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Vastarannan Kiiski 

Hukatut keski-ikäiset

Parikymppiset eivät suinkaan ole se ikäryhmä, 

joka suhtautuu kielteisimmin kirkkoon ja seu-

rakuntien toimintaan. Uusimmat tutkimus-

tulokset nimittäin kertovat, että kukkeinta keski-

ikäänsä elävät 40–49-vuotiaat kokevat seurakun-

tien toiminnan kaikkein kielteisimmin. 

Tämä kävi ilmi Oulun neljän seurakunnan sekä 

Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon seurakun-

tien Taloustutkimus Oy:llä teettämässä yhteisöku-

vatutkimuksessa. Tutkimukseen vastasi helmikuus-

sa puhelimitse 600 yli 15-vuotiasta seurakuntien 

alueilla asuvaa henkilöä. Vastaajissa oli niin kirk-

koon kuuluvia kuin kuulumattomia. Suurin prosent-

tiosuus kirkkoon kuulumattomia oli sekin ikäryh-

mässä 40–49 vuotta. Heistä löytyi myös 15–29-vuo-

tiaiden kanssa eniten niitä, jotka olivat harkinneet 

kirkosta eroamista.

Positiivista tutkimuksessa oli erityisesti se, että 91 

prosenttia vastaajista piti seurakuntia tarpeellisina 

ja luotettavina. Enemmistö koki seurakunnat myös 

korkeatasoisen toiminnan järjestäjiksi, armahtavik-

si ja helposti lähestyttäviksi. 

Mutta samalla seurakuntia pidettiin enemmän tyl-

sinä, vanhanaikaisina ja etäisinä kuin vastakohtinaan. 

Kaikista tylsimpinä seurakuntia pitivät 40–49-vuotiaat. 

Eräältä oululaiselta seurakunnan luottamushen-

kilöltä kysyttiin vastikään, mitä keski-ikäinen per-

heenisä tai -äiti voi saada seurakunnalta? Kysyjä oli 

kaivannut paikkaa, jonne voisi piipahtaa illalla jut-

telemaan joko naisporukassa tai sitten avioparina. 

Osallistua haluttaisiin nimenomaan keskustelijana, 

ei vain kuuntelijana. 

On positiivista kuulla, että seurakuntalaiset halu-

aisivat seurakunnat yhä enemmän osaksi arkeaan. 

Pääsiäisen alla Oulun seurakunnissa järjestettiin 12 

päivän aikana 407 tilaisuutta, jotka olivat kaikille 

avoimia. Seurakuntayhtymä onkin taatusti kaupun-

gin suurin tapahtumajärjestäjä. On harrastuskerho-

ja, musiikkitilaisuuksia, kirjallisuuspiirejä, raamattu-

piirejä, keskustelutilaisuuksia ja jumalanpalveluksia. 

Mahdollisuuksia kohtaamisiin siis on, mutta tut-

kimusten ja palautteiden kautta saatuun viestiin 

on reagoitava. Toimintaa on suunnattava niin, että 

seurakunnat ovat yhä enemmän osa ihmisten arkea. 

Ne voivat tarjota myös ”vain” tilat ja juttuseuraa. 

Aina ei tarvitse olla varsinaista ohjelmaa. Seurakun-

taan pistäydyttäisiin kylään kuin ystävän luo purka-

maan sydäntä ja jakamaan ajatuksia. 

PS: Parhaimmat kokonaisarvosanat seurakunnil-

leen antoivat kiiminkiläiset (8,02) ja haukiputaalai-

set (8,01).

Aatoksia

Toiset ovat kertoneet, että syy vä-
häiseen kirkonmenoihin osallistu-
miseen on ehtoollisessa. Penkissä, 
jonkun pylvään varjossa voisi istua 
ja vaikka vähän liikuttuakin, mutta 
kun ihmiset menevät ehtoolliselle. Ei 
kehtaisi olla menemättä kun muut-

kin menevät, mutta jos 
menee, voi saada kiih-
kouskovaisen leima. 
Jos taas ei mene eh-
toolliselle, sitäkin kat-
sotaan. 

Jos Pietarin esi-
merkki helpottaa, niin 
hänkin pelkäsi joutu-
vansa leimatuksi. Hän 
kielsi Jeesuksen seura-
usten pelossa. Itkut it-
kettyään ja oman pai-
ninsa käytyään hän 
vahvistui. Mutta sii-
hen tarvittiin Jeesus-

ta. Pietari sai ylösnousseelta Herral-
ta anteeksi ja sai myös uuden rohke-
uden. Hän tuli ymmärtämään, että se 
on viis jonkun tuijottelusta kun Her-
ra kutsuu!

