konnollisessa yhteisössä koe-
taan häpeä ja asettaako yhteisö 
jäsenilleen mittoja, joita on vai-
kea täyttää? Voiko seurakun-
nan keskellä kokea kelpaamat-
tomuutta ja arvottomuutta? 

Seminaariin sisältyy kak-
si luentojaksoa sekä mahdolli-
suus kysymyksiin ja keskuste-
luun niiden pohjalta. Lisätietoja 
www.kkro.fi.

Ahtaasta uskosta 
avarammalle Kalajoella

Viikko Jeesuksen roolissa

Karjasillan kirkossa esitet-
tiin viime viikolla Koh-
ti kolmatta päivää -pääsi-
äiskuvaelmaa päiväkoti- ja 

koululaisryhmille sekä perhe- ja 
päiväkerholaisille. Keskiviikkona 
oli kaksi kaikille avointa yleisö-
näytöstä. Perjantaina kuvaelmaa 
kierrettiin esittämässä palveluta-
loissa.

– Kyllä tämä on ollut äärim-
mäisen suuri kunnia, mutta nyt 
alkaa jo hieman väsyttää, tote-
si Jeesusta esittänyt Karjasillan 
seurakunnan lastenohjaaja Juha-
Matti Seppä.

Keskiviikon ensimmäinen, 
lapsille suunnattu yleisönäytös 
oli Sepälle jo päivän viides.

Hän kertoi olleensa mukana 

harrastajateatterissa, joten näyt-
teleminen oli hänelle tuttua.

– Tämä rooli on sujunut luon-
tevasti. Jeesus oli hyvin lempeä, 
ja olen itsekin kiltti ja lempeä, jo-
ten ei ollut vaikea sisäistää roolia, 
Seppä sanoi.

– Olen ilmeisesti onnistunut 
ihan hyvin, sillä jotkut lapset ovat 
kuulemma kysyneet, olenko oi-
keasti Jeesus, hän naurahti.

Ennen esitysten alkamista Sep-
pä ehti olla mukana vain yksissä 
harjoituksissa, ja yöunet jäivät 
jännityksen vuoksi vähiin. Kaik-
ki kuitenkin sujui hyvin, ja esitys-
ten välillä ehdittiin miettiä myös 
kehitysideoita.

– Olin kerran katsomassa eräs-
tä näytelmää, jossa näyttelijät 

rämpivät yleisön seassa. Se teki 
minuun vaikutuksen, ja halusin 
itsekin ottaa yleisön mukaan esi-
tykseen siunaamalla lapsia, Sep-
pä kertoi.

Näytelmän aikana, kun Jeesus 
ei ollut lavalla, Sepällä oli aikaa 
myös pohdiskelulle.

– Hiljennyin miettimään Jee-
susta, joka kuoli minun ja meidän 
kaikkien syntien takia. Paljon on 
sattunut ja tapahtunut omassakin 
elämässä, muttei mitään kauhean 
pahaa, Seppä sanoi.

– Sen myötä vahvistui tunne 
siitä, että Jeesus pitää meistä huol-
ta, niin kuin on luvannut.

KaTJa KiiSKiNeN

K at ja  K i i s k in e n

"Palmunoksat" toivottivat Jeesuksen tervetulleeksi.

Sunnuntaina 15.4. kello 19 
järjestetään Limingan kir-
kossa afrikkalainen gospel-
messu, jonka on säveltänyt 

Pekka Simojoki ja sanoittanut 
Anna-Mari Kaskinen jo 1980-lu-
vulla.

– Viime vuonna 30-vuotisjuh-
lavuottaan viettänyttä messua on 
järjestetty Limingassa myös jos-
kus 1990-luvulla, kertoo Limin-
gan seurakunnan pastori Anna-
Maari Ruotanen.

Hän arvelee, että pitkä tauko 
kyseisen gospelmessun järjestä-
misessä johtuu siitä, ettei ole ol-
lut innokkaita vapaaehtoisia sitä 
toteuttamassa.

– Nyt aloite afrikkalaisen gos-
pelmessun järjestämiseen tuli 
musikaaliselta seurakuntalaiselta, 
Petteri Paanaselta, joka onkin ol-
lut tässä kantavana voimana.

Paanasen johdolla kymmenen 
innokkaan seurakuntalaisen po-

Afrikkalaisia säveliä 
Limingan gospelmessussa

rukka on harjoitellut messua var-
ten koko alkuvuoden. Mukana on 
myös porukkaa lähialueilta, kuten 
Oulunsalosta ja Rantsilasta.

Messussa saarnaa Oulun hiip-
pakunnan lähetyssihteeri Matti 
Laurila.

Messun jälkeen lähetysaktii-
vit tarjoavat afrikkalaistyylis-
tä iltapalaa, jonka vapaaehtoisis-
ta maksuista kertyvä tuotto, sa-
moin kuin messussa kerätty ko-
lehti, menee lyhentämättömänä 

Fatickissa Senegalissa sijaitsevan 
naisten koulutuskeskuksen tuke-
miseen.

– Yhteiskunnan kehitystä aja-
tellen naisten koulutus on Afri-
kassa avainasemassa, sanoo Ruo-
tanen.

Hän toivoo, että myös muiden 
seurakuntien jäsenet löytäisivät 
tiensä Limingan kirkkoon afrik-
kalaishenkiseen gospelmessuun.

KaTJa KiiSKiNeN

K i r s i  J u nn o na h o

Afrikkalaista tunnelmaa luodaan aidoilla Afrikasta tuoduilla vaatteilla ja kankailla.
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Kuvanveistäjä Raine Körkkö teki Veikko Laakson kans-
sa kaksimetrisen orjantappurakruunun Limingan kou-
lukeskuksen edustalle. Materiaalina on vanha hirsi.

Ku va t :  J aan i  F ö h r
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Kärsimys, ilo ja onni 
ovat kaikkien ulottuvilla 
Limingassa, kun 
paikalliset liikeyritykset 
ja muun muassa poliisi 
ja kirjasto esittelevät 
näyteikkunoissaan 
aiheisiin liittyvää taidetta.

Maalauksia, puu-, kera-
miikka- ja tinatöitä, 
sarjakuvia sekä taide-
valokuvia. Limingan 

taidekoulun ja yhtenäiskoulun 
oppilaat sekä ArsLimingan taite-
lijat ovat töillään rakentaneet Li-
minkaan harvinaislaatuisen tai-
depolun, joka kiertää kuntakes-
kuksessa poliisiasemalta apteek-
kiin. Esillä on yli 80 teosta.

Taiteella ”katetulla” polulla on 
oma nimensä: Kärsimys–Ilo–On-
ni. Tiellä kulkeminen vie tunnel-
masta toiseen: kulkija hätkähtää 
poltetusta hirrestä tehtyä kaksi-
metristä orjantappurakruunua 
koulukeskuksen edustalla, mut-
ta toisaalla voi jo ihailla kauniita 
pieniä tinareliefejä, joissa on läsnä 
ilo, toivo, helpotus: kärsimyksellä 
ei ole viimeistä sanaa.

Urheilukaupan ikkunassa on 
paikkaan sopiva teos kärsimyk-
sestä: nauloilla puhkottu jalkapal-
lo pysäyttää, se satuttaa, kiduttaa.

”mikä loistava aihe!”
Kärsimys–Ilo–Onni-taidepolkua 
ei ole rakennettu sattumalta juu-
ri tänä keväänä. Esitetäänhän Li-
mingassa hiljaisella viikolla Jee-
suksen viimeisiin päiviin keskit-
tyvää Via Dolorosa -vaellusdraa-
maa. Näytelmässä ovat polun ta-
voin läsnä kärsimys, mutta ohjaa-
ja Helena Tornberg halusi draa-
man päättyvän ylösnousemuk-
seen: kristityn iloon ja onneen.

Via Dolorosa -esityksen – ja 
myös taidepolun – taustalla on 
Hengellinen teatteriyhdistys Via 
Dolorosa – Liminka, erityises-
ti taidevalokuvaaja, kolumnisti 
Pirkko Moisander.

Hän oli varhain syksyllä yhtey-
dessä taidekouluun. 

Kuvanveiston lehtori Rauli 
Körkkö tarttui oppilaineen yh-
distyksen ideaan kuvata kärsi-
mystä. 

– Mikä loistava aihe! Suurin 
osa opiskelijoista kiinnostui ai-
heesta. Kaikilla meillä on mieli-
kuvamme kärsimyksestä: mitä se 
meille itse kullekin on? Jollekin 
kärsimys tulee cokispullon kaa-
tumisesta lattialle, toiselle se on 
jotain muuta: kipua, sairautta. 

– Opiskelijat lähestyivät aihetta 
luovasti; töistä tuli kiinnostavia. 
Joukossa oli kliseisten teosten li-
säksi omaperäistä ajatusmaailmaa 
kärsimyksestä, Körkkö kertoo.

Teosten ripustaminen 
vaati luovuutta
Taidekoululla syntyi alkuvuo-

desta kymmeniä kärsimysaihei-
sia töitä. ArsLimingan taiteilijat 
perehtyivät taidepolun kahteen 
muuhun teemaan: iloon ja on-
neen. 

Hengellisen teatteriyhdistyk-
sen Via Dolorosan projektisih-
teeri ja ArsLimingan puheenjoh-
taja Carina Eklund rakensi kah-
den viikon ajan taidepolkua yh-
dessä yhdistyksen sihteerin Pirk-
ko Moisanderin kanssa.

Eklund muistelee urakkaa hy-
vällä, vaikka päivät venyivät pit-
kiksi. 

– Teoksien ripustaminen liike-
tilojen ikkunoihin oli monin ker-
roin mielikuvitusta koettelevam-
paa kuin laittaa taidetta esille gal-
lerioihin, hän huokaisee ja ker-
too ideoineensa mitä erilaisim-
pia kiinnityskeinoja kotonaan il-
tatunneille saakka.

Taidepolun kulkijoita opaste-
taan kierroksella kartan avulla. 
Niitä on näyteikkunoissa – siel-
lä missä taidettakin – ja kartta on 
esillä Via Dolorosan ja ArsLimin-
gan nettisivuilla sekä Facebookis-
sa.

Koko 
kylä mukana
Carina Eklund ja Pirkko Moisan-
der kehuvat taidepolun ainutker-
taisuutta. 

– Taidepolun syntyminen ker-
too liminkalaisesta yhteisöllisyy-
destä.  Meininki polkua tehtäessä 
on ollut mahtavaa ja hyvää mieltä 
on riittänyt. Myös Limingan kou-
lulaiset tekevät aiheeseen liittyviä 
töitä ja lastenkin kyvyt pääsevät 
esille. 

– Minä ajattelen, että tämä 
muuttaa jollakin tapaa koko Li-
minkaa. Kun luulin, että yritykset 
antavat ikkunoistaan meille pie-
nen tilan teoksia varten, me saim-
mekin kokonaisia näyteikkunoita 
käyttöömme, Moisander kertoo. 

– He ovat niin sanotusti sata la-
sissa tässä mukana, Eklund ihas-
telee.

Naiset riemuitsevat siitä, että 
näyteikkunoissa taide tulee kaik-
kien ulkoilijoiden ulottuville. 

Taidepolku on rakennettu hy-
vissä ajoin ennen hiljaista viikkoa 
ja pääsiäistä siksi, että se johdat-
telee ihmisiä kuvillaan Via Dolo-
rosa -kärsimysdraaman tunnel-
miin.

Henkilökohtainen 
kärsimys
Taidekoulun opiskelija Katriina 
Linnanmäen työ Kaunis kärsi-
mys on esillä kampaamon ikku-
nassa. Linnanmäki myöntää, että 
teos on hyvin henkilökohtainen.

– Jos joku kysyy, onko se oma-
kuvani, minun on vastattava kyl-
lä. Tein työtä kauan, mutta olen 
viihtynyt sen äärellä. Kärsimysai-
he on synnyttänyt paljon ajatuk-
sia.

Linnanmäki pahoittelee, että 
joutuu vaihtamaan työnsä lähi-

päivinä. Hän lähettää sen Lahden 
taideinstituuttiin työnäytteek-
si. Linnanmäki haluaa jatkaa tai-
teen opiskelua. 

Limingan taidekoululaisen, 
puuartesaani Vesa Mustosen työ 
pankin ikkunassa on kolme la-
honneesta puusta tehtyä horjuvaa 

ristiä. Kun hän sai tammikuus-
sa opettajaltaan Rauli Körköltä 
kärsimysaiheen käsiteltäväkseen, 
Mustonen mietti, mikä aiheuttaa 
ihmisille kärsimystä. 

Hän päättyi sanaan uskonto.
– Uskonto lohduttaa, mut-

ta uskonto saattaa myös ahdis-

taa tiukkuudellaan. Mikä on lii-
kaa uskontoa, mihin voi vetää ra-
jan? Mustonen kertoo kärsimys-
teemaan liittyviä pohdiskelujaan.

RiiTTa HiRVONeN

Taide somisti kylän

Tämä työ on Roosa Leppäsen tekemä, ja 
se on esillä Sport`in Limingan ikkunassa.

Carina Eklundin tinakoru kertoo 
ylösnousemuksen ilosta.

Vesa Mustosen työ on puuveistos.

Katriina Linnanmäki teki akryylitaulun.
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Pääsiäisenä 
hiljennytään löytämään 

Voit tilata Askelen myös kotiisi
Tilauspalvelu 020 754 2333   tilauspalvelut@kotimaa.fi 

www.askellehti.fi 

Nyt lehtipisteessä.

www.askellehti.fi 

Eetterissä

Radio Dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz
Su 1.4. Oulun seurakuntien 
aluelähetys kello 9–12.
1. pääsiäispäivä su 8.4. klo 8.45 
Radiopyhäkoulussa puhuu lap-
sityönohjaaja Kirsi Merenhei-
mo-Mäepää. Aiheena on pää-
siäispäivä (valtakunnallinen lä-
hetys). Klo 9.15 Armonpulla. 
Perheneuvoja Saara Kinnusta 
haastattelee Mikko Salmi. Klo 
9.30 Herätys eilen ja tänään -oh-
jelmassa puhutaan Siionin vir-
sistä. Mervi Päivärinta haastat-
telee nivalalaista Anja Seppää, 
joka toimii Herättäjä-Yhdistyk-
sen vapaaehtoisena virsikoulut-
tajana. Klo 9.45 Oululaisen us-
kontunnustus. Kuinka Kristuk-
sen kärsimystie koskettaa Pau-
la Kyllöstä, Tuiran seurakun-
nan diakoniatyöntekijää haas-
tattelee Marja Blomster. Klo 
10 messu Tuiran kirkosta. Klo 
11.30 radiopyhäkoulun uusinta. 

Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa jututetaan Jaakko 
Löyttyä, joka konsertoi Pyhän 
Luukkaan kappelissa lauantai-
na 14.4.
2. pääsiäispäivä ma 9.4. klo 10 
messu Oulun tuomiokirkosta. 
Messun toimittaa Jyrki Vaara-
mo, ja häntä avustaa Matti Pik-
karainen. Kanttorina on Lauri-
Kalle Kallunki. Klo 11.30 radio-
pyhäkoulussa puhutaan pääsi-
äisen ilosta. Klo 11.45 Kurkis-
tus kirkkoon -ohjelmassa kant-
tori Lauri-Kalle Kallunki ker-
too Elia-oratoriosta, joka esite-
tään tuomiokirkossa ja Virtuaa-
likirkossa lauantaina 14.4. Hän-
tä haastattelee Marja Blomster.

Radio Dei Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
Pe 6.4. klo 16.03–17 Toivon tuo-
miokapitulissa ollaan pääsiäis-
tunnelmissa. Keskustelijoi-
na Oulun hiippakunnan piis-
pa metropoliitta Panteleimon 

ja Mikko Salmi.
Ma 9.4.–ke 11.3. klo 16.20 Ar-
monpulla. Mikko Salmi kertoo 
pääsiäisaiheisia tarinoita.
Ti 10.4. klo 22.05 Viikon vie-
raana on legendaarisen Exit-
gospelyhtyeen jäsen, laulaja ja 
musiikintekijä Jari Levy. Hän-
tä haastattelee Marja Blomster.
Ke 11.4. klo 16.40 Oululaisen 
uskontunnustus. Seurakunnan 
lastenohjaaja Eveliina Korkea-
aho kertoo kristillisestä vakau-
muksestaan. Häntä haastattelee 
Marja Blomster.
To 12.4. klo 16.20 Herätys eilen 
ja tänään -ohjelmassa puhutaan 
herännäisyydestä ja Siionin vir-
sistä nuoren näkökulmasta. 
Mervi Päivärinnan haastatelta-
vana on Heikki Mustakallio, jo-
ka räppäsi viime kesänä Oulun 
herättäjäjuhlilla.

Radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,5 mHz
1. pääsiäispäivänä su 8.4. klo 

9.45 Radiopyhäkoulussa puhuu 
lapsityönohjaaja Kirsi Meren-
heimo-Mäenpää. Aiheena on 
pääsiäispäivä. Klo 10 Radioju-
malanpalvelus Oulun tuomio-
kirkosta. 
2. pääsiäispäivänä ma 9.4. klo 
10 radiojumalanpalvelus Kemin 
kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Pe 6.4. klo 18 Luukas-passio 
Oulun tuomiokirkosta. Teok-
sen kuoro-osuuksista vastaavat 
Sekakuoro Tuike ja Pudasjär-
ven kirkkokuoro. Soitinosuuk-
sista vastaa jousiorkesteri, oboe 
ja urut. Jeesuksen osan laulaa 
baritoni Jussi Juola ja evankelis-
tana laulaa baritoni Lauri-Kalle 
Kallunki. Muissa rooleissa lau-
lavat Sirkka Rautakoski, sopraa-
no sekä baritonit Toni Hintsala 
ja Paulus Kälkäjä. Passion joh-
taa Jukka Jaakkola.
Su 8.4. klo 10 Pääsiäispäivän 

messu Oulun tuomiokirkosta. 

Yle Radio 1, 90,4 mHz
www.yle.fi/radio1
La 7.4. klo 18 iltahartauden pi-
tää oululainen vanhustyön pas-
tori Markku Palosaari.
To 12.4. klo 18.50 iltahartauden 
pitää kirkkoherra Pauli Niemelä 
Kiimingistä. 

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 3161 563 (ma–pe),
Oulun seurakuntayhtymä, 
Radiostudio
PL 122, 90101 Oulu

Nettiradio 
kempeleenseurakunta.fi
Kuuntele Pyhän Kolminaisuu-
den kirkon jumalanpalvelukset 
suorana netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi.

YLE Radio 1:ssä kuullaan 
tuttuun tapaan aamu-
hartaus pääsiäistä edel-
tävällä hiljaisella viikol-

la maanantaista lauantaihin kello 
6.15 ja 7.50. Iltahartaus lähetetään 
maanantaista keskiviikkoon kel-
lo 18.50. Lauantaina ehtookellot 
ja iltahartaus kuullaan kello 18. 

YLE Radio 1 lähettää katolisen 
iltamessun ehtoollisen asettami-
sen muistoksi kiirastorstaina 5.4. 
kello 18 Pyhän Henrikin kated-
raalista Helsingistä.

Pitkäperjantaina 6.4. kello 10 
radiojumalanpalvelus tulee Salon 
seurakunnan Kuusjoen kirkosta. 
Pitkäperjantaina kuullaan myös 
ortodoksinen suuren lauantain 
aamupalvelus Pyhän marttyyri-
keisarinna Aleksandran kirkosta 
Turusta kello 18. 

Ensimmäisen pääsiäispäivän 
8.4. sanajumalanpalvelus kuul-
laan Helsingin tuomiokirkosta 
kello 10. 

Helsingin Agricolan kirkon 
tuomasmessu lähetetään toisena 
pääsiäispäivänä 9.4. kello 10. 

Televisiossa myös 
passio ja dokumentteja
Pitkäperjantain tv-jumalanpalve-
lus lähetetään Helsingin Vartio-
kylän seurakunnan Matteuksen 
kirkosta YLE TV1:ssä 6.4. kello 
10. YLE Fem lähettää ruotsinkie-
lisen jumalanpalveluksen Jepu-
an kirkosta pitkäperjantaina kel-
lo 14.05. Saarnan sijasta jumalan-
palveluksessa luetaan Kristuksen 
kärsimyskertomusta.

Ortodoksinen pääsiäisyön aa-

mupalvelus ja liturgia Vaasan Py-
hän Nikolaoksen kirkosta lähe-
tetään lauantaina 7.4. kello 23.55 
alkaen yhteislähetyksenä YLE 
TV1:ssä ja YLE Radio 1:ssä. Pal-
veluksen toimittaa Oulun met-
ropoliitta Panteleimon yhdessä 
Vaasan seurakunnan papiston ja 
kuoron kanssa.

Ensimmäisenä pääsiäispäivänä 
8.4. lähetetään luterilainen messu 
Helsingin Vartiokylän seurakun-
nan Matteuksen kirkosta. Messu 
nähdään YLE TV1:ssä kello 10. 
Ensimmäisenä pääsiäispäivänä 
nähdään myös pääsiäisjumalan-
palvelus Jepualta  YLE Fem -ka-
navalla klo 14.35. 