Timo JuNTuNeN
Kirjoittaja on Hailuodon kirkkoherra.

Viis 
tuijottelusta!

Hailuodon pappilassa on ka-
nala, jossa isäntänä häärii 
Taneli-kukko. Taneli ontuu 
jalkaansa kuin enkelin kans-

sa paininut Raamatun Jaakob kon-
sanaan. Tomerana se silti virkaansa 
hoitaa. Se pitää jöötä kanoille, Elsal-
le ja Marketalle. Lisäksi Taneli tieten-
kin kiekuu.

Pääsiäisaamuna tapahtui jotain 
erikoista: Taneli kiekui tuntikausia. 
Vain pieniä taukoja se piti, kunnes 
taas. Ihan hulluksikaan se ei ollut tul-
lut, sillä sunnuntaiaamun jälkeen se 
on käyttäytynyt taas normaaliin ta-
paan. Pakko siinä oli nauraen todeta: 
Taneli tuntui tietävän mitä aikaa ele-
tään. Omalla laillaan se julisti Kris-
tuksen ylösnousemusta.

Kukko hoiti aikoi-
naan pääsiäisen tapah-
tumissa toisenlaista-
kin virkaa. Raamatus-
ta muistetaan Pieta-
rin kieltäneen Jeesuk-
sen kolmesti. Kolman-
nen kerran jälkeen lau-
loi kukko, kuten Jeesus 
oli ennustanut. Pietari 
meni pois kukonlaulun 
kuullessaan ja itki kat-
kerasti.

Kulttuurissamme 
miehen on vaikea it-
keä. Jotkut tuntema-
ni miehet ovat tunnustaneet, etteivät 
käy useinkaan kirkossa, koska heil-
tä tulee itku herkästi. Ja se hävettää. 
Mutta miksi pitäisi hävetä? Tunteet 
kuuluvat elämään ja itkeminen hel-
pottaa, jos on surua. Pietarinkin oli 
itkettävä, jotta hän saattoi palata en-
tistä vahvempana takaisin. 

Jotkut tuntemani 
miehet ovat 
tunnustaneet, 
etteivät käy 
useinkaan 
kirkossa, koska 
heiltä tulee itku 
herkästi. Ja se 
hävettää. 

Pääkirjoitus

Kirkko hallinnoi 
kouluja
Unkarissa kirkot ovat ryhtyneet johtamaan 
taloudellisessa ahdingossa olevia kouluja.

”Monet unkarilaiset lapset käyvät nyky-
ään koulua, jonka hallinnoimisesta vastaa 
kirkko. Unkarin kirkot on kutsuttu apuun, 
koska talouden taantuman riuduttamilla 
kylillä ja kaupungeilla ei ole enää varaa yl-
läpitää koulujaan.

Vuodessa kirkot ovat ottaneet vastuul-
leen lähes 80 koulua. Eniten kouluja on 
päätynyt katolisen kirkon käsiin.

Kirkkojen johtamissa kouluissa opetus 
on edelleen ilmaista, mutta se on saanut 
uskonnollisia piirteitä. Rukoilusta on tul-
lut pakollista ja kristilliset arvot näkyvät 
opetusohjelmassa.”

Kaleva 4. huhtikuuta 

Jumala vei 
juomahimon
Kirjailija Monika Fagerholm pääsi irti vii-
nasta monen vuoden juopottelun jälkeen.

”Juotuani äidin viinakaapin tyhjäksi 
kävin Alkossa ja jatkoin kaksi viikkoa yö-
tä päivää. Nukuin ja join. Kahdelta yöllä 
olin hetken suunnilleen normaali. Yhtenä 
yönä herätessäni tajusin, että tähän tulen 
kuolemaan. Paniikissa otin lehden, mutta 
en pystynyt enää lukemaan. Olin muuttu-
nut koneeksi. 

Aamulla soitin ystävälleni ja sanoin, et-
tä lopetan tänään. Hän kysyi, pärjäänkö. 
Pärjään, vastasin.

Sinä aamuna menin polvilleni. Juma-
la, jos olet olemassa, ota pois tämä, pyy-
sin. Hän otti sen pois. Se oli elämäni suu-
rin ihme.”

Anna 4. huhtikuuta 

Muut lehdet
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Tekemistä kuuntelemisen sijaan
Rippikouluopetuksen 
tasoa pyritään nostamaan 
kouluttamalla kirkon 
työntekijöitä käyttämään 
muun muassa draamaa ja 
tarinoita oppitunneilla.

”Rippikoulutunneilla käsitellyt ai-
heet eivät ole olleet mielestäni hir-
veän kiinnostavia, mutta kyllä ai-
heita kuuntelee. 

En poistaisi opetusohjelmas-
ta mitään, mutta sitä voisi muut-
taa ehkä hieman nuorille sopivam-
maksi, asioita voisi käsitellä esi-
merkiksi enemmän nuorten näkö-
kannalta ja ottaa nuorten mielipi-
teet huomioon.” (Anna Riipinen, 
Tuiran seurakunnan rippikoulu-
lainen)

Kirkossa on ryhdytty kiin-
nittämään aiempaa enem-
män huomiota siihen, mi-
ten rippikoulussa opete-

taan, Kirkkohallituksen työala-
sihteeri Jarmo Kokkonen kertoo.

Rippikoulun suosio on pysy-
nyt vankkumattomana, mutta 
menestyksen takana on pikem-
minkin nuorten mielikuvat haus-
koista iltaohjelmista, hyvistä iso-
sista ja riparikavereista kuin mie-
lenkiintoiset oppitunnit.

Hyvääkin 
on uudistettava
Jarmo Kokkonen toteaa, että kir-
kossa on vuosien varrella keskus-
teltu paljon, mitä opetetaan. Sen 
taustalle on jäänyt pohdinta, mi-
ten opetetaan.

– Opetuksessa on käytetty lii-
an vähän erilaisia opetusmenetel-
miä, kuten esimerkiksi draamaa, 
musiikkia, tarinoita. 

– 45 minuutin yksinpuhelus-
ta, opettajakeskeisyydestä, tulisi-
kin siirtyä enemmän oppilaskes-
keiseen työskentelyyn, Kokkonen 
sanoo.

Hänen mukaansa rippikoulun 
”sisällöllisestä vetovoimasta” on 
huolehdittava, vaikka rippikou-
lulla menee hyvin, ja se on tuke-
vasti osa nuorisokulttuuria.

– Muutosten tekeminen on 
silti perusteltua. Itsetyytyväisyys 
olisi paha virhe, Kokkonen sanoo.

 
Koulutus 
on tarpeellinen
Kokkonen kertoo, että eri puolilla 
Suomea järjestetään rippikoulun 
opettajille tämän ja ensi vuoden 
aikana useita koulutuksia ope-
tuksen laadun parantamiseksi. 

Hänen mukaansa muun mu-
assa pappien ja nuorisotyönteki-
jöiden valmiudet käyttää erilaisia 
opetusmenetelmiä ovat rajalliset. 
Siksi koulutus on tarpeellinen.

Kokkonen on huomannut, että 
nuoret rippikouluopettajat saat-
tavat herkästi ottaa kokeneita 
työntekijöitä enemmän paineita 
siitä, että rippikoulussa ”pitää sa-
noa riittävästi”.

– Tiedolliset tavoitteet ovat 

vain osa rippikouluopetuksen ta-
voitteista, hän muistuttaa.

Kokkosen mukaan on tärkeää 
huolehtia muun muassa siitä, et-
tä rippikouluopetukseen kuulu-
vat olennaisena osana keskustelut. 
Rippikouluopettajien on luotava 
edellytyksiä keskusteluhetkille, 
joissa nuorten on helppo puhua 
omista ajatuksistaan.

”Paritehtäviä voisi olla mielestä-
ni enemmän. Tunneilla voisi olla 
myös enemmän tekemistä, eikä ai-
noastaan kuuntelemista. 

Tunteja voisi muokata myös 
enemmän ryhmän mukaiseksi, 
että jos ryhmä on esimerkiksi to-

della rauhaton, eikä kukaan jak-
sa keskittyä tai kuunnella. Silloin 
kannattaisi muuttaa opetustyyliä, 
vaikka antamalla enemmän ryh-
mätehtäviä tai muuta sellaista.” 
(Anna Riipinen)

TeKSTiT: RiiTTA HiRVoNeN

Rauhan Tervehdys julkaisee lisää 
Anna Riipisen ja toisen Tuiran 
seurakunnan rippikoululaisen 
Suvi Kangaspuoskarin kirjoituksia 
rippikoulusta. Annan kirjoitus, josta 
tämän jutun yhteydessä on otteita, 
julkaistaan kokonaisuudessaan 19.4. 
ilmestyvässä lehdessä.