Pääsiäistä edeltävällä hiljaisel-
la viikolla lähetetään Pisara-oh-
jelma maanantaista perjantaihin 
YLE TV1:ssä kello 14.55 ja lauan-
taina kello 11.05. 

YLE TV1:ssä nähdään pitkä-
perjantaina kello 18.20 uusintana 
ohjaaja Pekka Heikkilän doku-
mentti Tyrvään Paratiisi ja Passio. 
Taiteilijat Osmo Rauhala ja Kuut-
ti Lavonen maalasivat jälleenra-
kennettuun Tyrvään Pyhän Ola-
vin kirkkoon 101 maalausta vuo-
sina 2005–2009.

YLE Teema esittää kuusiosai-
sen sarjan Ikonin tie lauantai-
na 7.4. kello 14–17. Sarja esittelee 
ikonitaiteen historiaa muinaises-
ta Roomasta nykypäivän Euroop-
paan. Pääsiäisen musiikkitarjon-
taan kuuluu Johann Sebastian 
Bachin Matteus-passio kaksiosai-
sena lähetyksenä kiirastorstai-
na ja pitkäperjantaina kello 14.55 
YLE Fem-kanavalla.

lastenkirkossa 
vaelletaan ja iloitaan
Lastenkirkko.fi järjestää lapsille 
pääsiäisen aikaan runsaasti vir-
tuaalitilaisuuksia, joista ovat vas-
tuussa seurakuntien työntekijät. 

Lastenkirkko.fi on virtuaa-
linen kirkko, joka edellyttää si-
säänkirjautumista. Yhteistyös-
sä ovat Espoon, Helsingin, Ou-
lun, Tampereen, Turun ja Kaa-
rinan sekä Vantaan seurakunta-
yhtymät, Seurakuntien Lapsityön 
Keskus, Poikien ja Tyttöjen Kes-
kus ja Kirkkohallituksen Hengel-
linen elämä verkossa -hanke.

– Lastenkirkko.fi on hyvä koh-
taamispaikka lapsille, jotka eivät 
muuten osallistu seurakunnan 
toimintaan, Lastenkirkko.fi:n 
hankekoordinaattori Katri Saa-
rela sanoo.

Lastenkirkossa seikkailee lap-
sia yli seurakuntarajojen, ja toi-
minta on samankaltaista kuin oi-
keassa seurakunnassa. Virtuaali-
tilaisuuksia on elävöitetty lapsia 
kiinnostavilla elementeillä. 

Pääsiäisen loput 
virtuaalitilaisuudet 
Lastenkirkossa:
Kiirastorstaina 5.4. 
klo 15.30 Pääsiäisvaellus 
Lastenkirkon pihalla
Pääsiäispäivänä 8.4 
klo 16 Ilon konsertti kirk-
kosalissa
Pääsiäispäivänä 8.4. 
klo 18 Iltarukous pyhäkou-
lumajassa
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Hän ei ole täällä
Jotakin uutta on alkanut.

Vähitellen se avautuu silmien eteen, niin että alkaa nähdä paremmin, selvemmin. 
Niin että valot käyvät kirkkaammiksi ja kirjoitettu sana selkeämmäksi. Niin että 
hämärän ja kyynelten sokaisemin silmin alkaa erottaa ääriviivoja, suuntia, kasvoja. 
Niin että alkaa uskoa: voisiko sittenkin olla totta, että…?

Alkaa nähdä, että Jumalan mahdollisuudet ovat toiset. Pääsiäisyönä hän tarttui 
Kaikkivaltiaan kädellään ihmiskunnan historiaan. Hän tarttui pimeyteen, kuolemaan, 
häpeään, pettymykseen ja toivottomuuteen. Hän tarttui siihen, mikä ihmisen näkö-
kulmasta näyttää mahdottomalta. Hän käänsi uuden lehden.

Mikään ei oikeastaan näytä muuttuneen. Kuolema on totta. Pimeys on totta. Ja kui-
tenkin kaikki on uutta. Jumala avasi kuoleman pimeyteen uuden näkökulman: toivon 
näkökulman. Pääsiäisyönä mahdoton tuli mahdolliseksi.

Se mikä näyttää täydelliseltä tappiolta, on voitto. Se mikä näyttää umpikujalta, on 
avautuva ovi. Se mikä näyttää kaiken lopulta, on uuden alku.

Maailmassa on yksi ainoa paikka, jossa hän ei ole. Niin sanoi enkeli tai nuorukai-
nen valkeissa vaatteissa: ”Hän ei ole täällä.” Eikä haudalle saapuneilla naisilla ollut 
yhtään syytä olla uskomatta niin.

Hän mursi ajan ja paikan kahleet, synnin ja kuoleman kahleet, voidakseen antaa 
meille elämän ja elääkseen kanssamme. Meille etuoikeutetuille näytetään pääsiäisaa-
muna se ainoa paikka maailmassa, jossa hän ei ole, jotta saisimme sydämeemme ilon 
siitä, että hän on.

maRJaaNa HäRKöNeN
Punkaharjun seurakuntapastori

Sanan aika
Jes. 25: 8-9
Kuolema on nielty ainiaaksi.
Herra Jumala pyyhkii kaikkien kasvoilta 
kyyneleet
ja vapauttaa kansansa alennuksesta ja 
häpeästä
kaikkialla maan päällä.
Näin on Herra puhunut.
    Sinä päivänä sanotaan:
"Tämä on meidän Jumalamme!
Häneen me panimme toivomme,
ja hän pelasti meidät.
Tämä on Herra, häneen me kiinnitämme 
toivomme,
iloitkaamme ja riemuitkaamme! Hän 
pelastaa meidät." 

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

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

1. Pääsiäispäivä 8.4.2012
Päivän psalmi Ps. 118:15-23 (24)

1. lukukappale Hoos. 6:1-3 (1. vuosikerta) tai Jes. 25:8-9
2. lukukappale 1. Kor. 5:6-8

Evankeliumi Matt. 28:1-8 
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Kutomisvillitykselle ei 
näy loppua Tyrnävällä. 
Nyt kaivataan jo 
lankalahjoituksia.

Alussa Tyrnävällä syn-
tyi rakkaudella tehtyjä 
vaatteita Etiopian vau-
voille. Sitten villanut-

tuja – ja myös sukkia – ryhdyt-
tiin kutomaan Oulun yliopistol-
lisen sairaalan keskosille ja myös 
muille vastasyntyneille. 

Seuraavaksi myös tyrnäväläi-
set vauvat saavat käsinkudottuja 
pikkuisia villasukkia. Sukat vie-
dään kotiin saakka yhteispelil-
lä: kunnan terveydenhoitaja vie 
seurakunnan tervehdyksen vie-
raillessaan vastasyntyneen luo-
na kodissa. 

Kutomisvillityksen takana 
on kymmeniä tyrnäväläisnaisia. 
Ensimmäisiä nututtajia olivat 
Jaana Supperi ja Seija Tolonen. 

He myöntävät nauraen, et-
tä neulominen on alkanut rön-
syillä Tyrnävällä ”pahasti”. Nai-
set kun miettivät jo, mitä hyvää 
he voisivat seuraavaksi saada ai-
kaiseksi.

Tyrnävän seurakunta lyö 
puuta pesään ostamalla naisille 
lankoja. Diakoniatyöntekijä Sal-
me Kinnunen kertoo, että bud-
jetti on lankojen ostossa jo yli-
tetty, mutta kirkkoherran keho-
tuksesta hyvän tekemisestä ei 

Tyrnävän Seurakunta

Mitä piispa tarkastaa?

Noin vuosi sitten sain puhelun, joka jäi mieleeni. Tuomiokapi-
tulista soitettiin, että Tyrnävän seurakunnan piispantarkas-
tus pidetään 13. ja 15.4.2012. Siinäpä työtä tiedossa uudelle 
kirkkoherralle ja seurakunnan työntekijöille, ajattelin puhe-

lun jälkeen. Vaativathan valmistelut mittavan paperityön. 
Mistä piispantarkastuksessa on oikein kysymys? Sillä on pit-

kä, kristillisen kirkon alkuvaiheisiin asti ulottuva historia.  Piis-
pantarkastus tarkoittaa nykyään myös hiippakunnan piispan 
vierailua seurakunnassa. Kirkkolaissa ja -järjestyksessä anne-
taan yleisluontoisia määräyksiä tarkastuksiin liittyen, muun 
muassa kirkkojärjestyksen 4§:n mukaan seuraavasti: ”piispan 
tulee säännöllisin väliajoin toimittaa tarkastuksia hiippakun-
tansa seurakunnissa”. 

Historiasta tiedetään, että 1800-luvun lopun ja 1900-luvun 
alun piispantarkastuksissa tyrnäväläisten päitä ei liiemmin sili-
telty, he saivat enemmän moitetta kuin kiitosta. Erityisesti piispa 
Gustaf Johansson antoi 1890-luvulla tyrnäväläisille ankaraakin 
palautetta. Aikaa myöten tilanteen kerrotaan kuitenkin paran-
tuneen. Samoin piispantarkastusten luonne on muuttunut. Tä-
män päivän tarkastuksissa piispa seurueineen tutustuu seura-
kunnan elämään, työn painopisteisiin, yhteistyömahdollisuuk-
siin sekä tulevaisuuden visiointiin. Siksi voidaankin sanoa, että 
tarkastus on luonteeltaan eräänlainen Tyrnävän seurakunnan 
tilannekatsaus ja kehityskeskustelu. Näihin asioihin keskitytään 
erityisesti perjantain ohjelmassa. 

Tyrnävällä on pidetty piispantarkastus viimeksi helmikuussa 
2002. Kymmenessä vuodessa on tapahtunut paljon. Kunnan vä-
kiluku on kasvanut puolellatoista tuhannella. Silloinen ennuste 
tämän päivän väkimäärästä on osunut miltei sataprosenttises-
ti kohdalleen. Ikärakenteemme on koko Suomen mittakaavas-
sa valtakunnan nuorimpia. Tämä asettaa positiivisia haasteita 
seurakunnan toiminnalle. Olennainen kysymys kuuluu, miten 
seurakunta voi olla läsnä 2010-luvun tyrnäväläisten elämässä: 
arjessa ja juhlassa. 

Pari viikkoa sitten minulle soitettiin jälleen tuomiokapitulis-
ta. Minua muistutettiin olennaisesta piispantarkastukseen liit-
tyen kaiken valmistelukiireiden ja paperitöiden keskellä: tarkas-
tus on ennen kaikkea seurakuntaa ja seurakuntalaisia varten. 
Huhtikuun 13. ja 15. päivänä piispa Samuel Salmi seurueineen 
keskittyy maantieteellisesti laajassa Ou-
lun hiippakunnassa Tyrnävän lakeudelle 
ja seurakuntamme asioihin. Senpä vuok-
si tahdon muistuttaa kaikkia tyrnäväläi-
siä näiden päivien ohjelmasta, erityises-
ti sunnuntaina kello 10 pidettävästä piis-
panmessusta. Olette sydämellisesti ter-
vetulleita kirkkoon! Silloin selviää, mitä 
piispa tarkastaa. 

TimO liiKaNeN
kirkkoherra

Piispantarkastuksen ohjelma

Pe 13.4.
9.15 Piispantarkastuksen aloitushartaus Tyrnävän kirkossa.   

Puhe kirkkoherra Timo  Liikanen, kanttorina Pentti   
Korkiakoski. Piispa Samuel Salmi seurueineen.

19.00 Sävelhartaus Temmeksen kirkossa. Puhe kappalainen  
Outi Pohjanen, kanttorina Pentti Korkiakoski, kirkkokuoro. 
Piispa Samuel Salmi seurueineen.

Su 15.4.
10.00 Piispanmessu Tyrnävän kirkossa. 
  Toimittaa piispa Samuel Salmi, saarnaa  kirkkoherra 
  Timo Liikanen, avustaa kappalainen Outi Pohjanen. 
  Kanttorina sekä kirkkokuoron ja lapsikuoron johtajana 
  Pentti Korkiakoski. Korsukuoro, johtaa dir. mus. Heimo Saksio. 

  Messun jälkeen yleinen piispantarkastus Tyrnävän kirkossa. 
Piispa Samuel Salmi, pappisasessori Pekka Rehumäki, 

  lääninrovasti Ilkka Tornberg. Notaarina pastori 
  Veera Kettunen. 

12.30 Lounas Tyrnävän seurakuntatalossa. 
  Vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuukeräykselle.

13.30 Seurakuntatyön ansiomerkkien jakaminen. 

14.00 Päätössanat, kirkkoherra Timo Liikanen. 
  Loppusiunaus piispa Samuel Salmi

Neulomalla hyvää aikaiseksi

Yhteisvastuuhiihdossa tienattiin tonneja

Monet tyrnäväläiset si-
vakoivat muutama 
viikko sitten ladulla 
raha mielessään, kun 

seurakunta järjesti Yhteisvas-
tuuhiihdon. Murron koulun lä-
heisyydessä perjantaina 16. maa-
liskuuta pidetty kilpailu kesti 
tunnin ja sen aikana osanottaji-
en piti hiihtää ladulla mahdolli-
simman monta kierrosta.

Hiihtäjät olivat hankki-
neet sponsoreita, jotka maksoi-
vat kustakin kierroksesta tietyn 
summan. Temmesläisellä Toi-
ni Karppisella oli parisenkym-
mentä sponsoria, jotka olivat 
luvanneet maksaa kaksi euroa 
kierrokselta.

– Edellisellä kerralla hiihdin 
seitsemän kierrosta. Silloin mi-
nulla ei ollut monta sponsoria. 
Nyt puhuin itselleni sponsoreita 
eläkepiiristä, Karppinen kertoi.

Iltakuudelta noin 25 hiihtäjää 
oli valmiina ryntäämään mat-
kaan. Sitä ennen selostaja Veli-
Matti Hietikko kuulutti mega-
fonissa kirkkoherra Timo Liika-
sen suunnitelleen vaikean reitin.

– Ilmeisesti se on taktiikkaa, 

ryhdytä tinkimään. 
– Otamme mielellämme vas-

taan myös lankalahjoituksia, 
Kinnunen kertoo.

Naiset ottavat 
itse vastuun piiristä
Jaana Supperi teki ensimmäi-
sen nutun parisen vuotta sitten 
kuultuaan radiosta ohjelman, 
jossa kerrottiin että etiopialai-
sessa sairaalassa tarvitaan villa-
nuttuja vastasyntyneille. Kudot-
tuaan yhden nutun Jaana kysyi 
Salme Kinnuselta, sopisiko nut-
tupiiri seurakunnan toiminnak-
si. Vastaus oli ”kyllä”.

Työntekijöitä nuttupiiriläiset 
eivät juurikaan työllistä.

– Neulojat ovat niin itsenäi-
siä, että heille riittää kunhan 
voivat juoda kahvit kutomisen 

ohessa. Minua ei piirissä tarvi-
ta. Se tuntuu hyvältä, sillä seu-
rakunnan toiminta on usein lii-
an työntekijäkeskeistä, Kinnu-
nen kertoo.

Supperin ja Tolosen mukaan 
nuttujen kutojia on ollut noin 
viitisenkymmentä, mutta sään-
nöllisiä kävijöitä on vähemmän. 
Uudetkin ovat lämpimästi ter-
vetulleita.

Ja tässä naisten aikaansaan-
noksia numeroilla kerrottuna: 
Valmiita nuttuja on 663 ja las-
ten sukkia lähes 150 paria. Villa-
myssyjäkin on kymmeniä.

– Jonkinlainen tehdashan tä-
mä alkaa olla, haastateltavat hy-
myilevät. 

RiiTTa HiRVONeN

Hietikko lasketteli.
Lähes alkumetreiltä kirkko-

herra Liikanen ja kunnanjohta-
ja Tuomas Lohi johtivat kisaa. 
Nuoret miehet jaksoivat pitää 
kovaa tahtia yllä. Lopussa yksi 
vikkeläjalkainen hiihtäjä kui-
tenkin karisti kaksikon kan-

noiltaan.
Muutamien kymmenien kat-

sojien yleisö kannusti hiihtäjiä. 
Kaikki näyttivät tuntevan toi-
sensa.

– Hyvä Tauno, miltä tuntuu? 
selostaja kysyi, kun seniori-ikäi-
nen Tauno Laukka oli hiihtänyt 

Ku va t :  Pe k ka H e l i n

K a t ja  K i i s k in e n

Jaana Supperi (vas.) ja Seija Tolonen esittelevät nututtajien aikaansaannoksia.

Kilpa alkoi yhteislähdöllä.
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Seurakunnan perhekerho on 
3-vuotiaalle Helmi Kärki-
selle viikon kohokohta. 
Hän kyselee jo alkuviikos-

ta hieman kärsimättömänä, mil-
loin pääsee jälleen askartelemaan.

Askartelu ja leikit ovatkin Hel-
mille kaikkein mieluisinta perhe-
kerhossa.

Hän kertoo, että kerhossa on 
ainakin kaksi kaveria: Hertta ja 
Mauri. Heidän kanssaan Helmi 
on askarrellut kortteja ja enke-
leitä.

Helmin äiti Sari Pirkola us-
koo, että Helmi oppii kerhossa 
tärkeitä sosiaalisia taitoja.

– Täällä saa myös hyviä ideoi-
ta kotiaskarteluihin, Helmin äi-
ti kertoo.

Sari Pirkola tulee itsekin mie-
lellään kerhoon. Kun lapset leik-
kivät, äidit ehtivät jutella keske-
nään tai lastenohjaajien kanssa.

– Vertaistuki on tärkeää. Uu-
sia moikkaamistuttuja syntyy las-
ten leikkiessä, Sari Pirkola sanoo.

– Välillä puhe äitien kanssa 
kääntyy vakavimpiinkin aihei-

Sosiaalisia taitoja pienestä pitäen

Tyrnävän kirkkokuoron laulu soi aiem-
paa paremmin. Syynä tähän on se, et-
tä viime talven aikana kirkkokuoroon 
liittyi kymmenkunta uutta laulajaa. 

Kuoron vahvistuminen lisäsi kanttorin 
Pentti Korkiakosken mahdollisuuksia laa-
jentaa ja myös vaikeuttaa kuoron ohjelmis-
toa. Korkiakosken ja kuorolaisten suunni-
telmissa on tuoda ohjelmistoon hengellisten 
laulujen lisäksi muun muassa isänmaallisia 
lauluja ja kansanlauluja.

– Nyt on mahdollista laulaa myös neli-
äänisesti, kanttori iloitsee.

Korkiakoski sanoo olevansa innostunut 
uusista tuulista kuorossa. Edellisvuosina 
kirkkokuoroon ei saatu uusia laulajia, vaik-
ka se on ainoa aikuisten kuoro Tyrnävällä.

Myös lapset ovat innostuneet laulamises-
ta. Seurakunnassa on tällä hetkellä kaksi las-
tenkuoroa, Tyrnävällä ja Temmeksellä.

– Lapset ovat kyselleet kuoroa useas-
ti. Viime syksynä saatoin sanoa heille, että 
nyt se on mahdollista. Tyrnävän kuorossa 
on kolmisenkymmentä lasta. He ovat hyviä 
laulamaan ja myös nopeita oppimaan uusia 
asioita. Ohjelmisto tulee helposti.

Kanttori uskaltaa toivoa onnistuneen tal-
ven jälkeen jatkoa kuorolauluinnostukselle 
Tyrnävällä. Kuorojen harjoituksista saa lisää 
tietoa Pentti Korkiakoskelta, p. 044 7372 613. 

Iso vahvistus 
kirkkokuoroon

siin. Kun tapaamme esimerkiksi 
kaupassa, vaihdamme kuulumi-
sia, Sari Pirkola kertoo, mitä iloa 
kerho tuo vanhemmille. 

Helmi on käynyt kerhossa vau-
vasta saakka äitinsä sekä nyt jo 
koulussa olevan sisarensa kanssa.

2-vuotias Hertta ei leikeiltään 
ehdi jutustelemaan, mutta hänen 

äitinsä Jaana Rajander sanoo, että 
perhekerho on myös Hertan mie-
leen.

– Järjestämme aina niin, että 
pääsemme kerhoon, kun Hertta 
niin kovasti tykkää käydä täällä. 
Tärkeintä on, että Hertta näkee 
muita lapsia ja pääsee leikkimään 
heidän kanssaan, Rajander toteaa.

Hän kertoo, että Hertta on saa-
nut kerhon kautta kaksi kaveria, 
joista puhutaan paljon kotonakin.

jo kolme kierrosta. 
Kirkkoherra ja kunnan-

johtaja menivät menojaan, 
mutta monet muutkin olivat 
nopeita, vaikkei se Yhteisvas-
tuuhiihdossa päätavoite ole-
kaan.

– Kaikki hiihtäjät ansait-
sevat munkin ja makkaran. 
Oli ensimmäinen tai viimei-
nen, kaikki saavat saman pal-
kinnon kristillisen periaat-
teen mukaan, kertoi seura-
kunnan diakoniatyöntekijä 
Salme Kinnunen.

Kirkkoherra ja kunnan-

johtaja olivat yhtä aikaa maa-
lissa, takanaan 16,5 kilomet-
riä ja 12 kierrosta. Kirkko-
herra arveli maalissa, että ra-
haa saatiin kenties viimevuo-
tisen verran, noin 2 400 eu-
roa.

Toini Karppinen oli tyyty-
väinen hiihtoonsa.

– Hienosti meni. Hiih-
din seitsemän kierrosta. Pää-
kin kastui märäksi. Aion op-
pia vielä luistelemaankin, pe-
rinteisellä tyylillä sivakoinut 
Karppinen sanoi.

Diakoniatyöntekijä Salme 

Kinnusen mukaan järjestäjil-
lä on sellainen fiilis, että hiih-
to on oman seurakunnan ta-
pahtuma, joka tehdään ylei-
sölle tutuksi. 

Kinnusen mukaan muka-
na oli ehkä jopa 200 sponso-
ria, joista jokainen sai päättää 
kuinka suuren summan kier-
roksesta maksaa.

Kirkkoherra Timo Liika-
nen kertoo saaneensa idean 
tapahtumaan Utajärven Yh-
teisvastuuhiihdosta.

– On hyvä löytää erilaisia 
ja innostavia tapauksia kerä-
tä rahaa Yhteisvastuulle. Tä-

mä on myös mukava yhdes-
säolon muoto tärkeän asian 
merkeissä. 

Kirkkoherra arvelee, että 
hiihdosta tulee perinne.

– Uskon, että se on oman 
paikkansa ansainnut. Tyrnä-
vän Yhteisvastuuhiihto kiin-
nostaa ihmisiä, sillä on oma 
merkityksensä, kirkkoherra 
toteaa.

Tyrnävän Yhteisvastuu-
hiihto järjestettiin jo toisen 
kerran.

PeKKa HeliN

Ku va t :  K a t ja  K i i s k in e n

Hiihtäjien sponsorit saivat nimensä näiden hiihtäjien selkään.
Veli-Matti "Vellu" Hietikko, Eila Matero ja Laina Kontinen pohtivat 
makkaranpaiston saloja.

Helmi antaa Sari-äidille halauksen 
kesken kerhon.

Perhekerhossa kaikilla on tekemistä.

– Helmi ja Jenna ovat Hertal-
le niin tärkeitä, että ennen ker-
hoon lähtiessä jännitetään, tule-
vatko tytöt sillä kertaa, Rajander 
hymyilee.

Perhekerho alkaa hartaudel-
la, kunhan kaikki ovat saapuneet. 
Tällä kertaa hartauden pitää työs-
säoppija Eeva-Leena Paananen 
Kalajoen kristillisestä opistosta.

Hartauden jälkeen päästään 
askartelemaan ja leikkimään.

Tyrnävän seurakunnan perhekerhot: 
Murron kerhotalossa ja Temmeksen seurakuntatalolla keski-
viikkoisin kello 10–12. Tyrnävän seurakuntatalolla on torstai-
sin kaksi ryhmää, kello 10–12 ja kello 13–15. 

Kerhoon saa tulla myös aivan pienten lasten kanssa. Myös 
mummut ja papat ovat tervetulleita.

Lastenohjaaja Marika Pakari-
nen kertoo, että joskus kerhossa 
on ollut jopa 25 perhettä.

– Silloin oli kyllä vilinää. 
Yleensä tänne tulee 10–15 per-
hettä.

Hän pitää Tyrnävän seurakun-
nan kerhoja yhdessä Minna Ma-
tinlaurin kanssa.

RiiTTa HiRVONeN
KaTJa KiiSKiNeN
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa 4.–12.4.2012

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Iltakirkko ke 4.4. klo 18 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki. 
Pohjan Laulu, johtaa Mihkel 
Koldits. 
Messu to 5.4. klo 14 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Jouko Lankinen ja avustaa 
Ari-Pekka Metso. Kanttorina 
Elias Niemelä.
Messu to 5.4. klo 19 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Mari Flink ja avustaa Ari-Pek-
ka Metso. Kanttorina Henna-
Mari Sivula ja urkurina Elias 
Niemelä. Tuomiokirkkokuo-
ro. 
Sanajumalanpalvelus pe 
6.4. klo 10 Oulun tuomiokir-
kossa. Toimittaa Anna-Ma-
ri Heikkinen ja avustaa Ari-
Pekka Metso. Kanttorina Eli-
as Niemelä. 
Jeesuksen kuolinhetki pe 
6.4. klo 15 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Ari-Pek-
ka Metso ja kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki. Pudasjär-
ven kirkkokuoro, johtaa Juk-
ka Jaakkola.
Perheiden pääsiäiskirkko la 
7.4. klo 18 Oulun tuomiokir-
kossa. Toimittaa Mari Flink ja 
avustaa Tea Lakkala. Kantto-
rina Elias Niemelä.
Messu la 7.4. klo 23 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso ja avus-
taa Jyrki Vaaramo. Kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki. Lau-
lu Linda Isokangas. 
Messu su 8.4. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Mari Flink ja avustaa Anna-
Mari Heikkinen. Kanttorina 
Elias Niemelä. Lähetys myös 
www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 8.4. klo 12 Intiön 
seurakuntakodilla. Toimittaa 
Mari Flink ja kanttorina Elias 
Niemelä. 
Messu su 8.4. klo 17 Heinäto-
rin seurakuntatalolla. 

Messu ma 9.4. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja avustaa 
Matti Pikkarainen, kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki. Radi-
ointi Radio Dei. 

Karjasillan seurakunta
Kohti pääsiäistä - hiljaisen 
viikon perhejumalanpalve-
lus ke 4.4. klo 18 Kastellin kir-
kossa. Ks. ilmoitus s.21.
Hiljaisen viikon iltajuma-
lanpalvelus, ahtisaarna ke 
4.4. klo 19 Karjasillan kirkos-
sa. Toimittaa Kimmo Kieksi, 
kanttorina Pirjo Mäntyvaara.
Kiirastorstain messu to 5.4. 
klo 19 Kastellin kirkossa. Ks. 
ilmoitus s. 21. 
Kiirastorstain messu to 5.4. 
klo 19 Karjasillan kirkossa. 
Toimittaa Juhani Lavanko, 
avustavat Liisa Karkulehto, 
Nina Niemelä, Matti Häkki-
nen ja Ulla Säilä. Kanttorina 
Pirjo Mäntyvaara. Musiikki-
avustajana Maria Vesterinen. 
Kiirastorstain messu to 5.4. 
klo 19 Pyhän Andreaan kir-
kossa. Toimittaa Petri Sato-
maa, avustaa Heikki Karppi-
nen, kanttorina Sirpa Ilves-
luoto. Lapsikuoro avustaa. 
Kiirastorstain messu to 5.4. 
klo 19 Kaukovainion kappe-
lissa. Toimittaa Satu Saari-
nen, avustaa Kimmo Kieksi, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kas-
tellin kirkkokuoro. 
Kiirastorstain messu to 5.4. 
klo 19 Maikkulan kappelissa. 
Toimittaa Erja Järvi, avusta-
vat teol. yo Ville Vakkuri ja 
Jukka Kärkkäinen, musiikki 
Jenni Koskenkorva. Nuoret 
mukana avustamassa. Mes-
sun jälkeen nuortenilta "30 
hopearahan tähden."
Sanajumalanpalvelus pe 
6.4. klo 10 Karjasillan kirkos-
sa. Toimittaa Kimmo Kieksi, 
avustaa Terttu Rahko, kant-
torina Pirjo Mäntyvaara. Mu-
siikkiavustajana Tomi Heili-
mo. 

Sanajumalanpalvelus pe 
6.4. klo 10 Kastellin kirkossa. 
Toimittaa Heikki Karppinen, 
avustaa Jenni Koskenkorva, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 
Sanajumalanpalvelus pe 
6.4. klo 12 Pyhän Andreaan 
kirkossa. Toimittaa Heik-
ki Karppinen, avustaa Jenni 
Koskenkorva, kanttorina Sir-
pa Ilvesluoto. 
Sanajumalanpalvelus pe 
6.4. klo 14 Caritas-Kodis-
sa. Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Leo Rahko. 
Jeesuksen kuolinhetken 
hartaus pe 6.4. klo 15 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Tert-
tu Rahko, kanttoreina Riitta 
Piippo, Sirpa Ilvesluoto ja Pir-
jo Mäntyvaara.
Pääsiäisyön messu la 7.4. 
klo 23 Karjasillan kirkossa. 
Toimittaa Juhani Lavanko, 
avustavat teol.yo Ville Vak-
kuri, Satu Saarinen, Liisa Kar-
kulehto ja Jukka Kärkkäinen, 
kanttorina Ilkka Järviö. Mies-
kuoro Weljet. Pääsiäisateria. 
Messu su 8.4. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustaa Erja Jär-
vi, kanttorina Pirjo Mänty-
vaara. Karjasillan kirkkokuo-
ro. Messun jälkeen mahdolli-
suus keskusteluun ja rukouk-
seen. Kirkkokahvit.
Messu su 8.4. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustaa Jen-
ni Koskenkorva, kanttorina 
Riitta Piippo. Tervakaupun-
gin puhaltajat, johtaa Mika 
Kaijanen.  
Perhemessu su 8.4. klo 12 Py-
hän Andreaan kirkossa. Toi-
mittaa Heikki Karppinen, 
avustaa Mari Jääskeläinen, 
kanttorina Pirjo Mäntyvaara. 
Messu su 8.4. klo 12 Maikku-
lan kappelissa. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, kanttorina 
Riitta Piippo. Jaana ja Jorma 
Pulkkinen, laulu. 

Messu su 8.4. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Jenni 
Koskenkorva, kanttorina Ilk-
ka Järviö. Mieskuoro Tervas-
Canto. 
Messu ma 9.4. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Juha 
Vähäkangas, kanttorina Pir-
jo Mäntyvaara. 
Messu ma 9.4. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustaa Päivi Rahja, 
kanttorina Ilkka Järviö.
Messu ma 9.4. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Liisa Karkulehto, avustaa 
Päivi Rahja, kanttorina Riitta 
Piippo. Jaana ja Jorma Pulk-
kinen, laulu. 

Tuiran seurakunta
Hiljaisen viikon iltajumalan-
palvelus ke 4.4. klo 19 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Riik-
ka Honkavaara, kanttorina 
Heikki Jämsä.
Kiirastorstain messu to 
5.4. klo 19, Tuiran kirkossa. 
Toimittaa Hannu Ojalehto, 
avustavat Helena Paalanne 
ja Harri Fagerholm, kanttori-
na Heikki Jämsä. Tuiran kirk-
kokuoro.
Kiirastorstain messu to 5.4. 
klo 19 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa Sanna Juk-
kola, avustavat Anna-Leena 
Häkkinen ja Riikka Honka-
vaara, kanttoreina Taru Än-
geslevä ja Tommi Hekkala.
Kiirastorstain messu to 5.4. 
klo 19 Pyhän Luukkaan kap-
pelissa. Toimittaa Pasi Kurik-
ka, avustavat Lauri Kujala ja 
teol. yo Visa Viljamaa, kant-
torina Katri Sippola, Suvi 
Kaikkonen, huilu.

Sanajumalanpalvelus pe 
6.4. klo 10 Tuiran kirkossa. 
Toimittaa Helena Paalanne, 
avustaa Riikka Honkavaa-
ra, kanttorina Taru Änges-
levä. Jaana ja Jorma Pulkki-
nen, laulu.  
Sanajumalanpalvelus pe 
6.4. klo 10 Pyhän Luukkaan 
kappelissa. Toimittaa An-
na-Leena Häkkinen, avustaa 
Jaakko Syynimaa, kanttorina 
Laura Kumpula.
Sanajumalanpalvelus pe 
6.4. klo 12 Pyhän Tuomaan 
kirkossa. Toimittaa Lauri Ku-
jala, avustaa teol. yo Visa Vil-
jamaa, kanttorina Taru Än-
geslevä, Jaana ja Jorma Pulk-
kinen, laulu.
Sanajumalanpalvelus pe 
6.4. klo 12 Rajakylän seura-
kuntakodissa. Toimittaa Har-
ri Fagerholm, avustaa Jukka 
Kolmonen, kanttorina Katri 
Sippola.
Jeesuksen kuolinhetken ru-
koushetki pe 6.4. klo 15 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Pa-
si Kurikka, kanttorina Laura 
Kumpula.
Pääsiäisyön messu la 7.4. klo 
23 Pateniemen kirkossa. Toi-
mittaa Riitta Louhelainen, 
avustavat Jukka Kolmonen ja 
Eeva-Marja Laitinen, kantto-
rina Katri Sippola, Sonja Aho, 
huilu. Messun jälkeen pääsi-
äisateria.
Pääsiäisyön messu la 7.4. klo 
23 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Toimittaa Jaakko Syynimaa, 
avustavat Anna-Leena Häk-
kinen, Päivi Moilanen ja teol. 
yo Visa Viljamaa, kanttorina 
Heikki Jämsä. Messun jälkeen 
pääsiäisateria.

Pääsiäisyön messu ja ate-
ria varhaiskirkon tapaan la 
7.4. klo 23 Pyhän Luukkaan 
kappelissa. Toimittaa Päivi 
Jussila, avustavat Lauri Kuja-
la ja Irma-Elina Mukari ja Ni-
na Kontio, kanttorina Laura 
Kumpula. Harmonisen laulun 
ryhmä Resonanssi.
Messu su 8.4. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Pasi Kurik-
ka, kanttorina Tommi Hek-
kala. Radiointi Radio Dei.
Perhemessu su 8.4. klo 10 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Helena Paalanne, 
avustaa Riikka Honkavaara, 
kanttorina Tomi Heilimo. Ei  
pyhäkoulua.
Messu su 8.4. klo 12 Rajaky-
län seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Juha Valppu, avus-
taa Sanna Jukkola, kanttori-
na Tomi Heilimo.
Ehtoollisjumalanpalvelus su 
8.4. klo 18 Pyhän Tuomaan 
kirkossa. Toimittaa Hannu 
Ojalehto, saarna Reino Hai-
milahti, avustaa Harri Fager-
holm, kanttorina Tommi Hek-
kala. Jumalanpalvelus toimi-
tetaan edellisen käsikirjan 
mukaan. Liittyy esikoislesta-
diolaisten pääsiäisseuroihin.
Messu ma 9.4. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, avustaa Riitta 
Louhelainen, kanttorina Kat-
ri Sippola.
Perheiden iloinen pääsiäis-
kirkko ma 9.4. klo 15 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Riikka Honkavaara, avustaa 
Anna-Leena Häkkinen, kant-
torina Tommi Hekkala.
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Viikkomessu ke 11.4. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Lauri Kujala, puhe teol. yo 
Visa Viljamaa, kanttorina Ta-
ru Ängeslevä.
Viikkomessu ke 11.4. klo 20 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Veijo Koivula.

Oulujoen seurakunta
Kiirastorstain messu to 5.4. 
klo 19 Oulujoen kirkossa. Toi-
mittaa Jouni Riipinen, avus-
taa Riitta Kentala. Kirkko-
kuoro, johtajana ja kanttori-
na Sanna Leppäniemi.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 6.4. klo 10 
Oulujoen kirkossa. Toimittaa 
Pertti Lahtinen. Gaudiate-
kuoro, johtajana ja kanttori-
na Lauri Nurkkala.
Pääsiäisyön messu la 7.4. 
klo 23 Oulujoen kirkossa. Toi-
mittaa Jukka Joensuu, avus-
taa Antti Leskelä, kanttorina 
Lauri Nurkkala. 
Pääsiäispäivän messu su 8.4. 
klo 10 Oulujoen kirkossa. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
avustaa Ilkka Mäkinen, kant-
torina Sanna Leppäniemi. 
Pihla Mäkinen, nokkahuilu.
Pääsiäispäivän messu su 8.4. 
klo 12 Hintan seurakuntata-
lolla. Toimittaa Vesa Pöyhtä-
ri, kanttorina Sanna Leppä-
niemi. 
Pääsiäispäivän Taizé-henki-
nen messu su 8.4. klo 16 Hin-
tan seurakuntatalolla. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, kant-
torina Leo Rahko. Lauluryh-
mä Sela.
Toisen pääsiäispäivän mes-
su ma 9.4. klo 10 Oulujoen 
kirkossa. Toimittaa Ilkka Mä-
kinen, avustaa Pentti Kor-
tesluoma, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. Musiikkiesitys 
viululla ja nokkahuilulla Ter-
hi Koskela-Pospiech ja Tea 
Pospiech.

Toisen pääsiäispäivän mes-
su ma 9.4. klo 12 Huonesuon 
seurakuntakodilla. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Sanna Leppäniemi.

YLI-II
Kiirastorstain messu to 5.4. 
klo 19 Yli-Iin kirkossa. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, avustaa 
Antti Leskelä, kanttorina Rai-
ja Tyni.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 6.4. klo 10 
Yli-Iin kirkossa. Toimittaa 
Antti Leskelä, kirkkokuoro, 
johtajana ja kanttorina Rai-
ja Tyni.
Pääsiäispäivän messu su 8.4. 
klo 10 Yli-Iin kirkossa. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, kirkko-
kuoro, johtajana ja kanttori-
na Raija Tyni. 
Toisen pääsiäispäivän mes-
su ma 9.4. klo 10 Yli-Iin kir-
kossa. Toimittaa Pertti Lahti-
nen, avustaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko.

YLIKIIMINKI
Kiirastorstain messu to 5.4. 
klo 19 Ylikiimingin kirkos-
sa. Toimittaa Olavi Isokos-
ki. Kirkkokuoro, johtajana ja 
kanttorina Leo Rahko.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 6.4. klo 10 
Ylikiimingin kirkossa. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttorina 
Leo Rahko.
Pääsiäisyön messu la 7.4. klo 
23 Ylikiimingin kirkossa. Toi-
mittaa Olavi Isokoski, avus-
taa Pertti Lahtinen. Kirkko-
kuoro, johtajana ja kantto-
rina Leo Rahko. Kirkkokahvit 
seurakuntatalossa.
Pääsiäispäivän messu su 8.4. 
klo 10 Ylikiimingin kirkos-
sa. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko.

Toisen pääsiäispäivän mes-
su ma 9.4. klo 12 Ylikiimingin 
kirkossa. Toimittaa Ilkka Mä-
kinen, kanttorina Leo Rahko.

Hailuoto
Kiirastorstain messu to 5.4. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell. Rippi-
koululaiset avustavat.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus 6.4. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Timo Jun-
tunen, kanttorina Kaisamar-
ja Stöckell. Kirkkokuoro avus-
taa.
Pääsiäispäivän messu su 8.4. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell. Kirkko-
kuoro avustaa. Pääsiäiskah-
vit messun jälkeen.
2. pääsiäispäivän sanaju-
malanpalvelus ma 9.4. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Timo 
Juntunen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell.

Haukipudas
Kiirastorstain messu 5.4. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa 
Sami Puolitaival, saarna Ar-
to Nevala, kanttorina Hannu 
Niemelä, urkurina Else Sassi, 
Haukiputaan Kirkon Kamari-
kuoro.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus 6.4. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jari Flink, 
kanttorina Hannu Niemelä, 
Haukiputaan Kirkon Kama-
rikuoro.
Pitkäperjantain hartaus 6.4. 
klo 15 Martinniemen srk-ko-
dissa. Toimittaa Jari Flink, 
kanttorina Hannu Niemelä.  

Pääsiäisyön messu la 7.4. klo 
23 srk-keskuksessa. Toimit-
taa Martti Heinonen, saar-
na Leena Brockman, kantto-
rina Hannu Niemelä, musiik-
kiavustajina Miika Nieminen 
kitara ja laulu ja Juhana Rita-
korpi sello.  Messun jälkeen 
pääsiäisyön ateria.
Messu 1. pääsiäispäivänä 
8.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Arto Nevala, saarna Jaak-
ko Kaltakari, kanttorina DU 
Risto Ainali, Jussi Linnanmä-
ki trumpetti. Seurakunta tar-
joaa kirkkokyytiä, kyytitila-
ukset diakoniatoimistoon p. 
(08) 5472 636 ma klo 9–11.
Sanajumalanpalvelus 2. 
pääsiäispäivänä 9.4. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Arto Ne-
vala, kanttorina Hannu Nie-
melä. 

Kempele
Iltakirkko/ahtisaarna ke 4.4. 
klo 19 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Paulus 
Pikkarainen, kanttorina Mar-
ja-Liisa Jääskeläinen. Musiik-
ki Kanervat.
Kiirastorstain messu 5.4. 
klo 19 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Ve-
sa Äärelä, avustaa Anu Oja-
la, diakoni Arto Pisilä, kant-
torina Marjo Irjala. Musiikki 
Askeleet.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus 6.4. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkossa
Toimittaa Pekka Rehumäki, 
diakoni Heikki Kaikkonen, 
kanttorina Marja-Liisa Jääs-
keläinen. Musiikki kirkkokuo-
ro. Urut vaikenevat.