Rippikouluopettajien koulutuksessa 
Oulun hiippakunnassa on mukana 
tänä keväänä ja ensi vuonna Nuor-
ten Ystävien kuntoutussuunnittelija, 

kouluttaja Saara Kotajärvi.
Kotajärven mukaan kirkossa on tärkeää 

pysähtyä miettimään, mitä rippikoulussa 
tarkoittaa käytännössä esimerkiksi se, että 
riparilaisten joukossa on  neuropsykiatrisis-
ta ongelmista, kuten adhd:stä tai aspergerin 
oireyhtymästä kärsiviä nuoria.

– Jos nuorella on adhd-häiriö, pelkästään 
luentoon keskittyvä 45 minuutin oppitun-
ti saattaa olla hämmentävä kokemus. Ope-

tus pitäisikin jakaa pienempiin osiin, Kota-
järvi selvittää.

Hän tietää, että autistisen henkilön on 
vaikea käsittää abstrakteja asioita, kuten 
kolmiyhteinen Jumala.

– Kovin käsitteellisiin asioihin hänen 
kanssaan opetuksessa ei voida mennä, vaan 
oppitunnin tulisi sisältää mahdollisimman 
konkreettista ja pelkistettyä opetusta. Tämä 
on iso haaste rippikouluopetuksessa, johon 
kuuluu hengellistä sisältöä.

Vaikka erilaisten oppijoiden huomioimi-
nen rippikouluopetuksessa lisää opettajien 
tarvetta saada tietoa ja käytännön vinkkejä 

opetukseen, Kotajärvi pitää arvokkaana si-
tä, että kaikenlaiset oppijat mahtuvat seu-
rakuntaan.

– Minusta olisikin outoa, jos kirkossa ei 
huomioitaisi heitä. Kaikilla ihmisillä pitää 
olla tasavertaiset mahdollisuudet osallistua. 
Erilaisten oppijoiden määrä ei välttämättä 
ole lisääntynyt, mutta nyt he osallistuvat ai-
empaa rohkeammin ja aktiivisemmin sa-
maan toimintaan kuin muutkin. 

Idea Kotajärven käyttämisestä koulutuk-
sessa tuli Oulun tuomiokapitulista hiippa-
kuntasihteeri Pekka Asikaiselta.

Nuorten Ystävien 
asiantuntijuus hyödyksi

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

S i r k ku Pa lo la

Oulun tuomiokapitulin kasvatuksen hiippakuntasihteeri Pekka Asikainen esittelee 
vaihtoehtoisia ideoita, miten rippikoululaiset voisivat tutustua Raamattuun.

Kirkossa kehitetään parhaillaan rippikoulussa opettavien kirkon työntekijöiden taitoja käyttää monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä. Kuva on Siikalatvan rippikoulusta.
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• Riitta hyvä! Kiitos erinomai-
sesta jutustasi Sinappia-palstal-
la (22.maaliskuuta). 

Luin myös tarkoin (Koti-
maan) Suola-lehden ja on aivan 
varmaa, että kuoleman salai-
suus säilyy. Meidän viisautem-
me sen suhteen ei aukene yh-
tään enempää, sillä kuolemasta 
on sanottu niinkin: victuro dei 
celant, ut vivere durent, felix es-
se more, eli jumalat ovat salan-
neet eläviltä kuoleman, jotta he 
jaksaisivat. 

A.m.

• Mitä keski-ikäinen perheenisä 
tai -äiti voi saada seurakunnalta? 

Yritin löytää vastauksen tähän 
minulle esitettyyn kysymykseen 
toteamalla, että Rauhan Terveh-
dys on täynnä kaikenlaisia me-
noja, joista löytyy varmaankin 
sopivaa. 

Kysyjä kaipasi tilaisuuksia, 
joihin voisi piipahtaa illalla jut-
telemaan joko naisporukassa 
tai sitten avioparina. Hän ker-
toi, että kirkossakäynti jää jou-
luun ja pääsiäiseen. ”En niin-
kään kaipaa kuulijan osaa vaan 
keskustelijan osaa”, minulle sa-
nottiin. 