Jeesuksen kuolinhetken 
hartaus 6.4. klo 15 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Pekka Rehumäki, 
kanttorina Marja-Liisa Jääs-
keläinen. Musiikissa kirkko-
kuorolaisia.
Pääsiäisyön messu la 7.4. 
klo 23 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Liturgi Anu 
Ojala, saarna Paulus Pikka-
rainen, diakoni Soile Pakka-
nen, kanttorina Marjo Irjala. 
Musiikki Kaj Skrabb, trum-
petti. Messun jälkeen pääsi-
äisateria.
Pääsiäispäivän messu su 8.4. 
klo 10 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Vesa Ää-
relä, avustaa Outi Äärelä, 
diakoni Sirkku Määttä, kant-
torina Marja-Liisa Jääskeläi-
nen. Musiikki kirkkokuoro.
2. Pääsiäispäivän messu 
ma 9.4. klo 10 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toimit-
taa Pekka Rehumäki, avus-
taa Paulus Pikkarainen, dia-
koni Minna Sorvala, kantto-
rina Marjo Irjala. Messun jäl-
keen kirkkokahvit ja lähetys-
tilaisuus. Mukana Israelin lä-
hetystyöntekijä Eeva Pouke. 
Myytävänä käsitöitä. 
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
kempeleenseurakunta.fi.

Kiiminki
Lasten ja perheiden iltakirk-
ko ke 4.4. klo 19 kirkossa. Toi-
mittaa Miia Seppänen, kant-
torina Eeva Holappa. Kirkon 
sisältö on sama kuin päivällä 
järjestettävissä lasten pääsi-
äiskirkoissa.

Kiirastorstain messu to 5.4. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Tahkokorpi, avustaa An-
ne Schönberg, kanttorina Ee-
va Holappa, kirkkokuoro, joh-
taa Eeva Holappa. Kirkkokul-
jetus, kuljetuspyynnöt kirkko-
herranvirastoon ti 3.4. klo 12 
mennessä, p. 040 5844 406.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 6.4. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Harri Iso-
pahkala, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo.
Pääsiäisyön messu la 7.4. klo 
23 kirkossa. Toimittaa Pauli 
Niemelä, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo, kvartetti, Sil-
ja Haho, viulu.
Messu su 8.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Juha Tahkokor-
pi, kanttorina Eeva Holappa 
ja viulistina Karen Jurvelin
Messu su 8.4. klo 13 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Juha 
Tahkokorpi, kanttorina Jark-
ko Metsänheimo, lasten lau-
luryhmä.
Messu ma 9.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Harri Isopahka-
la, saarnaa rovasti Viljo Jun-
tunen, kanttorina Eeva Ho-
lappa, projektilauluryhmä, 
johtaa Jarkko Metsänheimo.

Liminka
Messu Kiirastorstaina 5.4 
klo 18 kirkossa. Toimittaa Ul-
la Nyyssönen, avustaa Anna-
Maari Ruotanen, kanttorina 
Mika Kotkaranta.
Sanajumalanpalvelus Pitkä-
perjantaina 6.4. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Aino Pieskä, 
kanttorina Mika Kotkaranta. 
Mukana kirkkolaulajat.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa 4.–12.4.2012

Rukous
Kaikkivaltias Jumala.

Sinä olet

Poikasi riemullisella ylösnousemisella

kukistanut kuoleman

ja avannut meille tien ikuiseen elämään.

Auta meitä turvautumaan

hänen kärsimisensä,

kuolemansa ja ylösnousemuksensa

tuomaan pelastukseen.

Kunnia ja kirkkaus,

voima ja valta sinulle,

joka yhdessä Pojan ja Pyhän Hengen kanssa

elät ja hallitset iankaikkisesta iankaikkiseen.

Rukous kirkkovuosikalenterista

Pääsiäisyön messu la 7.4. klo 
23.45 kirkossa. Toimittaa Ilk-
ka Tornberg, avustaa Aino 
Pieskä ja Anna-Maari Ruota-
nen, kanttorina Mika Kotka-
ranta.
Messu 1. Pääsiäispäivänä su 
8.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Ulla Nyyssönen, kantto-
rina Mika Kotkaranta. Muka-
na kirkkolaulajat.
Messu 2. Pääsiäispäivänä 
ma 9.4. klo 12 kirkossa. Toi-
mittaa Anna-Maari Ruota-
nen, kanttorina Mika Kotka-
ranta.
Messu su 15.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Aino Pieskä, 
avustaa Anna-Maari Ruota-
nen, kanttorina Mika Kotka-
ranta.
Afrikkalainen messu su 15.4. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa An-
na-Maari Ruotanen, saarnaa 
Matti Laurila, kanttorina Mi-
ka Kotkaranta.

Lumijoki
Hiljaisenviikon keskiviik-
kona hartaushetki  4.4. klo 
14 Lumilyhdyssä. Toimittaa  
Markku Tölli.
Kiirastorstain iltamessu 
5.4. klo 19 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen.

Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus 6.4. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Markku Töl-
li, kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen, kuoro avustaa. 
Pääsiäismessu su 8.4. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Markku 
Tölli, kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen, kuoro avus-
taa. Ehtoollinen jaetaan 
myös Lumilyhtyyn. 
Toisen pääsiäispäivän sa-
najumalanpalvelus ma 9.4. 
klo 10 Lumilyhdyssä. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen. 

Muhos
Kiirastorstain messu to 5.4. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa Si-
mo Pekka Pekkala, puhe Pek-
ka Kyllönen, kanttorina Ossi 
Kajava, kirkkokuoro.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 6.4. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Simo Pekka 
Pekkala, kanttorina Ossi Ka-
java, kirkkokuoro.
Pääsiäispäivän messu su 
8.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, saarnaa 
Jouni Heikkinen, kanttorina 
Timo Ustjugov, kirkkokuoro.
Pääsiäispäivän messu su 8.4. 
klo 12 Kylmälänkylän kappe-
lissa. Toimittaa Jouni Heikki-
nen, kanttorina Timo Ustju-
gov.

2. pääsiäispäivän messu ma 
9.4. klo 18 kirkossa, toimittaa 
Pekka Kyllönen, saarnaa ro-
vasti Martti Sallinen, kantto-
rina Ossi Kajava.

Oulunsalo
Kiirastorstain messu  5.4.   
klo 19 kirkossa. Toimittaa Ta-
pio Kortesluoma, avustaa 
Päivi Liiti, kanttorina Tuomo 
Kangas.
Sanajumalanpalvelus pe 
6.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Päivi Liiti  kanttorina Ta-
ru Pisto.
Messu su 8.4. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Minna Salmi, kant-
torina Taru Pisto.
2. Pääsiäispäivän perhemes-
su ma 9.4. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Minna Salmi, kant-
torina Taru Pisto.

Siikalatva
KeSTiLä
Ahtikirkko ke 4.4. klo 19 Kes-
tilän kirkossa. Toimittaa Saila 
Karppinen, kanttorina Veijo 
Kinnunen.
Kiirastorstain messu 5.4. klo 
19 Kestilän kirkossa. Toimit-
taa Saila Karppinen. Kant-
torina Ulla Koskelo, avustaa 
Milla Julkunen ja kirkkokuo-
ro.

Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus 6.4. klo 13 Kes-
tilän kirkossa. Toimittaa Sai-
la Karppinen, kanttorina Arja 
Leinonen. Kirkkokuoro avus-
taa.
Pääsiäispäivän messu su 8.4. 
klo 10 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Saila Karppinen, kant-
torina Arja Leinonen. Kirkko-
kuoro avustaa.
2. pääsiäispäivän messu ma 
9.4. klo 10 Kestilän kirkossa. 
toimittaa lääninrovasti Han-
nu Ojalehto, kanttorina Vei-
jo Kinnunen.

PiiPPOLa
Kiirastorstain messu 55.4. 
klo 19 Piippolan kirkossa. Toi-
mittaa Erkki Piri, ehtoollisa-
vustajana Johannes Hyyti-
nen. Kanttorina Pentti Jäntti. 
Kärsimysajan virret ja lau-
lut Pitkäperjantaina 6.4. klo 
19 Piippolan kirkossa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen, kanttori-
na Veijo Kinnunen.
Pääsiäispäivän messu 8.4. 
klo 10 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Pekka Asikainen, 
kanttorina Veijo Kinnunen.

PuLKKiLa
Ahtikirkko 4.4. klo 19 Junno-
nojan rukoushuoneella.  Toi-
mittaa Erkki Piri, kanttorina 
Pekka Kyöstilä. 
Kiirastorstain messu 5.4. klo 
19 Pulkkilan kirkossa. Toimit-
taa Hannu Lauriala, kanttori-
na Pekka Kyöstilä.

Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 6.4. klo 10 
Pulkkilan kirkossa. toimittaa 
Merja Jyrkkä, kanttorina Arja 
Leinonen. Kirkkokuoro avus-
taa.
Pääsiäispäivän messu 8.4. 
klo 10 Pulkkilan kirkossa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä, kantto-
rina Pekka Kyöstilä. Kirkko-
kuoro avustaa.

PyHänTä
Kiirastorstain messu 5.4. klo 
19 Pyhännän kirkossa. Toi-
mittaa Perttu Kyllönen, avus-
taa Mikko Kamula. Kanttori-
na Veijo Kinnunen, avustaa 
nuorisokuoro.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 6.4. klo 13 
Pyhännän kirkossa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen. Kantto-
rina Veijo Kinnunen, avustaa 
mieskuoro.
Pääsiäispäivän messu su 8.4. 
klo 13 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, 
avustaa Arttu Kamula. Kant-
torina Veijo Kinnunen, avus-
taa nuorisokuoro.

RanTSiLa
Ahtikirkko ke 4.4. klo 19 
Rantsilan kirkossa. Toimittaa 
Aukusti Nevala, kanttorina 
Arja Leinonen.
Kiirastorstain messu to 5.4. 
klo 19 Rantsilan kirkossa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä. Kantto-
rina Arja Leinonen.
Jeesuksen kuolinhetken 
hartaus pitkäperjantaina 
6.4. klo 15 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä. 
Kanttorina Arja Leinonen, 
avustaa veteraanikuoro.

Pääsiäisyön messu la 7.4. klo 
23 Rantsilan kirkossa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen. Kant-
torina Arja Leinonen, avus-
taa Tuomo Näsänen. Projek-
tikuoro. Messun jälkeen tar-
joilu seurakuntatalossa.
2. pääsiäispäivän sanaju-
malanpalvelus 9.4. klo 10 
Mankilan rukoushuoneella. 
Toimittaa Pekka Asikainen, 
kanttorina Pentti Jäntti. Kirk-
kokahvit.

Tyrnävä
Kiirastorstain messu to 5.4. 
klo 19 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Outi Pohjanen, kant-
torina Pentti Korkiakoski.
Pitkänperjantain sanajuma-
lanpalvelus 6.4. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski. Kirkkokuoro.
Pääsiäispäivän messu su 8.4. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Outi Pohjanen, kant-
torina Pentti Korkiakoski.
2. pääsiäispäivän sanaju-
malanpalvelus ma 9.4. klo 
10 Tyrnävän kirkossa. Toimit-
taa Outi Pohjanen, kanttori-
na Pentti Korkiakoski.

TeMMeS
Kiirastorstain messu to 5.4. 
klo 19 Temmeksen kirkos-
sa. Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttorina Heikki Lumiaho.
Jeesuksen kuolinhetken ru-
koushetki pitkäperjantaina 
6.4. klo 15 Temmeksen kir-
kossa. Toimittaa Timo Liika-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.
2. pääsiäispäivän messu ma 
9.4. klo 12 Temmeksen kir-
kossa. Toimittaa Outi Pohja-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Aurinkokodin raamattupii-
ri ke 4.4. klo 15, Aurinkoko-
ti. Jyrki Vaaramo.
Raamattupiiri ke 4.4. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
4.4. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Järjestäjinä Ou-
lun NNKY:n lisäksi Sinapinsie-
men ry ja tuomiokirkkoseu-
rakunta.
Hartaus to 5.4. klo 14, Sa-
ra-Wacklin koti. Anna-Mari 
Heikkinen, HPE.
Hartaus to 5.4. klo 14, Kesku-
tan palvelukeskus. Jyrki Vaa-
ramo, HPE.
Raamattupiiri to 5.4. klo 
14, Vanha pappila. Luetaan 
Luukkaan evankeliumia.
Sana elää pe 6.4. klo 18, Van-
ha pappila. 
Hartaus ti 10.4. klo 14, Ves-
perkoti. Anna-Mari Heikki-
nen.
Raamattupiiri ti 10.4. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Hartaus ti 10.4. klo 18.30, 
Kuntotalo. Anna-Mari Heik-
kinen.
Hartaus ke 11.4. klo 14, Au-
rinkokoti. Ari-Pekka Metso, 
HPE.
Hartaus ke 11.4. klo 14, Holli-
haan Palvelukoti. Mari Flink, 
HPE.
Hartaus ke 11.4. klo 15, Se-
nioritalo. Ari-Pekka Metso, 
HPE.
Raamattupiiri ke 11.4. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 11.4. 
klo 18, Vanha pappila. Esko 
Visuri.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
11.4. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Järjestäjinä Ou-
lun NNKY:n lisäksi Sinapinsie-
men ry ja tuomiokirkkoseu-
rakunta.
Raamattupiiri to 12.4. klo 
14, Vanha pappila. Luetaan 
Luukkaan evankeliumia.
Intiön raamattupiiri to 12.4. 
klo 15, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.

Karjasillan seurakunta
Miesten raamattupiiri ke 
4.4. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Kastellin kirkon Raamattu-
piiri ti 10.4. klo 12, Kastellin 
kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
11.4. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 12.4. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirkko. 
Raamattupiiri to 12.4. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Torstai-illan Raamattupiiri 
to 12.4. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Kevään kokoontumiset 
joka toinen torstai.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 12.4. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Kohti kolmatta aamua, hiljai-
sen viikon runon ja sävelen 
ilta ke 4.4. klo 19, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Ks. ilmoitus s. 21.
Raamattupiiri ti 10.4. klo 13, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Miesten piiri ti 10.4. klo 18, 

Tuiran kirkko. Alustaa teol. 
yo Visa Viljamaa. 
Pateniemen raamattupii-
ri ke 11.4. klo 17.30, Patenie-
men kirkko. Lisätietoja dia-
konissa Heli Mattilalta p. 040 
5747 145.
Raamattupiiri to 12.4. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Uudet 
piiriläiset ovat tervetulleita. 
Lisätietoja pastori Riitta Lou-
helaiselta p. 040 5850 818.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 12.4. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Hiljaisen viikon kirkkoilta 
ke 4.4. klo 19, Oulujoen kirk-
ko. Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Johanneksen evankeliumi 
tutuksi ke 11.4. klo 18, Myl-
lyojan seurakuntatalo, Ys-
tävän kamari. Kappalainen 
Pentti Kortesluoma. Alustus 
aiheesta ja mahdollisuus kes-
kusteluun. 

yLiKiiMinKi
Hiljaisen viikon kirkkoilta ke 
4.4. klo 19, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Jouni Riipinen, 
kanttorina Leo Rahko.

Musiikki ja kulttuuri
Katso yhteinen ilmoitus 
Musiikkia kirkoissa sivulta 21.
 
Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Urkuvartti ke 4.4. klo 12, Ou-
lun tuomiokirkko. Toni Hint-
sala soittaa kärsimysajan ur-
kumusiikkia. Vapaa pääsy.
Elia-oratorio la 14.4. klo 20, 
Oulun tuomiokirkko. Lue jut-
tu sivulta 20.
 
Karjasillan seurakunta
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille ke 
18.4. klo 18–20, Kastellin kirk-
ko. Andrei Makine: Tuntemat-
toman miehen elämä, Rosa 
Liksom: Hytti nro 6.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405.
Diakonian aamu ti 10.4. klo 
9, Elohuone. Tarjolla maksu-
ton aamupala vapaaehtois-
ten sekä diakoniatyönteki-
jän tarjoamana. Lue päivän 
Kaleva ja jutustele, hiljenny 
aamuhartauteen.
Diakonian vastaanotto to 
12.4. klo 9, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Vastaanotolla 
mahdollisuus verenpaineen 
mittaukseen.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. (08)  
5313 219 tai Karjasillan dia-
koniatoimistolta.
Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappeli. 
Maksuton puuroaamiainen, 
joka sisältää puuroa, leipää, 
kahvia ja teetä. 
Ystävänkamari ti 10.4. klo 
13–14.30, Kaukovainion kap-
peli. Ystävänkamari on va-

paamuotoinen kohtaamis-
paikka, jossa kahvitellaan, 
keskustellaan ja hiljennytään 
hartauteen.
Maikkulan diakoniaryhmä ti 
10.4. klo 14–15.30, Maikkulan 
kappeli, takkahuone. 
Aamupuuro to 12.4. klo 
9–10, Kaukovainion kappeli. 
Maksuton puuroaamiainen, 
joka sisältää puuroa, leipää, 
kahvia ja teetä.

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 Tuiran kirkko p. (08) 531 
4616. Muissa asioissa keskus-
teluajasta tai kotikäynnistä 
voi sopia oman alueen dia-
koniatyöntekijän kanssa.
Työttömien ateria torstaisin 
klo 12, Rajakylän seurakunta-
koti. Aterian hinta 2 €.
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri ma 23.4. klo 13, 
Pateniemen kirkko. Saamme 
viereita Haukiputaan seura-
kunnasta. Lisätietoja diakoni 
Heli Mattila, p. 040 5747 145.
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 26.4. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. Mukana Tuiran seu-
rakunnan pastori Anna-Lee-
na Häkkinen ja diakoni Heli 
Mattila.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519.
Diakonian aamua ei ole 9.4.

yhteiset  
seurakuntapalvelut
KEHITYSVAMMAISET
Porinapiiri ti 10.4. klo 13.15, 
Heinäpään seurakuntatalo. 
Keskustelukerho ti 10.4. klo 
17, Heinäpään seurakuntata-
lo. Avoin ryhmä kaikenikäi-
sille.
Perhepiiri to 12.4. klo 12, Ca-
ritas. Ryhmä vanhemmille, 
joilla on kehitysvammainen 
lapsi.

KUULOVAMMAISET
Ehtoolliskirkko to 5.4. klo 
16, Palvelukeskus Runola. 
Aabrahamin poppoo ti 10.4. 
klo 13.30, Caritas-koti. Kuu-
lovammaisten päiväpiiri, jos-
sa on kirjoitustulkkaus. Ryh-
mällä on Kuurojen Lähetyk-
sen kautta oma kummilap-
si Afrikassa ja hänen koulun-
käyntiään tuetaan kahvimak-
suna kerätyillä varoilla.

NÄKöVAMMAISET
Näkövammaisten raamat-
tu-ja keskustelupiiri to 12.4. 
klo 13–14.30, Caritas-koti, Ca-
ritas-sali. Kahvitarjoilu. Opa-
systävä vastassa Caritas-ko-
din pääoven läheisyydessä 
klo 12.30 alkaen. 

PÄIHDETYö
Työttömien ruokailu keski-
viikkoisin klo 11–13, Heinäto-
rin seurakuntatalo. 

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja avoinna ma–ke ja pe 
klo 10–14. 

Vappukeidas ti 1.5. klo 11–
14, Tuiran kirkko. Katso il-
moitus s. 20.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Lähetyspiiri to 12.4. klo 14, 
Vanha pappila. Raamattutun-
ti Pertti Heikinheimo.

Karjasillan seurakunta
Lähetyspiiri ti 10.4. klo 17.30 
Kaukovainion kappeli.

Tuiran seurakunta
Puutyökerho maanantaisin 
ja keskiviikkoisin klo 9, Sii-
pi - lähetyksen puoti ja pa-
ja. Kerho kokoontuu kellari-
tiloissa. Ei ma 9.4.
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
10.4. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kokoontuu kellariti-
loissa. 
Käsityökahvila ti 10.4. klo 
13, Koskelan seurakuntakoti. 
Tule tekemään käsitöitä kah-
vikupposen äärelle lähetys-
työn myyjäisiin tai omiin tar-
peisiin.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
12.4. klo 18, Hintan seura-
kuntatalo, 3 krs. Hissillä es-
teetön pääsy kolmanteen 
kerrokseen.

YLI-II
Lähetysilta ke 11.4. klo 18, 

Yli-Iin seurakuntatalo. Illas-
sa arvontaa ja vapaaehtoi-
nen kahvimaksu lähetyksel-
le. Tervetuloa!

Lapset ja  lapsiperheet
Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoa www.
oulunseurakunnat.fi/muskari.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot löy-
tyvät osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri.
10-leiri 2012, 26.6.–29.6., Ro-
kuan leirikeskus. Leiri on tar-
koitettu vuonna 2002 synty-
neille tytöille ja pojille. Leiril-
lä majoitutaan puolijoukkue-
teltoissa ja ruokaillaan leiri-
keskuksen ruokalassa. Lu-
vassa on monipuolista ohjel-
maa! Ilmoittautuminen 27.4. 
mennessä osoitteessa: www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo. Li-
sätietoa: Atte Kääriäinen, p. 
040 5060 315 tai Sanna Park-
kinen, p. 040 8211 979.