Mitä mieltä ollaan, onko 
enemmänkin tällaisia aktiivi-
kiinnostuneita kuin tämä ky-
syjäni? Olisiko suunnittelun 

paikka ja kokeilun? 
Suuri kysymys on, miten 

viesti tällaisista tilaisuuksista 
kulkisi eteenpäin.

A.A.

Toimitus: Rauhan Tervehdys voi 
omalta osaltaan välittää tätä ky-
symystä eteenpäin tilaajaseura-
kunnilleen. Ehkäpä siellä tartu-
taan onkeen ja aletaan järjestää 
toivottua toimintaa. 

Seurakunnissa tiedostetaan, 
että ne ovat olemassa seurakun-
talaisia varten. Rauhan Ter-
vehdys myös mielellään uuti-
soi kaikenlaisesta uudesta toi-
minnasta.

Palautetta toimitus@rauhantervehdys.fi  |  p. (08) 5626 400 / 044 5626 450 

toimitus@rauhantervehdys.fi  |  PL 102, 90101 OULU

Kaksi miestä

Kaksi miestä kohtasi toisensa
puistokonsertin aikaan,
ruusupensaiden puhjetessa kukkaan.

Toinen miehistä
kuuli musiikin
ja hänen sydämensä itki,
ei ollut mitään kauniimpaa,
ei mitään ihanampaa,
musiikki oli jumalaista,
elämää suurempaa,
mutta kukkia mies ei nähnyt,
hän ei tiennyt mitä kukka tarkoittaa,
sillä hän ei ollut koskaan nähnyt kukkia,
mutta musiikin hän kuuli
ja hänen sydämensä itki.

Toinen miehistä
näki kukat
ja hänen sydämensä itki,
ei ollut mitään kauniimpaa,
ei mitään ihanampaa,
kukkien kauneus oli jumalaista,
elämää suurempaa,
mutta musiikkia mies ei kuullut,
hän ei tiennyt mitä musiikki tarkoittaa,
sillä hän ei ollut koskaan kuullut musiikkia,
mutta kukat hän näki
ja hänen sydämensä itki.

Sinä iltana puistossa
kaksi onnellista miestä
auringon loisteessa,
Jumalaa ylistäen.

JouKo PelKoNeN
Tyrnävä

Miksi kirkko ei tee mitään? 
Kerrankin teki, kun Liisa Vi-
ren ja Lounelat kutsuivat yhtei-
siltaan traagisten Kaukovaini-
on tapausten jälkeen! Tutustut-
taessa pelot ja ennakkoluulot 
alkoivat hävitä. Veli-sisko-idea 
lämmitti mieltä. Sekä Mannan 

että Lavanko korostivat rauhaa 
ja keskinäistä kunnioittamista. 
Ilta oli rikas, lämmin, sellaise-
na ilosanomasta kertova. Ei-
vät ainoastaan maahanmuut-
tajat tarvitse "parantajaa", vaan 
myös me ennakkoluuloinem-
me. On niin helppo piiloutua 

kontaktivammaisena, jättää sil-
leen. Jos ja kun jatkoa seuraa – 
Tule ja katso! 

Helli TieNSuu
Oulu

Kiitokset kohtaamisen illasta

Postia

Sivinalta saat apua kotisiivoukseen, kodinhoitoon, asiointiin ja 
vaikkapa ulkoiluun. Sivina Oy on rekisteröity yksityisen sosiaali-
palvelun tuottaja ja meillä on mahdollisuus tarjota arvonlisävero-
tonta palvelua senioriasiakkaillemme.
Kodinhoito- ja avustuspalvelut ovat kotitalousvähennykseen 
oikeuttavaa palvelua.

Ota yhteyttä alueesi palveluesimieheen ja kerro miten voimme 
auttaa juuri sinua tai lähimmäistäsi.

Seniori,
  tarvitsetko kotiapua?

Sivina Oulu
Kenttätie 10

p. 050 330 2245
oulu@sivina.fi

Paikkoja avoinna

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

DIAKONIAN 
VIRANHALTIJAN VIRKA 

(kuulovammaistyö) 
sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelujen yksikkö

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa  
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

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

Hakuaika virkaan päättyy 26.4.2012 klo 15.