Oulujoen seurakunta
Varhaisnuorten avarit ti 
10.4. klo 15, Hintan seurakun-
tatalo. Varhaisnuorten ava-
rit on tarkoitettu 4.–6.-luok-
kalaisille. Lisätietoja Sanna 

Parkkinen vs. nuorisotyön-
ohjaaja p. 040 8211 979, san-
na.parkkinen@evl.fi.

nuoret

Karjasillan seurakunta
30 Hopearahan tähden- 
nuorten tapahtuma to 5.4. 
klo 19–22, Maikkulan kappe-
li. Ks. ilmoitus s. 21.
Karjasillan seurakunnan 
isoskoulutus ke 11.4. klo 
18–20, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Isoskoulutus ensimmäi-
sen vuoden koulutettaville. 
Yhteydenotot Anna-Leena 
Ylänne p. 040 8315 932, an-
na-leena.ylanne@evl.fi.
ToivonSatama ke 11.4. klo 
18–20.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. Tervetuloa pohti-
maan, ihmettelemään ja ky-
selemään Suuren Majakan 
Valoon! Lisätietoja Jenniltä 
p. 044 3161 452.

Tuiran seurakunta
Isoskoulutus to 12.4. klo 
17–18.30, Tuiran kirkko. Li-
sätietoja nuorisotyönohjaa-
ja Merja Oksmanilta, p. 040 
5245 944 tai merja.oksman(a)
evl.fi. 
Tuiran nuorten varttikirkko 
ja nuortenilta to 12.4. klo 
18, Tuiran kirkko. Lisätieto-
ja nuorisotyönohjaaja Anssi 
Putila (anssi.putila@evl.fi) p. 
050 3408 982.

Oulun ev.-lut. seurakunnis-
sa pääsiäinen koittaa perin-
teiseen tapaan. Pääsiäinen on 
kirkkovuoden keskus ja ko-

hokohta, jota vietetään Jeesuksen ylös-
nousemisen muistoksi.

Pääsiäisen vietto alkaa kiirastorstai-
na 5.4., joka on vuoden neljänneksi suo-
situin kirkossakäyntipäivä. Silloin eh-
toolliskirkossa käy lähes 130 000 suo-
malaista. Kiirastorstain messun päät-
tyessä alttari puetaan osittain mustaan 
ja urut vaikenevat ennen viimeistä virt-
tä soidakseen taas uudestaan pääsiäis-
yön messussa. Messuja vietetään kello 
19 kaikissa Oulun kirkoissa, pois luki-
en Pateniemen kirkko. Illan messussa 
muistetaan Jeesuksen viimeistä ateriaa 
opetuslasten kanssa ja hänen vangitse-
mistaan Getsemanen puutarhassa.

Pitkäperjantaina 6.4. seurakunta ko-
koontuu muistamaan Jeesuksen ristin-
kuolemaa syntien sovitukseksi. Jeesuk-
sen kuolinhetken hartauksia vietetään 
pitkäperjantaina kello 15 Oulun tuo-
miokirkossa, Karjasillan kirkossa ja 
Tuiran kirkossa.

Pääsiäisyönä lauantaina 7.4. kärsi-
mys kääntyy ylösnousemuksen riemuk-
si. Pääsiäisyön jumalanpalveluksia vie-

tetään kello 23 Oulun tuomiokirkossa, 
Karjasillan kirkossa, Pyhän Tuomaan 
kirkossa, Pateniemen kirkossa, Oulu-
joen kirkossa, Ylikiimingin kirkossa ja 
Pyhän Luukkaan kappelissa. Karjasil-
lalla, Pyhällä Tuomaalla ja Pateniemes-
sä tarjotaan messun jälkeen pääsiäisa-
teria. Ylikiimingin kirkon pääsiäisyön 
messun jälkeen tarjotaan kirkkokahvit.

Pääsiäisen ilosanoman äärellä ol-
laan myös pääsiäispäivän 8.4. sekä toi-
sen pääsiäispäivän 9.4. lukuisissa juma-
lanpalveluksissa.

Perheen pikkuväkeä kutsutaan per-
hekirkkoihin lauantaina 7.4. kello 18 
tuomiokirkkoon, pääsiäispäivänä 8.4. 
kello 10 Pyhän Luukkaan kappeliin ja 
kello 12 Pyhän Andreaan kirkkoon. Py-
hän Tuomaan kirkossa on 2. pääsiäis-
päivänä maanantaina perheiden iloinen 
pääsiäiskirkko kello 15. Perhekirkois-
sa musiikki, saarnat ja liturgiat toteu-
tetaan kaikenikäisille sopivalla tahdil-
la ja tyylillä.

Perhekirkossa on katsottavaa ja 
kuunneltavaa niin vauvalle, isommil-
le sisaruksille kuin vanhemmille ja iso-
vanhemmillekin, eikä siellä pelätä elä-
män väriä, ääniä tai vilkkaita pikkujal-
koja.

Kuoleman tuskasta 
ylösnousemuksen riemuun
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Changemaker- ilta to 5.4. 
klo 18–19.30, Elohuone. 
Changemaker on Kirkon Ul-
komaanavun yhteydessä toi-
miva verkosto, joka tarjoaa 
vapaaehtois- ja vaikuttamis-
toiminnan mahdollisuuksia 
kehityskysymyksistä kiinnos-
tuneille. Tervetuloa mukaan 
maailman parantajat. Kts. li-
sätietoa www.elossa.fi.

OPiSKeLijajäRjeSTöT
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 4.4. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pääsiäis-
seurat.
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 11.4. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Onko su-
vaitsevaisuudella rajoja? Pet-
ri Harju.
Körttiopiskelijoiden seurat 
to 12.4. klo 18, Aino Koivis-
tolla. 

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Tarinatupa ke 4.4. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 

Tarinatupa ke 11.4. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 12.4. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 12.4. 
klo 12.30, Intiön seurakun-
takoti. 

Karjasillan seurakunta
Seniorikahvila ke 4.4. klo 12–
14, Kaukovainion kappeli, Ys-
tävänkammari. 
Eläkeläiskerho to 5.4. klo 12–
14, Pyhän Andreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 5.4. 
klo 13.30–15, Karjasillan kirk-
ko. 
Seniorikahvila ke 11.4. klo 
12–14, Kaukovainion kappe-
li, Ystävänkammari. 
Eläkeläisten kerho to 12.4. 
klo 13–14.30, Kastellin kirk-
ko. 

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan van-
hustyön linja vastaa keski-
viikkoisin klo 9–11 puhelin-
numerossa (08) 5314 616. Nu-
meroon voit soittaa, kun olet 
yksin tai kaipaat kuuntelija, 
kun haluat puhua sinulle tär-

keistä asioista tai kun haluat 
pyytää kotikäyntiä tai jättää 
soittopyynnön.
Eläkeläisten kerho to 12.4. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kerhosta voi tiedustel-
la diakoni Päivi Moilaselta p. 
040 5747 064.
Seniorien laulupiiri to 12.4. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Oh-
jelmassa yhteislaulua, kahvit-
telua ja hartaus. Tervetuloa 
laulamaan ja kuuntelemaan 
musiikkia!

Oulujoen seurakunta
Aikuisten kuntopiiri ke 11.4. 
klo 17, Hintan seurakuntata-
lo. 
Eläkeläisten kerho to 12.4. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

yLi-ii
Torstaikerho to 12.4. klo 11–
12.30, Yli-Iin seurakuntatalo.

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista löy-
dät lisätietoa osoitteesta 

Voimaa korkeudesta  
Pyhien tanssien kurssi 14.–15.4.2012

Pyhissä tansseissa kuljemme yksin ja yhdessä 
kirkkovuoden teemaan: ylösnousseen todistajat. 
Askeleet ovat yksinkertaisia. Tanssitaitoa ei tarvita, 
ainoastaan avoin ja ennakkoluuloton mieli. Tule 
kokeilemaan rentouttavaa ja kokonaisvaltaista 
kehomenetelmää, rukoilemaan toisten kanssa ja 
virkistymään yhteisestä jaettavasta. 
Ohjelma
La 14.4. klo 12-15 Karjasillan kirkolla
Su 15.4. klo 12 Kaukovainion kappelilla messu, 
jonka jälkeen tanssia klo 15 asti.
Osallistumismaksu 70 e, sis. välipalan.
Järjestää: Sanna Bäckvall/Heldans ja Karjasillan 
seurakunta • http://www.backvall.se/koko.html

Felix Mendelssohnin säveltämä suuri kirkko-
musiikkiteos Elia-oratorio kuullaan lauantai-
na 14.huhtikuuta kello 20 Oulun tuomiokir-
kossa. 

Käsiohjelmamaksu on 15 euroa, opiskelijoille ja 
eläkeläisille 10 euroa. Paikat täytetään ensisijaisesti 
käsiohjelman ostajille, sen jälkeen on vapaa pääsy. 
Tapahtuma on nähtävillä myös internetissä osoit-
teessa virtuaalikirkko.fi.

Solisteina teoksessa ovat sopraano Terttu Iso-
Oja, altto Sirkka Rautakoski, tenori Péter Maros-
vári ja basso Jaakko Kortekangas.

Oratoriossa esiintyy kolme kuoroa: Karjasillan 
seurakunnan kuoro Cantio Laudis, Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnan Katedraalikuoro ja Oulun am-
mattikorkeakoulun kamarikuoro. Orkesterina on 
Oulun Kamariorkesteri. Teoksen johtaa Olli Heik-
kilä ja se esitetään saksankielellä.

Elia-oratorio sävellettiin vuonna 1846 Birming-
hamin festivaaleja varten kuorolle, orkesterille ja 
neljälle solistille. Oratorion kantaesitys tapahtui 
400 muusikon voimin. Elia-oratorio on 1800-lu-
vun yksi merkittävimmistä ja laajimmista kirkko-
musiikkiteoksista.

Elia-oratorio 
esitetään Oulun 
tuomiokirkossa

TaivasKlubi -illat
pe 13.4. esiintymässä 

Jousia Lappi band

Ohjelma alkaa klo 12. 
www.elossa.fi 

Puistopyhis
perjantaina 13.4. klo 9.30–10.30 

Kotimetsän keskusleikkipuistossa Metsokankaalla

Tervetuloa viettämään puistoon pyhäkoulua! Hiljen-
nymme, laulamme, leikimme ja teemme kaikkea ki-
vaa yhdessä. Pyhäkouluun kutsumme perhepäivä-

hoitajia ja vanhempia lapsineen. Kokoonnumme ker-
ran kuussa perjantaisin Metsokankaalla koulun lä-
hellä olevassa Kotimetsän keskusleikkipuistossa. 

Lisätietoja Mari Jääskeläinen p. 040 5747 109
Karjasillan seurakunta.

www.oulunseurakunnat.fi/
kalenteri.

Muut menot
Päivä Silmukka keskiviikoisin 
klo 13, Vanha pappila. Muka-
va tapaamispaikka, jossa teh-
dään käsitöitä, askarrellaan, 
jutellaan ja ollaan yhdessä.
Fransupiiri ti 10.4. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Yhteislaulutilaisuus ke 11.4. 
klo 14, Oulun Diakonissalai-
toksen Kirkkosali. Tervetu-
loa laulamaan tuttuja lauluja 
eri vuosikymmeniltä pianon 
säestyksellä, teemana perhe.
Äitiryhmä to 12.4. klo 18, 
Vanha Pappila, Jössensali/
vintti. Äitiryhmä on kaiken-
ikäisten äitien kohtaamis-
paikka. Lisätietoja Mari Tuok-
kola, p.  050 5249 779, mari.
flink@evl.fi.

Vappukeidas 
tiistaina 1.5. klo 11–14 Tuiran kirkossa

Oulun seurakunnat ovat perinteisesti järjestäneet kes-
kustan seurakuntatalolla Vappukeitaan lähetystyön 
(Suomen Lähetysseura) hyväksi. Koska keskustan seu-
rakuntatalo purettiin, uudeksi paikaksi valikoitui Tui-
ran kirkko. 
Aikatauluksi olemme hahmotelleet: 
Ma 16.4. klo 17, suunnittelu ja tiloihin tutustuminen, 
Tuiran kirkko. 
Ma 23.4. klo 9, simatalkoot, Tuiran kirkko. 
Ti 24.4. klo 9, siman pullotus, Tuiran kirkko.
Ma 30.4. klo 9, koristelu ja järjestely, Tuiran kirkko. 
Ti 1.5. klo 7, munkkien paisto, Pyhän Tuomaan kirkko.
Ti 1.5. klo 9, valmistelu, Tuiran kirkko. 
Kirpputoripöytien varaaminen viimeistään pe 27.4., 
Raija Nissiselle, raija.nissinen@evl.fi, p. 040 5747 105. 
Toimissa mukana mm. Ulla Mäkinen, Raija Nissinen ja 
Tarja Oja-Viirret.

Perheleiri Rokualla
20.4.–22.4. Rokuan leirikeskuksessa 

Tervetuloa kokemaan yhdessä keväisen luonnon ja 
luomisen ihmettä Rokuan hienoihin maisemiin. Läh-
demme perjantaina 20.4. Karjasillan kirkolta klo 
16.30. Paluu sunnuntaina 22.4. samaan paikkaan noin 
klo 16. 

Leirin hinta on aikuisilta 44 €, 4–18-vuotiailta lapsil-
ta 30 € ja alle 4-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi. Hintaan 
kuuluu kuljetus, ruoka ja majoitus. Ilmoittautumiset 
torstaihin 5.4. mennessä Mari Jääskeläiselle (lapsi- ja 
perhetyön sihteeri) p. 040 5747 109 tai mari.jaaske-
lainen@evl.fi. Ilmoitathan samalla ruoka-aineallergi-
at. Leirille otetaan ensisijaisesti Karjasillan seurakun-
nan jäseniä. 

Jaakko Kortekangas
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1 8 0 9 – 1 8 4 7

Terttu Iso-Oja,  sopraano       
Sirkka Rautakoski,  mezzosopraano

Péter Marosvári,  tenori       
Jaakko Kortekangas,  baritoni

Oulun tuomiokirkossa 14.4.2012 klo 20.00. .

Oulun katedraalikuoro
Cantio Laudis -kuoro
OAMK:n kamarikuoro

Oulun kamariorkesteri 
johtaa Olli HeikkiläKäsiohjelma

10/15e

Diakoniatyön ajanvaraukset 

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Diakoniatyön ajanvaraus taloudellisissa 
asioissa maanantaisin klo 9–11, p. (08) 316 
1405. Kotikäyntipyynnöt suoraan alueen 
diakoniatyöntekijöille.

Tuiran seurakunta
Diakoniatyön ajanvaraus taloudellisen tuen hakemista 
varten maanantaisin klo 9–11, p. (08) 531 4616, Tuiran 
kirkko, Myllytie 5. Muissa asioissa keskusteluajasta 
tai kotikäynnistä voi sopia suoraan oman alueen 
diakoniatyöntekijän kanssa.

Oulujoen seurakunta
Diakoniatyön ajanvaraus taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9, p. (08) 531 3519, Myllyojan 
seurakuntatalo, Koivumaantie 2. Kotikäyntipyynnöt 
suoraan alueen diakoniatyöntekijöille. 

Karjasillan seurakunta 
Diakoniatyön ajanvaraus maanantaisin klo 9–11, 
p. (08) 531 3219, Nokelantie 39. Kotikäyntipyynnöt 
suoraan alueen diakoniatyöntekijöille.

Diakonia

Kohti kolmatta aamua – 
runon ja sävelen ilta 
keskiviikkona 4.4. klo 19 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Juha Vähäkankaan runopiiri sekä Antti Heikkilä, 
kitara. 

Konsertti 
keskiviikkona 4.4. klo 19.30 Oulun tuomiokirkossa. 
Mieskuoro Pohjan Laulu musisoi pääsiäisajan 
kuoromusiikkia johtajanaan Mihkel Koldits. 
Konserttiin on vapaa pääsy. Käsiohjelma 15 euroa.

Luukas-passio 
perjantaina 6.4. klo 18 Oulun tuomiokirkossa. 
Suora lähetys osoitteessa www.virtuaalikirkko.fi. 
Vapaa pääsy. Käsiohjelma 10 euroa. 

PolioPlus-konsertti 
sunnuntaina 15.4. klo 18 Karjasillan kirkossa. 
Oulun Poijat kvartetti, jonka säestäjänä 
toimii Jukka Peltola, konsertoi Rotarien 
maailmanlaajuisen PolioPlus -kampanjan 
hyväksi. Ohjelmamaksu 15 /10 euroa.

Musiikkia 
kirkoissa

Nuorten tapahtuma 
30 Hopearahan tähden

torstaina 5.4. klo 19–22 Maikkulan kappelissa

Kutsumme lämpimästi kaikkia Karjasillan seurakun-
nan nuoria kiirastorstain pääsiäistapahtumaan Maik-
kulan kappelille. Tapahtuma alkaa messulla, jonka jäl-
keen kokoonnumme yhteisen pitkän pöydän äärelle 
muistelemaan Jeesuksen elämän vaiheita pääsiäisai-
kana. Iltapalan jälkeen kokoonnumme vielä yhteiseen 
ohjelma-osioon, joka päättää illan klo 22 mennessä. 
Lämpimästi tervetuloa! 
Lisätietoja saa Jenniltä p. 044 3161 452 tai 
jenni.koskenkorva@evl.fi.

Lämmin kiitos 
kaikille 

huonekaluja 
lahjottaneille!

Pöydät, hyllyt, sän-
gyt ja muut huoneka-
lut ovat saaneet uudet 
tyytyväiset omistajat. 
Seuraavan kerran huo-
nekaluja niitä tarvitse-
ville voi lahjoittaa ensi 
syksynä. Terveisin: Tui-
ran seurakunnan dia-
koniatyö.

Ekumeeninen
 jumalanpalvelus 
torstaina 12.4. klo 19 
Oulun ortodoksisessa 

seurakuntasalissa, 
Torikatu 74. 

Kirkkokahvit.

Tuiran nuorten gospelryhmä 
keskiviikkona 11.4. klo 17 Tuiran kirkossa 

Rento, iloinen ja leppoisa Tuiran nuorten gospelryh-
mä kutsuu mukaan soittamisesta ja laulamisesta in-
toutuneita nuoria! Treenaamme keskiviikkoisin Tui-
ran kirkolla yhdessä valitsemiamme biisejä ja teem-
me niihin itse sovitukset. Toki keikkaakin pukkaa ke-
vään aikana! Lisätietoja saat Merjalta, p. 040 5245 
944, merja.ollila@evl.fi tai Jaakolta, p. 044 3161 414, 
jaakko.syynimaa@evl.fi. Tule mukaan!

Neulansilmä 
torstaina 12.4. klo 17–19 
Hönttämäen seurakuntatalossa 

Neulansilmä on kaikenikäisten naisten ja tyttöjen 
kansainvälinen käsityökerho, joka on tarkoitettu se-
kä suomalaisille että maahanmuuttajille. Tervetuloa 
mukaan oppimaan tai opettamaan! Lisätietoja an-
taa Sari Meriläinen p. 040 5583 294 ja Katja Haipus 
p. 044 3161 459.

Kohti pääsiäistä – hiljaisen viikon 
perhejumalanpalvelus 
keskiviikkona 4.4. klo 18 Kastellin kirkossa. 
Toimittaa Erja Järvi, avustavat Mari Järvelä, Pia 
Vaarala, Kati Naisniemi ja Juha-Matti Seppä, 
kanttorina Ilkka Järviö. Ynnin poikien junnut 
laulavat. Tervetuloa jumalanpalvelukseen, jossa 
ollaan lasten ehdoilla matkalla hiljaisen viikon 
tapahtumista kohti pääsiäisen iloa. Sanaosa 
toteutetaan draamana. Lopuksi on tarjolla pientä 
iltapalaa.

Kiirastorstain messu 
torstaina 5.4. klo 19 Maikkulan kappelissa. 
Toimittaa Erja Järvi, avustavat teol.yo Ville Vakkuri 
ja Jukka Kärkkäinen, musiikki Jenni Koskenkorva. 
Nuoret mukana avustamassa. Messun jälkeen 
nuortenilta "30 hopearahan tähden".

Pääsiäisyön messu 
lauantaina 7.4. klo 23 Pateniemen kirkossa. 
Toimittaa Riitta Louhelainen, avustavat Jukka 
Kolmonen ja Eeva-Marja Laitinen, kanttorina 
Katri Sippola, Sonja Aho, huilu. Messun jälkeen 
pääsiäisateria.

Pääsiäisyön messu ja ateria 
varhaiskirkon tapaan
lauantaina 7.4. klo 23 Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Päivi Jussila, avustavat Lauri Kujala ja 
Irma-Elina Mukari ja Nina Kontio, kanttorina 
Laura Kumpula. Harmonisen laulun ryhmä 
Resonanssi.

Pääsiäisyön messu 
lauantaina 7.4. klo 23 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Toimittaa Jaakko Syynimaa, avustavat Anna-
Leena Häkkinen, Päivi Moilanen ja teol. yo Visa 
Viljamaa, kanttorina Heikki Jämsä. Messun jälkeen 
pääsiäisateria.

Pääsiäis-
tapahtumia 

kirkoissa
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Toimipaikat

Elohuone  
Isokatu 11

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo 
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti 
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti 
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Koskelan seurakuntakoti 
Koskelantie 86

Kuivasjärven   
seurakuntakoti   
Karppalantie 6
Lämsänjärven   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajakylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven   
eräleirikeskus  
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

Toppilan    
monipalvelukeskus  
Paalikatu 19

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Öbergin talo  
Kirkkokatu 5

Kirkot

Virkatodistukset

Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavaraukset 
kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 1. kerros, 90100 Oulu
p. (08) 316 1410, pappi.oulu@evl.fi. Erityisdiakonia 

Näkö-, kuulo- ja kehitysvammaistyö sekä päihde- ja 
kriminaalityö, asunnottomien palvelu.
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. (08) 316 1321
avoinna ma–pe klo 9–16.

p. 01019 0071 
su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.

Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa paikallispuhelu-
maksun verran. Matkapuhelinta käytettäessä laskutusperusteena 
ovat oman operaattorin puheluhinnat. Huom! Kaikki operaat-
torit eivät sisällytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Kirkolliset toimitukset Tilavaraukset Palveleva puhelin

Keskusrekisteri, Isokatu 9, p. (08) 316 1303
avoinna ma–pe klo 9–16.

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 316 1401 
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932

Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3200
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

Tuiran seurakunta
Myllytie 5, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 4600
Kirkkoherra Hannu Ojalehto p. 0400 681 833

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3500
Kirkkoherra Jouni Riipinen p. 044 3161 719

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki
avoinna sopimuksen mukaan, p. (08) 8177 008
Kappalainen Olavi Isokoski p. 040 7300 407

Neuvonta ja vaihde 
p. (08) 316 1300
 
etunimi.sukunimi@evl.fi
www.oulunseurakunnat.fi

Yli-Iin seurakuntapiiri
Elatuspellontie 4 a 2, 91200 Yli-Ii 
avoinna ma, ti, to, pe klo 9–13, p. 040 523 9723
Kappalainen Pertti Lahtinen p. 040 719 7931

Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli   
Kangaskontiontie 9

Oulun tuomiokirkko  
Kirkkokatu

Oulujoen kirkko   
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Yli-Iin kirkko  
Elatuspellontie 4

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Kastetut
Tuomiokirkko: Edla Annet-
te Castrén, Eliel Valentin Ge-
lard, Ilmari Lucas Gelard, Ur-
ho Kaarlo Henrik Kaartinen.
Karjasilta: Matias Ilari Au-
nio, Aatu Elmeri Honkamä-
ki, Mikael Petteri Immonen, 
Minttu Vanessa Jounila, Os-
ku Waltteri Kalervo Kleemo-
la, Minea Joanna Kreivi, Aa-
tos Kasimir Kuisma, Henni 
Meimi Matilda Kurola, Eetu 
Petteri Kärki, Julia Petra So-
fia Laakkonen, Nea Elisabet 
Lassila, Ruuben Lenni Ilma-
ri Lepistö, Vertti Aukusti Wi-
lenius.
Tuira: Elena Mariella Anetjär-
vi, Eeli Mattias Hannuksela, 
Iina Helmiina Heiskari, Inka 
Emilia Holma, Jaro Aaro Ei-
nari Jauhojärvi, Topias Mart-
ti Samuli Itkonen, Olavi Iikka 
Aapeli Kananen, Tara Christi-
na Kangaskorte, Oiva Ante-
ro Ketola, Leo Eeli Kalevi Koi-
vukangas, Erika Elsa Hanne-
le Kurttila, Vilho Olavi Lant-
to, Elisa Linda Friida Pöyhtä-
ri, Sisko Helena Rantala, Joo-
na Eemeli Seessalmi, Milla 
Karoliina Tabell, Pihla Lumi-
na Illusia Tervo, Juuso Mika-
el Viinikka.
Oulujoki: Julia Adeliina 
Eriksson, Akseli Ossian Har-
ju, Nuutti Eerik Aatos Har-

ju, Linnea Else Kaarina Krü-
ger, Akseli Kustaa Lapinlam-
pi, Aake Henrik Märsynaho, 
Iida Aliisa Määttä, Elias Art-
turi Parantainen, Ville Pertti 
Juhani Seppänen.

Vihityt
Karjasilta: Sakari Mikael Sep-
pänen ja Tiina Pauliina Kar-
vonen.
Tuira: Jussi Tapio Ollila ja 
Merja Susanna Oksman, Ta-
pio Henrik Salmela ja Hanna 

Seurakuntaväen 
retki Kainuuseen 

Lähde mukaan 24.–25. toukokuuta virkistäytymään 
Päätalon, Iki-Kiannon ja Leinon jylhiin maisemiin. Näe 
ja koe Kallioniemi, Raatteentie, Paltaniemi ja Mana-
mansalo. Retken hinta 140 €, sisältää kuljetuksen tu-
ristibussilla, ruokailut, opastukset, majoituksen Scan-
dic Kiannon Kuohut –kylpylähotellissa, jaetussa 2HH 
(1HH + 27 €) ja tapaturmavakuutuksen Oulun seura-
kuntien jäsenille. Sitovat ilmoittautumiset 19.4. men-
nessä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai arkisin 9–16 
p. (08) 3161 340. Etusija Oulujoen seurakunnan jäsenil-
lä. Ilmoittautuneille lähetämme kirjeen ilmoittautumis-
ajan päätyttyä. Lisätietoja: diakoniatyöntekijät Eija Rö-
ning p. 040 5580 435 ja Kati Riipinen, p. 040 5281 813. 

Retki Tampereelle 
perjantaina 11.5.–13.5.

Retki on tarkoitettu 10–14-vuotiaille oululaisille tytöil-
le ja pojille. Menomatkalla käymme Pandan tehtaan-
myymälässä Vaajakoskella, Jyväskylässä. Lauantaina 
vietämme viisi tuntia Särkänniemessä. Elämysavaimel-
la pääset elämyspuiston sallittuihin laitteisiin, delfinaa-
rioon, planetaarioon, akvaarioon, lasten eläintarhaan, 
Näsinneulaan ja Sara Hildénin taidemuseoon. Yövym-
me ja ruokailemme Tampereen seurakuntien leirikes-
kuksessa. 
Retken hinta: 140 euroa. Hintaan sisältyy bussimatka, 
majoitus, ruokailut, elämysavain Särkänniemessä sekä 
tapaturmavakuutus oululaisille ev.-lut. seurakuntien jä-
senille. Retkelle pääsee 45 retkeläistä ilmoittautumis-
järjestyksessä. Ilmoittautumiset 27.4.mennessä www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo. Ilmoittautuneille lähetetään 
retkikirje! Lisätietoja Atte Kääriäiseltä p. 040 5060 315.

Maria Suhonen, Erik Johan-
nes Pakanen ja Annika Mir-
jami Virpi.
Oulujoki: Heikki Olavi Tikka-
la ja Anu-Kaarina Petrelius.

Kuolleet 
Tuomiokirkko: Elsa Maria 
Niskanen s. Taskinen 93.
Karjasilta: Aura Irja Aarre-
aho s. Korpi 87, Jenny Elvi Eli-
sabeth Huovinen s. Uitto 89, 
Eero Juhani Manninen 62.
Tuira: Elli Maria Heikkinen 

s. Pesola 90, Miriam Marjat-
ta Huhtala s. Väisänen 89, 
Markku Ossi Kullervo Kart-
tunen 62, Esko Olavi Suorsa 
91, Hilja Annikki Tikkanen s. 
Koskela 79, Viljo Einari Valp-
pu 70, Helmi Marjatta Isojär-
vi s. Fält 81. 
Oulujoki: Iikka Johannes Här-
könen 77, Lauri Johannes Ko-
lehmainen 90, Maria Katarii-
na Vaaramaa 17, Antti Iisakki 
Väänänen 62, Martti Johan-
nes Väänänen 89.

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

Työntekijöiden 
numerot:
Kirkkoherra 
p. 040 7430 371
Kanttori 
p. 040 7430 381
Diakonissa 
p. 040 7430 382
Suntio 
p. 040 5858 010
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www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki
avoinna 
ma, ke, pe
klo 9–14

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 387 172
Srk-talo 
p. (08) 387 395
Kerhohuone
p. (08) 387 512
p. 043 2111 916
Kirkkoherra
p. 045 2369 094
Suntio 
p. 045 6306 081
Diakonissa 
p. 045 6381 973

Virastossa saatavana Lasten 
Raamattuja, 5 € hintaan.
Lumijoen ja Limingan yh-
teinen miestenretki Kuusa-
moon "Koillismaan koukka-
us" la 21.4. Lähtö Lumijoen 
srk-talolta klo 6.45 ja paluu 
klo 20.15. Hinta 20 €, ilmoit-
tautumiset ma 16.4 mennes-
sä virastoon p. (08) 387 172 
tai Markulle p. 045 2369 094.
Ry:n toimintaa: Pe 6.4. klo 
18 seurat ry:llä. Ma 9.4. klo 
17 seurat ry:llä. Ti 10.4. klo 10 
puurokerho Mäki.

Pääsiäisviikolla ei ole kerho-
toimintaa. Pääsiäisen jälkeen 
kerhot normaalisti.   
Metsähanhet kokoontuu ti 
10.4. klo 15 srk-talolla.
Kokkikerho B ke 11.4. klo 
12.30 kerhohuoneella.
Kuoroharjoitukset ke 11.4. 
klo 18.30 srk-talolla.
Perhekerho to 12.4. klo 10 
srk-talolla. 
Lähetysilta to 12.4. klo 18.30 
srk-talolla, ”Rukousmatka 
maailmalle”.
Ystävyydentalo pe 13.4. klo 
10 srk-talolla.
Lapsiparkki  perjantaisin klo 
9–12, 3–6-vuotiaille. Maksu-
ton, mutta joka kerralle paik-
ka varattava etukäteen, soita 
(ma–to) Silja p. 043 2111 916. 
Seuraavan kerran pe 13.4.
Valokuvaus kaikille kerho-
laisille ti 17.4. kerhohuoneel-
la. Ilmoittaudu Siljalle 13.4 
mennessä p. 043 2111 916.

Eläkeliitto ti 10.4. klo 11 srk-
salissa.
Ystävä- ja lähimmäispalve-
lun kokoontuminen ti 10.4. 
klo 13 Nuorisotila Luukulla, 
Luovontie 139.
Päiväpiiri ke 11.4. klo 13 
Saarenkartanossa.
Kaverikerho to 12.4. nuo-
tioretki. Lähtö kirkolta 
klo 10.

Seurakunnissa tapahtuu 4.–12.4.2012

Pääsiäisen aika 
Hailuodon kirkossa
Kiirastorstain messu 5.4. klo 19.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus  6.4. klo 10.
Pääsiäispäivän messu su 8.4. klo 10. Pääsiäiskahvit.
2. pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus ma 9.4. klo 10.

Hiljaisen viikon keskiviikkona hartaushetki 4.4. klo 
14 Lumilyhdyssä, Markku Tölli.
Kiirastorstain iltamessu 5.4. klo 19 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 6.4. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Markku Tölli, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen, kuoro avustaa. 
Pääsiäismessu su 8.4. klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Markku Tölli, kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen, 
kuoro avustaa. Ehtoollinen jaetaan myös Lumilyhtyyn. 
Toisen pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus ma 
9.4. klo 10 Lumilyhdyssä (huom. paikka!). Toimittaa 
Markku Tölli, kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen.

Pääsiäisajan tapahtumia

Kirkkokahvittajia 
tarvittaisiin toisinaan 

– jos haluat joskus
 keittää kirkkokahvit 

tai leipoa pullat 
kahveille – kerro siitä 
srk:n työntekijöille. 

Tyrnävän seurakuntatalon 
takkahuoneessa kokoon-
tuu keskiviikkoaamuisin 
kello 9–10.30 Aamukam-

mari, joka on kaikille avoin koh-
taamispaikka. Seurakunta tarjo-
aa kahvit ja ryhmäläiset voivat 
halutessaan tuoda jotain syötä-
vää.

Aamukammari käynnistet-
tiin parisen vuotta sitten, kun 
uudelle ryhmätoiminnalle ilme-
ni tarvetta.

– Diakoniapiirit monesti 
ikään kuin sulkeutuvat, eikä nii-
hin välttämättä ole kovin helppo 
tulla uutena mukaan, sanoo dia-
koniatyöntekijä Riitta Pesonen.

– Aamukammarissa ei ole mi-
tään varsinaista ohjelmaa. Sinne 
voi tulla vain olemaan, kahvit-
telemaan ja tapaamaan ihmisiä.

Pesosen mukaan aamukam-
mari on hyvä paikka erityisesti 
työttömille ja eläkeläisille, jotka 
eivät työn kautta saa ihmiskon-
takteja.

– Olemme alkaneet kummik-
si yhdelle luokalle etiopialaisessa 
Hosainan kuurojenkoulussa, jo-
ta tukee Suomen Lähetysseura. 
Keräämme rahaa kummimak-

Tyrnävän aamukammari on 
matalan kynnyksen kohtaamispaikka 

suun vapaaehtoisella kahvimak-
sulla sekä järjestämällä myyjäi-
siä, Pesonen kertoo.

Myyjäisiä varten aamukam-
marissa onkin neulottu ahkeras-
ti jos jonkinlaista huivia ja suk-
kaa ryhmäläisten omista tai lah-
joituksina saaduista langoista.

Vastineeksi kummiudes-
ta ryhmäläiset saavat postissa 
kummiluokan kuulumisia.

Hyvää lähelle
ja kauas
Aamukammarissa on neulot-
tu myös etiopialaisille vauvoil-
le nuttuja, joihin seurakunta on 
kustantanut langat.

Nyt kiikarissa on jälleen uu-
si kohde, jota varten ryhmäläiset 
ahkeroivat. He aikovat lahjoittaa 
jokaiselle Tyrnävällä syntyvälle 
lapselle villasukat. Ne toimite-

taan uusille vauvoille samalla, 
kun erikoissairaanhoitaja käy 
kotikäynnillä.

– Kasteen yhteydessä emme 
voi niitä lahjoittaa, sillä kaikkia 
lapsia ei kasteta. Haluamme an-
taa sukat seurakunnan terveh-
dyksenä ihan jokaiselle vasta-
syntyneelle, Pesonen kertoo.

Aamukammarin ryhmä on 
vielä toistaiseksi ollut naisvetoi-
nen, mutta miehiä kaivattaisiin 
myös mukaan.

– Asiaan on varmaan vaikut-
tanut se, että aamukammaris-
sa on alettu tehdä käsitöitä. Kun 
siellä puikot viuhuvat, niin mie-
het eivät välttämättä tunne kuu-
luvansa porukkaan, Pesonen ar-
velee.

KaTJa KiiSKiNeN

Kempeleen seurakunnan 
vaivaisukko Niilo palvelee 
diakoniaa

Surullisen näköinen puinen uk-
ko, vasemmassa kädessään hattu, 
palveli aikoinaan tapulin edus-
talla kirkon pihalla. Nyt se seisoo 

Pyhän Kolminaisuuden kirkon aulassa 
ja kerää avustusta Kempeleessä sitä tar-
vitseville.

Vaivaisukon on tehnyt vuonna 1954 
Kempeleen puutarhaoppilaitoksen sil-
loinen oppilas Olli Turunen.

Vuosien saatossa toinen käsi on re-
väisty pois. Tarkkaa tietoa käden irtoa-
misesta ei ole, mutta luultavasti ilkival-
lan seurauksena vaivaisukko on siirretty 
aikoinaan tapulin suojiin.

Kempeleen vanhan kirkon 320-vuotis-
juhlavuoden kunniaksi vuonna 2011 vai-
vaisukko tuotiin kirkon tapulista kirkko-
kansan nähtäville juhlan ajaksi.

Niilo-nimen vaivaisukko sai vanhan kir-
kon juhlan jälkeisellä kotikirkkoviikolla, 
jolloin päiväkerholaiset, esikoululaiset sekä 
3.- ja 6.-luokkalaiset tutustuivat kirkkoihin. 
Esikoululainen poika oli kierrellyt vanhas-
sa kirkossa, seisahtunut vaivaisukon luo ja 
tuumannut kavereilleen: ”Tuossa on se py-
hä Niilo”.

Niiloa ei kannettu takaisin tapuliin, 
vaan se on saanut uuden tehtävän dia-
koniatyön palveluksessa.

A ar o Ku k ko h ov i
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www.kempeleenseurakunta.fiKempele

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

Kirkkoherranvirasto 
avoinna 
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17
Virasto avoinna 
kiirastorstaina 5.4. 
klo 9–15.

p.    (08) 561 4500
fax. (08) 561 4555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Kirkkoherranvirasto ja talo-
ustoimisto avoinna kiiras-
torstaina klo 10–14.
Lähetystyön käsityöpiiri ti 
10.4. klo 13 Puttaan Tuvalla.
Raamattupiiri ke 11.4. klo 18 
Puttaan Tuvalla.
Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 12.4. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa.
Ripari-ilta rippikoululaisille 
to 12.4. klo 17 Wirkkulassa. 
Ilta koostuu ohjatusta osas-
ta, ja sen jälkeen on mahdol-
lisuus pelailla ja olla vapaas-
ti yhdessä. Rippikoulukorttiin 
voi hakea max. 2 kertaa ripa-
ri-illasta.
Rukouspiiri to 12.4. klo 18 
Puttaan Tuvalla.
Narppi (nuorten aikuisten 
raamattupiiri) tiistaisin klo 
18 Puttaan Tuvalla.
Puttaan Tupa 2 vuotta to 
12.4. klo 12–15. Täytekakku-
kahvit 1,50 €. Arpoja myytä-
vänä. 
Puttaan Tupa on kaikil-
le avoin käyntipaikka tors-
taisin ja perjantaisin klo 12–
15 osoitteessa Kirkkotie 10 
C. Tuvalla on kahvio, juttu-
seuraa, luettavaa, mahdolli-
suus tehdä käsitöitä ja lähe-
tystyön käsityömyyntiä. Ker-
ran kuukaudessa on keitto-
päivä. Emännät ovat seura-
kunnan vapaaehtoistyönte-
kijöitä. Kahvion tuotto käy-
tetään diakonia- ja lähetys-
työn tukemiseen Haukipu-
taan seurakunnassa. Puttaan 
Tupa ei ole avoinna to 5.4. ei-
kä pe 6.4.

Leiri rippikoulun käyneille 
nuorille 20.–22.4. Isollanie-
mellä. Leiri maksaa 10 €. Il-
moittautumiset 10.4. men-
nessä osoitteessa www.alak-
konäämua.fi. Ilmoittautu-
neille lähetetään leirikirje.
"Sano nää" -parisuhdeil-
ta pe 20.4. klo 18–20.30 Iin 
srk-talolla. Puhutaan sanojen 
merkityksestä parisuhteessa, 
millaiset asiat auttavat kes-
kustelun syntymisessä alus-
tajan perhe- ja paripsykote-
rapeutti Teija Pirnes-Hyvö-
nen. Ilm. ja lastenhoidon va-
raukset Elisa Suikalle p. 0400 
541 319 elisa.suikka@evl.fi pe 
13.4. mennessä.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: pääsiäis-
seurat su 8.4. klo 17 sekä ma 
9.4. klo 12 ry:llä, ehtoollisju-
malanpalvelus ma 9.4. klo 17 
kirkossa. Kello: pitkäperjan-
tain lauluilta pe 6.4. klo 18 
Kellon srk-kodilla. Jokikylä: 
seurat ma 9.4. klo 14 ry:llä, 
päiväkerhot ti 10.4. ja ke 11.4. 
klo 17.30 ry:llä.
Kastetut: Sofia Katariina 
Mielikäinen, Netta Maria 
Alexandra Manninen, Sofia 
Linnea Hannus.
Kuollut: Mauno Aukusti Lie-
des 86, Edvin Eelis Ukkola 68, 
Seppo Ilmari Tolvanen 57.

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

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

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

Virasto avoinna kiirastors-
taina 5.4. klo 9–15.
Pyhäkoulu su saarnan aikana 
kirkossa (ei perhemessuissa). 
Herännäisseurat pitkäper-
jantaina 6.4. klo 18.30 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa.
Yhteys – iltaa ei ole su 8.4. 
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-talolla (ei 9.4.)
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot kokoon-
tuvat klo 9.30–11: 
pe Pyhän Kol-
minaisuuden 
kirkossa. Ke 
Keskustan 
srk-talolla. 
Ke ja to Van-
hassa pappi-
lassa. Ti ja ke 
Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. 
Perhepäivähoitajien 
ja hoitolasten ryhmä ma Kes-
kustan srk-talolla ja pe Kok-
kokankaalla. Päivä- ja perhe-
kerhoja ei ole 6.–9.4.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-

ri ke 11.4. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Aihee-
na muisti. Seurakuntapiiri to 
12.4. Kirkonkylän srk-kodissa. 
Kahvit klo 12, hartaus klo 13. 
Kirkkokuoro ke 11.4. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Työikäisten naisten piiri ke 
11.4. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Varttuneet to 12.4. klo 14.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.

Naisten piiri to 12.4. 
klo 18.30 Kirkon-

kylän srk-kodis-
sa.
Miesten pii-
ri to 12.4. ko 
18.30 Kok-
kokankaan 
srk-keskuk-

sessa.
Varhaisnuor-

ten kuorot to klo 
16–16.45 Kirkonky-

län srk-kodissa ja pe klo 15–
16 Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Kuoroja ei ole 5.–6.4.
Varhaisnuorten kerhot ks. 
www.kempeleenseurakun-
ta.fi/koululaiset.
Nuoret: Nuorten illat tors-
taisin klo 19 Vanhassa pap-
pilassa. 

Kirpputori Ilonpisara avoinna 
ti ja to klo 14–17 ja la klo 10–13. 
Kirpputori on suljettu 2.–8.4.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joilla 
on päivisin aikaa ma klo 10–
12 Kirkonkylän srk-kodissa. 
Aamukahvilaa ei ole 9.4.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Seurat pe 6.4. klo 16 ry:llä. Ou-
lun seudun nuorten lauluilta 
su 8.4. klo 19 Limingan kirkos-
sa. Seurat ma 9.4. klo 16 ry:llä. 
Sisarilta ke 11.4 klo 18.30 ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: pit-
käperjantain seurat 6.4. klo 
16 ry:llä. Pääsiäisseurat ma 
9.4. klo 13 ja 18 ry:llä.
Kastetut: Edwin Venni Olavi 
Siekkinen, Niilo Pekka Henrik 
Haipola, Matti Mikael Lehto-
maa, Elna Alina Määttä, Ol-
ga Elina Määttä, Alva Elena 
Määttä.
Kuollut: Aini Annikki Män-
nikkö s. Ohukainen, 84.

Raamatturetriitti-viikonloppu
20.–22.4.  Luurinmutkan leirikeskuksessa. 
Hinta 50 € / hlö, sis majoituksen (2–4 hengen huoneissa) 
ja ruokailut. Vetäjinä khra Pekka Rehumäki ja kappalai-
nen Vesa Äärelä. Luemme Markuksen evankeliumia.
Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon 16.4. mennessä 
p. (08) 5614 500. Lisätietoja seurakunnan nettisivuilta 
www.kempeleenseurakunta.fi/tapahtumakalenteri.

Päiväkerhoihin ilmoittautuminen kaudelle 2012–2013
Päiväkerhoihin voivat ilmoittautua 3–5-vuotiaat lapset. Lisätietoa kerhoista löytyy 
seurakunnan nettisivuilta. Ilmoittautuminen kerhoihin tapahtuu sähköisesti seura-
kunnan nettisivulla www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.

Pietarit 
hiilivalkealla 
kiirastorstaina 5.4. 
klo 21 kirkon 
huoltorakennuksen 
pihalla. 
Ilta päättyy hartauteen 
klo 22.30 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Mukana Heikki Kaikko-
nen ja Esko Heloneva.

Sururyhmä 
alkaa to 19.4. Ryhmä 
kokoontuu 5 kertaa 

Keskustan srk-talolla.
Tiedustelut ja ilmoittau-

tumiset, Anu Ojala 
p. 040 7790 163 tai 
Soile Pakkanen p.

040 7790 367.

w w w.sxc . hu /  S ean Kea r n ey ALKAISITKO ULKOILUYSTÄVÄKSI 
iäkkäälle tai toimintarajoitteiselle läheiselle?
 
Kaksipäiväinen koulutus pidetään Kiimingin Jäälissä la 
21.4. ja la 12.5. klo 10–16.
Kouluttajana Risto Lappalainen, Aivoliiton aluesihteeri.
Ulkoiluystävä-koulutus on Ikäinstituutin kehittämä. Si-
sältönä mm. liikunnan ja ulkoilun hyödyt ikäihmiselle, 
sairaudet liikkumisen haasteena, apuvälineiden käyttö 
ja vapaaehtoistyön periaatteet. Todistuksen saa osallis-
tumalla molempiin koulutuspäiviin.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen 5.4. mennessä
Johanna Kerolalle
p. 045 1393 993 tai johanna.kerola@evl.fi.
Järj. Kiimingin ja Haukiputaan seurakunnat.

Pääsiäisen ajan jumalanpalvelukset 
Kiirastorstain messu 5.4. klo 19 kirkossa. Toimittaa Sami Puolitaival, saarna Arto Neva-
la, kanttorina Hannu Niemelä, urkurina Else Sassi, Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro.

Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 6.4. klo 10 kirkossa. Toimittaa Jari Flink, kant-
torina Hannu Niemelä, Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro.

Pitkäperjantain hartaus 6.4. klo 15 Martinniemen srk-kodissa. Toimittaa Jari Flink, 
kanttorina Hannu Niemelä.  

Pääsiäisyön messu la 7.4. klo 23 srk-keskuksessa. Toimittaa Martti Heinonen, saarna 
Leena Brockman, kanttorina Hannu Niemelä, musiikkiavustajina Miika Nieminen kita-
ra ja laulu ja Juhana Ritakorpi sello.  Messun jälkeen pääsiäisyön ateria.

Messu 1. pääsiäispäivänä su 8.4. klo 10 kirkossa. Toimittaa Arto Nevala, saarna Jaak-
ko Kaltakari, kanttorina DU Risto Ainali, Jussi Linnanmäki trumpetti. Seurakunta tar-
joaa kirkkokyytiä, kyytitilaukset diakoniatoimistoon p. (08) 5472 636 ma klo 9–11.

Sanajumalanpalvelus 2. pääsiäispäivänä ma 9.4. klo 10 kirkossa. Toimittaa Arto Ne-
vala, kanttorina Hannu Niemelä. 
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www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

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

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki 

Kirkkoherranvirasto
toimii väliaikaisesti 
pappilan 
kivinavetassa, 
käynti srk-talon 
pihan puolelta
ma, ti, to ja pe klo 
9–15 ke klo 9–14 ja 
16–18

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

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Diakoniatyön avustuskäy-
tännöt muuttuvat: Talou-
dellisissa asioissa diakoni-
an vastaanotolle ajanvaraus 
vain maanantaisin klo 9–11 
puhelimitse tai sähköpostil-
la. Ajanvarausnumero on 040 
7008 151.
Miesten saunailta to 5.4. 
Suvelassa. Löylynheittäjä Ei-
no Alila.
Raamattupiiri to 5.4. ei ko-
koonnu.
Diakoniapiiri ma 9.4 ei ko-
koonnu. 

Juttunurkka ma 9.4 ei ole 
avoinna.
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokailu 
ma 9.4 ei järjestetä.
Naisten kuntouttava kas-
vuryhmä ke 11.4 klo 14–
15.30 Suvelan leirikeskuksen 
saunarakennus.
Iltahartaus radiossa Yle 1 to 
12.4. klo 18.50, Pauli Niemelä
Perhekerhot ja perhekahvi-
lat eivät kokoonnu hiljaisel-
la viikolla, eikä maanantaina 
9.4. (vko 14). 

Hiljaisen viikon ilta ke 4.4. 
klo 18 Vanamossa. Toimittaa 
Aino Pieskä, kanttorina Mika 
Kotkaranta.
Via Dolorosa-vaellusdraama  
Kiirastorstaina 5.4. klo 20 kou-
lukeskuksesta kirkonmäelle.
Jeesuksen kuolinhetken har-
taus Pitkäperjantaina 6.4. klo 
15 Rantakylän kappelilla.
Via Dolorosa-vaellusdraa-
ma  Pääsiäisyönä 7.4. klo 22 
koulukeskuksesta kirkonmä-
elle päättyen pääsiäisyön 
messuun.
Pääsiäislauluilta su 8.4. klo 
18 Limingan kirkossa.
Hyvänmielen päiväkahvit ti 
10.4. klo 12 Lähetysvintillä, 
Pappilantie 6, mukana dia-
konissa Sinikka Ilmonen ja 
esh Maire Taikina-aho.
Raamattu-ja rukouspiiri ti 
10.4. klo 18.30 Rönköillä, Ke-
donperäntie 9.
Seurakuntakerho ke 11.4. 
klo 12 seurakuntatalolla, mu-
kana Sinikka.
Lähimmäispalvelussa mu-
kana olevat, osallistutaan 
luentoon ”Mistä iloa arjen 
tiukkoihin tilanteisiin” (Arja 
Isola) ma 16.4. klo 17  Oulussa.
Tupoksen olohuoneessa 
seuraavan kerran avoimet 

Kastetut: Jenni Lotta Emilia Jurvakainen, 
Elena Eliisabet Hökkä, Eero Holger Olavi 
Hietala. 
Vihityt: Harri Holger Hietala ja Elli-Maija 
Mertaniemi, Jukka Tuomas Puhakka ja 
Sini Eveliina Haho. 
Kuolleet: Viljo Tapani Koivunen 69.

ovet 17.4. klo 13.30–15.
Diakoniatyöntekijöiden 
ajanvaraus ja kotikäynti-
pyynnöt. Kun haluat keskus-
tella elämääsi liittyvistä asi-
oista luottamuksellisesti. Tu-
pos, Vanamo Heini Karhu-
maa p. 044 7521 227. Kirkon-
kylä, seurakuntatalo Sinikka 
Ilmonen p. 044 7521 226.
Nuorisotyö: Hiljaisen viikon 
torstaina 5.4. ei nuortenil-
taa. Seuraava nuortenilta to 
12.4. klo 18–20 Nurkassa, jo-
ka on talviryhmän riparimuis-
teluspesiaali. Tervetuloa eri-
tyisesti talviryhmän rippikou-
lulaiset sekä isoset. Palvelu-
ryhmä kokoontuu ke 11.4. 
klo 15.15 Nurkassa. Ilmoi-
tathan tulostasi Sinikalle, p.  
044 7521 226 tai Marialle, p. 
044 7521 236. Nuortenvintti 
ke 11.4. klo 17 Lähetysvintil-
lä. Tule parantamaan maail-
maa. Tosi-iso ilta ma 16.4. klo 
18 Nurkassa. Kaikki isoskou-
lutuksen läpikolunneet kon-
karit tänne.
Rippikoulu: Kesä II-ryhmä: 
Opetusta la 14.4. klo 12–17 
Vanamossa. Mukaan omat 
eväät ja muistiinpanoväli-
neet. Jumalanpalvelus sekä 
urkuopetus su 15.4. klo 10–

12 kirkossa.
Partio: Ke 4.4. Päivystys Par-
tiotoimistossa klo 15–17.  Ke 
11.4. Mafeking 8. Kotikolol-
la klo 18–20.  To 12.4. Akelat 
kokoontuu. Pe 13.4. Päivys-
tys Partiotoimistossa klo 15–
17.  Hallitus Partiotoimistos-
sa klo 18–20.  Ma 16.4. Sam-
pot kokoontuu.  Ti 17.4.  Su-
denpentutytöt Liisanlinnassa 
Korhosella.  Tarkemmat tie-
dot retkikirjeessä Kotikololta 
ja kotisivuilta.
Rauhanyhdistys: Pitkäper-
jantain seurat pe 6.4. klo 17 
ja 18.30 ry.llä. Pääsiäislauluil-
ta su 8.4. klo 18 Limingan kir-
kossa. Seurat ma 9.4. klo 17 ja 
18.30 ry:llä. Varttuneidenker-
ho to 12.4. klo 12 ry:llä.
Kastettu: Elea Angelina Kos-
kela, Onni Elias Henrik Piri-
nen.
Vihitty: Toni Petteri Väyry-
nen ja Päivi Eriika Sofia Au-
tioniemi.

ESIKKO
Tule pienokaisesi kanssa tutustumaan toisiin samassa elä-
mäntilanteessa oleviin ja vaihtamaan ajatuksia heidän kans-
saan. Kokoonnumme kaikkiaan 6 kertaa, maanantaisin klo 
10–12. Kirkonkylän seurakuntatalolla kokoontuva ryhmä 

alkaa 16.4.
Ilmoittautuminen Erjalle tai Heinille ti 10.4. mennessä. Yhteystiedot löytyvät 

alta. Ilmoitathan myös erityisruokavalion, joka tulisi huomioida kahvituksia järjestettä-
essä. Toiminta toteutetaan yhteistyössä Limingan seurakunnan diakoniatyön ja neuvo-
lan perhetyön kanssa.
Yhteystiedot: 
neuvolan perhetyöntekijä Erja Vainiokangas, p. 044 497 3684, erja.vainiokangas@liminka.fi, 
seurakunnan diakoni Heini Karhumaa, p. 044 7521 227, heini.karhumaa@evl.fi.

Päiväkerhot ja lastenpark-
ki eivät kokoonnu hiljaisel-
la viikolla (vko 14).
Esikkoryhmä ti 10.4. klo 10-
12 Jäälin kappelilla. Ryhmä 
ensimmäisen lapsen saaneil-
le vanhemmille kahvikuppo-
sen äärellä.
Lähetystyö: Lähetyspiiri ti 
10.4. klo 12.30 Montin-salis-
sa.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat su 8.4. klo 15 Montin-
salissa.
Rauhanyhdistys: Pääsiäis-
seurat su 8.4. klo 17 rauhan-
yhdistys, Kyösti Hyry, Viljo 
Juntunen, Kari Kainua. Pää-
siäisseurat - messu ma 9.4. 
klo 10 Kiimingin kirkko, saar-
na Viljo Juntunen. Pääsiäis-
seurat ma 9.4. klo 16 rauhan-
yhdistys, Viljo Juntunen, Ant-
ti Impiö.

Laajemmin 
seurakunnan 
toiminnasta

kotisivuiltamme
www.kiimingin-

seurakunta.fi.

”OTA TOIVOSTA KIINNI”
Iin rovastikunnan seurakunnat järjestävät syöpää sairas-
taville ja heidän läheisilleen hengellisen päivän Pudas-
järvellä Hilturannan leirikeskuksessa lauantaina 21.4. klo 
10–15.
Päivän hinta on 10 € /aikuinen ja 5 € /lapsi. Päivässä mu-
kana mm. sairaalapastori Marja-Leena Tahkola. Ohjel-
massa mukavaa yhdessäoloa, hyvää ruokaa ja anteja ar-
jessa jaksamiseen.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset torstaihin 12.4. mennes-
sä Erja Haholle, p.  0400 775 164 tai erja.haho@evl.fi. 

Nuori aikuinen
Tule rohkeasti mukaan uuteen toimintaan ja laita tekstari
ilmoittautumisestasi, Kirsi Paavola, p.  040 5770 628.
 
1. Ryhmä - Pizzaa ja Alfaa
• Mikä on elämän tarkoitus?
• Mitä muistat rippikoulusta?
• Haluatko tietää enemmän?
• Haluatko kokea syvemmin?
• Tule syömään ja keskustelemaan kavereiden kanssa  

yhdessä Kristinuskosta
• Ryhmä kestää 1,5 tuntia ja kokoontuu 10 kertaa
 
2. Ryhmä - Suklaata ja sympatiaa
• Haluatko kertoa elämäsi tarinan?
• Kuka sinä olet ja mistä sinä tulet?
• Mitä sinä olet kokenut?
• Miltä sinusta on tuntunut?
• Pienessä ryhmässä on mahdollisuus tulla kuulluksi ja 

nähdyksi sekä kokea hyväksyntää ja armollisuutta
• Tule kahville kristilliseen vertaisryhmään jossa saat ker-

toa oman tarinasi, kuulla toisten tarinoita sekä kirjoit-
taa ja rukoilla 

• Ryhmä kestää 1,5 tuntia ja kokoontuu 10 kertaa
 
ILMOITTAUTUMINEN KIRSILLE 9.4. MENNESSÄ.                                
PAIKKA JA AIKA ILMOITETAAN PUHELIMITSE. 

Pääsiäisen ajan jumalanpalvelukset
Lasten ja perheiden iltakirkko ke 4.4. klo 19 kirkossa. Toimittaa Miia Seppänen, 
kanttorina Eeva Holappa. Kirkon sisältö on sama kuin päivällä järjestettävissä lasten 
pääsiäiskirkoissa.
Kiirastorstain messu to 5.4. klo 19 kirkossa. Toimittaa Juha Tahkokorpi, avustaa Anne 
Schönberg, kanttorina Eeva Holappa, kirkkokuoro, johtaa Eeva Holappa. Kirkkokuljetus, 
kuljetuspyynnöt kirkkoherranvirastoon ti 3.4. klo 12 mennessä, p. 040 5844 406.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 6.4. klo 10 kirkossa. Toimittaa Harri 
Isopahkala, kanttorina Jarkko Metsänheimo.
Pääsiäisyön messu la 7.4. klo 23 kirkossa. Toimittaa Pauli Niemelä, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo, kvartetti, Silja Haho, viulu.
Messu su 8.4. klo 10 kirkossa. Toimittaa Juha Tahkokorpi, kanttorina Eeva Holappa ja 
viulistina Karen Jurvelin.
Messu su 8.4. klo 13 Jäälin kappelissa. Toimittaa Juha Tahkokorpi, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo, lasten lauluryhmä.
Messu ma 9.4. klo 10 kirkossa. Toimittaa Harri Isopahkala, saarnaa rovasti Viljo 
Juntunen, kanttorina Eeva Holappa, projektilauluryhmä, johtaa Jarkko Metsänheimo.

Koillismaan Koukkaus
Limingan ja Lumijoen miesten yhteinen retki Kuusa-
moon la 21.4. Ilmoittautumiset ma 16.4. mennessä kirk-
koherranvirastoon, p. 044 7521 220. Retken hinta on  
20 euroa. Lumijokiset ilmoittautuvat Lumijoen kirkko-
herranvirastoon p. (08) 387 172.

Ryhmä sinulle, joka olet 
saanut ensimmäisen lapsesi. 
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Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

p. (08) 5331 284
fax. (08) 5331 284

Kirkkoherra 
p. 040 5525 810

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

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

Virkatodistuspyynnöt
sähköpostiosoittesta:
oulunsalonseura-
kunta@evl.fi tai 
p. (08) 5142 700

www.oulunsalon-
seurakunta.fi

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo

Keskipäivänkerho ke 4.4. klo 
11.30 seurakuntatalossa, Jou-
ni Heikkinen, Hanna Kaisto-
Vanhamäki. Vieraana lääkäri 
Seppo Pöykkö: Miten ehkäis-
tään muistisairauksia?
Rukouspiiri ke 4.4. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Hiljaisen viikon hartaus ke 
4.4. klo 19 kirkossa. Matte-
us kärsimyskertomus sanoin 
ja sävelin, Airi Kukkonen lau-
lu, Katri Hannula sello, Ossi 
Kajava urut, puhe Pekka Kyl-
lönen.
Hartaus ja ehtoollinen to 
5.4. klo 13.30 Mikevan palve-
lukodeissa, Pekka Kyllönen.
Hartaus ja ehtoollinen to 
5.4. klo 14 Vire kodissa, Simo 
Pekka Pekkala. 
Laitasaaren seurakuntapiiri 
ti 10.4. klo 12 rukoushuoneel-
la, Leena Leskelä. Apteekka-
ri Taije Juntunen kertoo E-re-
septistä.
Aikuisten raamattupiiri ti 
10.4. klo 16 srk-talon kappe-
lihuoneessa, Simo Pekka Pek-
kala.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
11.4. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Pekka Kyllönen.
Niittypirtin seurakuntapiiri 
ke 11.4. klo 13.30 kerhohuo-
neessa, Hanna Kaisto-Vanha-
mäki, Simo Pekka Pekkala. 
Hartaus ja ehtoollinen ke 
11.4. klo 14 Koivu- ja Tähti-
kodeissa, Pekka Kyllönen.
Hartaus ke 11.4. klo 15 Ran-
takodissa, Simo Pekka Pek-
kala.

Rukouspiiri ke 11.4. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Omaishoitajien ryhmä to 
12.4. klo 13 Päiväkeskuksen 
takkahuoneessa, Leena Les-
kelä.

Seurakunnissa tapahtuu 4.–12.4.2012

Ei lähetysiltaa 4.4.
Hartaus ke  11.4. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Päivi Liiti.
Seurakuntakerho to 12.4.  
klo 11 Riitta Markus-Wik-
stedt.
Hartaus to 12.4. klo 11.30 
Teppolassa, Päivi Liiti.
Kirkonkylän ry: Seurat pe 
6.4. klo 16 ry Mikko Kinnu-
nen, Jorma Vuorma. Seurat 
su 8.4. klo 16 Antti Paana-
nen, Ilari Kinnunen. Seurat 
ma 9.4. klo 12 Ilari Kinnunen, 
Antti Paananen klo 17 seurat 
ja HPE Antti Paananen, Ilari 
Kinnunen. Varttuneiden ker-
ho ke 11.4. klo 12 ry.
Salonpään ry: Seurat ry pe 
6.4. klo 16. Lauluseurat ti 
10.4. klo 18.30 Kimmo ja Jon-
na Kurkelalla, Takkisentie 37.
Kastettu:  Peetu Miko Oli-
ver Mustola, Cassius Kaarlo 
Edwin Barnacle, Joose Alvar 
Ohtamaa.

Iltahartaus to 12.4. klo 19 Ro-
kualla, Pekka Kyllönen.
Kuorot: Ke 11.4. klo 10.30 
päiväkuoron, klo 17 lapsikuo-
ron ja klo 18.30 kirkkokuoron 
harj. seurakuntatalossa.
Lapset ja perheet: Perheker-

Hiljaisen viikon hartaus ke 4.4. klo 19 kirkossa. 
Matteus kärsimyskertomus sanoin ja sävelin, Airi Kukkonen laulu, 
Katri Hannula sello, Ossi Kajava urut, puhe Pekka Kyllönen.
Kiirastorstain messu to 5.4. klo 19 kirkossa. Toimittaa Simo Pekka Pekkala, 
puhe Pekka Kyllönen, kanttorina Ossi Kajava, kirkkokuoro.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 6.4. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Simo Pekka Pekkala, kanttorina Ossi Kajava, kirkkokuoro.
Pääsiäispäivän messu su 8.4. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Pekka Kyllönen, saarnaa Jouni Heikkinen, 
kanttorina Timo Ustjugov, kirkkokuoro.
Pääsiäispäivän messu su 8.4. klo 12 Kylmälänkylän kappelissa. 
Toimittaa Jouni Heikkinen, kanttorina Timo Ustjugov.
2. pääsiäispäivän messu ma 9.4. klo 18 kirkossa. Toimittaa Pekka Kyllönen, 
saarnaa rovasti Martti Sallinen, kanttorina Ossi Kajava.

Oulunsalon seurakunnan hautausmaan
kesätyöpaikat ovat haettavana
Tarvitsemme 10 nuorta (5 tyttöä ja 5 poikaa) hautausmaallemme kesätöihin. Kesätöi-
tä voivat hakea v. 1994–1996 syntyneet oulunsalolaiset nuoret, jotka eivät ole aikai-
semmin olleet seurakunnalla töissä/isosina. Hautausmaan kesätöitä eivät voi hakea 
seurakunnan leiri-isosina tänä vuonna toimivat. Työjakson pituus on enintään kak-
si (2) viikkoa/nuori.
Tule täyttämään hakulomake henkilökohtaisesti kirkkoherranvirastossa (os. Vattukuja 
2). Hakuaika  2.–20.4. hakemus on jätettävä klo 13 mennessä. Kirkkoherranviraston au-
kioloajat ovat ma–ti klo 9–13,  ke klo 9–13, 14–17, to klo 9–13 ja pe klo 10–13. Kesätyö-
paikat arvotaan hakijoiden kesken ja valituksi tulleille ilmoitetaan  henkilökohtaisesti.

hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja klo 10–
12 Päivärinteen seurakunta-
salissa sekä parillisten viikko-
jen torstaina klo 10–12 Laita-
saaren rukoushuoneella. 
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja lu-
kiolla. Nuortenilta to 12.4. 
klo 17–18.30 Päivärinteen 
seurakuntasalissa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Seurakuntapiiri ti 
10.4. klo 12, Leena Leskelä. 
Apteekkari Taije Juntunen 
kertoo E-reseptistä. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
La 7.4. klo 19 nuortenilta Li-
mingan kirkossa. Pääsiäisseu-
rat 8.–9.4. Su klo 12 ruokailu, 

Lastentarvikkeiden 
YV-kirppis 
lauantaina 21.4. klo 10–12 
seurakuntatalon yläkerrassa. 

Tule myymään tai ostamaan lastenvaatteita ja -tar-
vikkeita. Pöytämaksu 6 € yhteisvastuukeräyksen hy-
väksi. Halutessasi voit myös lahjoittaa osan tuotos-
ta Yhteisvastuulle. Tiedustelut ja ilmoittautumiset  
Heli Härköselle viim. 14.4. p. 0400 585 194. 

 

Pääsiäisajan tapahtumia

klo 13 seurat ja klo 18 alustus 
ry:llä. Ma 9.4. klo 12 ruokailu 
ja klo 13 seurat ry:llä. Klo 18 
messu Muhoksen kirkossa ja 
klo 20 kirkkokahvit ja iltahar-
taus ry:llä. To 12.4. klo 18.30 
ompeluseurat ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdistys: 
La 7.4. klo 19 Oulun seudun 
nuorten lauluilta Limingan 
kirkossa. 8.–9.4. pääsiäisseu-
rat Muhoksen ry:llä. Ma 9.4. 
klo 18 messu Muhoksen kir-
kossa. Ke 11.4. klo 18–20 raa-
mattuluokka ry:llä. To 12.4. 
klo 19 sisarilta ry:llä. 
Kastetut: Aino Maria Hap-
po, Lenni Alvari Jokitalo, Ee-
ro Aukusti Seväkivi.
Kuollut: Hilja Ristiina Häikiö 
s. Moilanen 95.

Kiirastorstain messu  5.4. klo 19 kirkossa. 
Toimittaa Tapio Kortesluoma, avustaa Päivi Liiti, 
kanttorina Tuomo Kangas.

Sanajumalanpalvelus pe 6.4. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Päivi Liiti  kanttorina Taru Pisto.

Messu su 8.4. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Minna Salmi, kanttorina Taru Pisto.

2. Pääsiäispäivän perhemessu ma 9.4. klo 10 kirkossa.
Toimittaa Minna Salmi, kanttorina Taru Pisto.

Pääsiäisajan tapahtumia

KyläKamarin suosittu 

KIRPPUTORI 
ma 16.– la 21.4.  
Kauppiaantie 1 A 

Avoinna: 
ma-pe klo 11-18 

la klo 10-15 
 

Myytävänä astioita, kodin tekstiilejä,  
vaatteita, huonekaluja ym. ym. 

 

Tuo kaikenlaiset kodin tavarat,  
joita et tarvitse! 

Tavaran vastaanotto 13.4. klo 12-18  
kirpputorilla sekä ma-to kirpputorin  

aukioloaikoina. 
Jos haluat, että tavarat noudetaan,  

soita p. 0400-931187. 
 

Tuotto seurakunnan  
diakonia– ja lähetystyölle 



27   Nro 13    4.–12.4.2012

Kärsimysajan
 virret ja laulut
pitkäperjantaina 6.4. 

klo 19 Piippolan kirkossa. 
Tomittaa 

Perttu Kyllönen, 
kanttorina 

Veijo Kinnunen. 

Lauluseurat ke 11.4. klo 
18.30 Pyhännän ry:llä.
Ikäihmisten virkistyspäivä 
to 12.4. klo 12 srk-talossa.
Kuorot: Veteraanikuoro 
to klo 12, lapsikuoro to klo 
16.30, nuorisokuoro ke klo
16.30 srk-talossa.
Kuollut:  Kaarlo Johan Hen-
rikki Leiviskä 89, Kalervo 
Markus Konola 62.

RanTSiLa
Veteraanikuoro ke 4.4. ja ke 
11.4. klo 11 srk-talossa.
Seurat pe 6.4. klo 18.30 Rant-
silan ry:llä.
Seurat ma 9.4. klo 18.30 
Mankilan Rukoushuoneessa.
Syöpäkerho ke 11.4. klo 
12.30 srk-talossa.
Seurakuntakerho to 12.4. 
klo 13 Rauhalassa.
Stellat ke klo 17 srk-talossa.
Päiväkerhot: Isot Nuput ti 
10.4. klo 10 ja 12.30 Nuppu-
lassa, Pikku Nuput to 12.4. 
klo 10 ja klo 13 Nuppulassa.
Varhaisnuoret ti 10.4. klo 
15.15 Hovin koululla ja to 
12.4. klo 15.30 Mankilan kou-
lulla.
Kastettu: Helmi Charlotta 
Tornberg.
Kuollut: Helmi Charlotta 
Tornberg 1 pv.

www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

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

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

Kirkkoherra
lääninrovasti
Erkki Piri
p. 020 7109 861

Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 020 7109 731

Perttu Kyllönen
p. 020 7109 871

Saila Karppinen
p. 020 7109 866

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

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

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

KeSTiLä
Ystävänkammari ke 4.4. klo 
10 Kestilän pappilassa.
Pääsiäisvaellus ke 4.4. klo 13 
srk-kodissa.
Pääsiäisseurat su 8.4. klo 12 
ja klo 19 sekä ma 9.4. klo 10 
messu kirkossa ja seurat klo 
12 ja 19 ry:llä, Hannu Oja-
lehto, Leevi Saukko ja Heik-
ki Vänttilä.
Järvikylän diakonia- ja lä-
hetyspiiri ti 10.4. klo 11 Kan-
kaalla Riitta ja Juhani Niira-
sella.
Kerhot: perhekerho ke 11.4. 

klo 10 ja päiväkerho to 12.4. 
klo 12 kerhokodissa.
Kuollut: Martti Johannes 
Tervakangas 73.

PiiPPOLa
Pääsiäisvaellus to 5.4. klo 
10.40 srk-kodissa.
Seurakuntakerho ti 10.4. klo 
12 Väinölässä.

PuLKKiLa
Kiirastorstain ehtoollishar-
taus to 5.4. klo 13 Koivuleh-
dossa. 
Ehtoollishartaus su 8.4. klo 
14 Siikalatvan vuodeosastol-
la.
Kirkkokuoroharjoitukset ke 
11.4. klo 18 srk-talossa
Seurakuntakerho to 12.4. 
klo 12 srk-talossa.
Varhaisnuoret to 12.4. klo 16 
kerhotilassa.
Kastettu: Emma Kerttu Mar-
gareetta Hatunen.

PyHänTä
Ehtoollishartaus to 5.4. klo 
13 Nestorissa. 
Seurat pe 6.4. klo 19 Pyhän-
nän ry:llä.
Seurat su 8.4. klo 15 Pyhän-
nän ry:llä, E. Tölli ja L. Kos-
kelo.
Perhekerho ti 10.4. klo 10 
kerhotilassa. 

10.30 Kauttarannassa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Pe 6.4. klo 16 seurat ry:llä. Ma 
9.4 klo 16 seurat ry:llä
Murron rauhanyhdistys: Pe 
6.4. klo 16 pitkäperjantain 
seurat ry:llä. Ma 9.4. klo 13 ja 
18 pääsiäisseurat ry:llä.
Kastettu: Topi Sakari Heikki-
nen, Selma Ida Alina Kinnu-
nen, Jami Antero Luttinen, 
Emmi Marja-Liisa Naukkari-
nen, Agneta Ilona Syri, Lila 
Riia Lydia Suotula.

Nuttupiiri kokoontuu poik-
keuksellisesti tänään ke 4.4. 
klo 16.30–18.30 srk-talon tak-
kahuoneessa.
Seurakuntakerho ti 10.4. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Diakoniatyöntekijän vas-
taanottoa ei ole 9.4. Tem-
meksen srk-talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 12.4. klo 

Pääsiäisajan tapahtumia

Musiikkitilaisuus ke 4.4. klo 19 Tyrnävän kirkko. 
Toimittaa Timo Liikanen, kanttorina Pentti Korkiakoski.

Kiirastorstain messu 5.4. klo 19 Tyrnävän kirkko. Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttorina Pentti Korkiakoski.

Kiirastorstain messu 5.4. klo 19 Temmeksen kirkko. 
Toimittaa Timo Liikanen, kanttorina Heikki Lumiaho.

Pitkänperjantain sanajumalanpalvelus 6.4. klo 10 Tyrnävän kirkko. 
Toimittaa Timo Liikanen, kanttorina Pentti Korkiakoski.

Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki pitkäperjantaina 6.4. klo 15 
Temmeksen kirkko. Toimittaa Timo Liikanen, kanttorina Pentti Korkiakoski.

Pääsiäispäivän messu su 8.4. klo 10 Tyrnävän kirkko. 
Toimittaa Outi Pohjanen, kanttorina Pentti Korkiakoski.

2. pääsiäispäivän sanajumalapalvelus ma 9.4. klo 10 Tyrnävän kirkko.
Toimittaa Outi Pohjanen, kanttorina Pentti Korkiakoski.

2.pääsiäispäivän messu ma 9.4 klo 12 Temmeksen kirkko.
Toimittaa Outi Pohjanen, kanttorina Pentti Korkiakoski.

Maallikkokirkkokoulutusta
järjestetään Siikalatvan seurakunnassa kevään 
aikana. Asiasta kiinnostuneet ottakaa yhteys 
kirkkoherranvirastoon p. 0207 109 860.

Pekka Simojoen 
konsertit Siikalatvalla

• keskiviikkona 18.4. klo 19 Piippolan kirkossa
• torstaina 19.4. klo 19 Kestilän kirkossa

Koulukonsertit:
• Pulkkilassa ke 18.4. klo 

12.15 ala-aste,   
klo 13.20 yläaste

• Pyhännällä to 19.4. klo 9 
ala-aste ja   
klo 10 yläaste

• Piippolassa to 19.4. klo 
12 ala-asteen ja   
klo 13 Pio:lla, molemmat 
konsertit   
Piippolan ammatti- ja 
kulttuuriopistolla

• Kestilässä pe 20.4. klo 
10 koululla.

HUOMIO!
Myös lehden 

sivuilla 14–15 ja 23 
kerrotaan
Tyrnävän 

seurakunnan 
tapahtumista.

Tyrnävän seurakunnan nykyinen seurakuntatalon yhte-
ydessä oleva vainajien säilytystila on osoittautunut käy-
tännössä liian pieneksi. Nykyiset kylmälaitteet ovat pit-
kään käytössä olleita ja olisivat näin ollen uusimisen tar-
peessa. Niinpä seurakunta päätyi pitkän harkinnan jäl-
keen kokonaan uuden tilan rakentamiseen.

Rakentaminen toteutetaan laajentamalla seurakun-
tatalon hautausmaan puoleista eteläpäätyä. Tila kä-
sittää kylmäkaapit kuuden vainajan sijoittamiseen, se-
kä vainajien näyttö- ja hiljentymistilan. Laajennuksen 
rakennusala on 62 m² ja sen kokonaisurakkahinta on  
222 000 euroa. Hankkeen pääurakoitsijana toimii Jope-
ra Oy, sähköurakoitsijana T:mi Ilkka Mikkonen, LVI-ura-
koitsijana Putkirusila Oy ja hankkeen valvojana Sajucon 
Oy. Rakennustyöt alkavat 16.4. ja valmistuvat tämän 
vuoden syyskuun loppuun mennessä. Urakkasopimuk-
set allekirjoitettiin 28.3. Tyrnävän seurakuntatalolla.

Säilytystilan urakkasopimusta allekirjoittamassa kirkkoherra 
Timo Liikanen, talouspäällikkö Hannu Kesti, Hannu Tuohimaa 
Jopera Oy, Sakari Lahtinen Sajucon Oy, Ilkka Mikkonen T:mi 
Ilkka Mikkonen ja Teemu Rusila Putkirusila Oy.

Tyrnävän seurakunta  
uusii vainajien säilytystilan

Ku va :  Pe n t t i  Ko r k ia ko sk i

Pääsiäisajan kauneimmat 
laulut ja virret

sunnuntaina 8.4. klo 13 Rantsilan seurakuntatalossa.
Lähetyskahvit ja arpajaiset.

Hartaus Saila Karppinen, kanttorina Pekka Kyöstilä.

Kuollut: Nanni Katariina 
Hauru e. Lassila s. Junttila 
98, Hannu Rainer Vanhala 62.
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Työnjohtaja Heikki 
Eteläinen pilkkeilee 
työtoverien kanssa ja 
viihtyy merellä. Hän myös 
uskoo pehmeisiin arvoihin

Kerran vuodessa, keväisin, 
Oulun seurakuntayhty-
män työntekijöitä perhei-
neen pakkautuu aamulla 

linja-autoon ja aloittavaa matkan 
kohti Oulujärven rantaa. Vaalan 
Pukkiniemessä seurakuntayhty-
mällä on mökki, joka on oiva tu-
kikohta metsästykseen ja kalas-
tukseen. Kevätretkellä ei kuiten-
kaan metsästetä vaan pilkitään.

Pilkkiretki on perinne 1980-lu-
vun puolivälistä. Sen takana on 
kiinteistöpalvelujen työnjohtaja 
Heikki Eteläinen.

Mikä vie miehen pilkille?
– Ajatuksena on, että mies vie 

pilkille muitakin. Olen aina ty-
kännyt pehmeistä arvoista ja ti-
lanteista, joissa ihmiset ovat kas-
vokkain, Eteläinen luonnehtii.

Tänä vuonna pilkkikilpailussa 
oli mukana 24 osallistujaa, lapsia, 
vanhempia ja isovanhempia.

– Saattoi joku naapurikin olla 
joukossa. Olemme antaneet mah-
dollisuuden tuttujenkin tulla mu-
kaan.

Eteläinen kertoo, että hänellä 
ja kahdella työkaverilla on moot-
torikelkat käytössään. Niillä vä-
ki kuljetetaan rannalle ja sieltä 
pois. Lapsille annetaan tietenkin 
ekstra-annos moottorikelkkakyy-
tiä sillä välin, kun muut pilkkivät.

Kuin joulu 
tulisi
– Tykkään istahtaa ja katsoa, on-
ko kala tulollaan. Saaliilla ei kui-
tenkaan ole niin suurta merkitys-
tä. Pääasia on, että on hauskaa ja 
kivaa yhdessä, Eteläinen kertoo.

Niin hauskaa kuin pilkkimi-
nen onkin, siimat on vedettä-

Siimat kireinä Oulujärvellä
vä joskus vedestä ja keskityttävä 
muihinkin hauskanpidon muo-
toihin.

– Sitten on makkaranpais-
toa mökin pihassa nuotiolla. Sii-
nä kahvistellaan ja mehustellaan. 
Huipentuma on palkintojen jako 
ennen kotiinlähtöä.

Pilkkiretki on Eteläiselle yk-
si vuoden kohokohdista. Tunnel-
maan pääsee jo silloin, kun bus-
si aloittaa matkansa kohti Oulu-
järveä.

– Sehän on niin kuin joulu oli-
si tullut. Pilkkireissu on niin ki-
va, että monet lapset jopa odotta-
vat seuraavaa vuotta.

Pehmeät arvot 
työnjohtajana
Heikki Eteläinen ei ole paljasjal-
kaisia oululaisia vaan syntyisin 
Oulaisista. Oulaisissa hän ei asu-
nut kauan.

– Äiti pakkasi meidät linja-au-
toon ja muutimme Pulkkilaan. 
Periaatteessa Pulkkila on mi-
nun kotikuntani, vaikka tulinkin 
vuonna 1971 Ouluun.

Seurakuntayhtymässä hän on 
työskennellyt eri tehtävissä vuo-
desta 1979 lähtien. Työnjohtaja-
na hän on johtanut alaisiaan peh-
meiden arvojen mukaisesti. Ete-
läinen pitää tärkeänä, että hän it-
sekin osaa tehdä ne työt, joita hä-
nen alaisensa tekevät.

– Siihen ei opi kirjoja lukemal-
la vaan tekemällä työtä.

Henkilöhallinto on Eteläisen 
mukaan erittäin vaikeaa ja siinä 
tuntee itsensä usein pieneksi. Ih-
missuhteita pitää hoitaa hyvin.

– Hyvä työnjohtaja oppii tun-
temaan ja käsittelemään ihmisiä. 
Kyse on vuorovaikutuksesta esi-
miehen ja alaisen kesken. Se ei ole 
käskyttämistä vaan kuuntelemis-
ta ja oikealla tavalla reagoimista, 
Eteläinen on oppinut.

Eteläisen pehmeät arvot nä-
kyvät ystävyyssuhteina alaisten 
kanssa. 

– En näe yhteisiä harrastuksia 
kielteisenä. Yhteisistä harrastuk-
sista syntyy työpaikalle yhteinen 
kieli.

Eteläinen kertoo, että muu-
an diakonissa sanoi hänelle, että 
työkaverit saadaan, mutta ystävät 
hankitaan.

– Työkaverien kanssa on tulta-
va toimeen ja heidän kanssaan saa 
ystävystyä. Minun mielestäni hei-
dän kanssaan itse asiassa täytyy 
ystävystyä. Tämä nykyinen maa-
ilma niin raaka, että ikävä tulee, 
jos jää yksin.

Enää Eteläisellä ei ole alaisia 
vaan hän toimii asiantuntijateh-
tävissä.

eläkkeellä 
merelle
Heikki Eteläinen jää tämän vuo-
den lopussa eläkkeelle. Hänellä 
riittää puuhaa eläkkeelläkin. Ka-
lenteri on täysi. 

– Minulla on merikelpoinen 
8,5 metrin pituinen, kajuutalli-
nen moottorivene.  Sillä pääsee 
vähän kauemmaksikin, Lumijol-
le ja Kattilankallaan. Olen varo-
vainen enkä lähde urheilemaan 
merelle. Katson etukäteen parin 
kolmen päivän sään, sillä kovas-
sa tuulessa taiteilu ei ole mukavaa.

Parasta Eteläisestä on kun me-
ri on tyyni ja saa ajella tyhjäkäyn-
nillä. Mikäpä olisi merihenkisestä 

miehestä sen mukavampaa. 
Eteläisellä on Oulujoella toi-

nenkin vene, jonka avulla hän 
pyytää kalaa. Eikä kalastus suin-
kaan rajoitu tähän.

– Pyydän talvella kalaa jään 
alta verkoilla. Se vie viikosta aina 
päivän pari.

Eteläisen eläkepäivät täyttyvät 
myös metsänhoitotöistä kotimö-
killä Pulkkilassa. Hän myös kir-
joittaa pöytälaatikkoon ja laulaa 
kuorossa.

PeKKa HeliN

Heikki Eteläinen on ideoinut seurakuntaväen pilkkikisan.

Lapset odottavat pilkkiretkeä innokkaasti. Kuvassa Lauri Eteläinen. Lapset saivat moottorikelkkakyytiä, sillä aikaa kun muut pilkkivät.

Ku va t :  L a s s e  E t e lä in e n 