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 
neljä seurakuntaa, yhtymän johto ja 
kuusi palveluyksikköä. Jäsenmäärä 
on noin 111 000. Päätoimisia työn- 
tekijöitä on noin 300.
www.oulunseurakunnat.fi

 

Yli 3 000 ihmistä näki hil-
jaisella viikolla Limingas-
sa Jeesuksen viimeisistä 
päivistä kertovan Via Do-

lorosa -esityksen. Draaman ohjaa-
ja Helena Tornberg on tyytyväi-
nen kävijämäärään.

– Kahden viimeisen esityksen 
aikana jouduimme jo varmiste-
lemaan lisäpenkeillä, että kaikki 
mahtuvat katsomoon. Lauantai-
iltana kirkossa oli seitsemisen sa-
taa ihmistä, mikä tarkoitta, että 
kirkko oli täynnä.

– Osa lauantain yleisöstä oli 
paikalla jo toista kertaa, sillä he 
halusivat kokea kirkossa vielä yh-
teisen ehtoollisen vieton ja tulla 

pääsiäisaterialle seurakuntatalol-
le, Tornberg kertoo iloisena.

Ohjaajan arvion mukaan draa-
ma onnistui taloudellisesti suurin 
piirtein odotusten mukaisesti.

– Viivan alla on varmaan plus-
miinusnolla-tilanne niin kuin pi-
tääkin. Pystymme maksamaan 
sovittuja korvauksia.

Kun pahin väsymys urakas-
ta on takana, Helena Tornberg 
suunnittelee synnyttävänsä kes-
kustelua, haluaisiko jokin muu 
pohjoisen paikkakunta ottaa en-
si vuonna Via Dolorosa -esityksen 
järjestämisvastuun itselleen.

– Draamasta on toivottu pe-
rinnettä Oulun korkeudelle. It-
se ajattelen, että samoja ihmisiä 
ei ole hyvä kuormittaa vuodesta 
toiseen draaman järjestämisellä, 
mutta esitys voisi palata säännöl-
lisesti tänne Liminkaan, Tornberg 
kaavailee. 

RiiTTA HiRVoNeN

Lisäistuimet tarpeen 
Limingan Via Dolorosassa

Elsi  S a lovaa ra
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Maata kiertelemässä

Uskovien äänet 
jakautuvat 
tasaisesti
Hyvin uskonnollisiksi itsensä 
mieltävistä äänestäjistä 80 pro-
senttia antaa äänensä jollekin 
muulle puolueelle kuin kristil-
lisdemokraateille. Yliopiston-
lehtori Juri Mykkänen Helsin-
gin yliopiston valtiotieteellises-
tä tiedekunnasta on tutkinut 
uskonnollisuuden vaikutusta 
äänestyskäyttäytymiseen vuo-
den 2011 eduskuntavaaleissa.

Mykkäsen artikkeli sisäl-
tyy oikeusministeriön julkai-
suun Muutosvaalit 2011. Hy-
vin uskonnollisina itseään pi-
tävistä kristillisdemokraatteja 
äänesti 19 prosenttia, Kokoo-
musta 21, Perussuomalaisia 
23 ja Keskustaa 21 prosenttia. 
SDP keräsi hyvin uskonnolli-
silta 9 prosentin, Vasemmisto-
liitto 3 prosentin ja vihreät ja 
RKP molemmat yhden prosen-
tin kannatuksen. Tutkimuksen 
otos oli 1 020.

Facebook 
hauturien 
varaventtiilinä 
Facebookissa toimiva Hautu-
rit-ryhmä tarjoaa Hautaustoi-
mistojen liiton jäsenille ”ver-
taistukiryhmän” ja keskuste-
lufoorumin alan haasteista.

Tuoreessa Hautaustoimis-
tojen liiton Tiimalasi-lehdessä 
Veli-Pekka Jokela kertoo myös 
suljettuun Facebook-ryhmään 
kuulumattomille, mistä hau-
turit eli hautaustoimistovä-
ki keskenään sosiaalisessa me-
diassa puhuu. Aiheita ovat ol-
leet muun muassa hautauk-
sen hinnat, joista lehdet teke-
vät säännöllisesti juttuja, alan 
tuoteuutuudet ovat puhutta-
neet, samoin julkisuudessa ol-
leet hautausalaa koskevat tapa-
ukset kuten vainajan kuljetta-
minen omalla autolla vastoin 
sääntöjä.

Tiimalasi-lehden jutusta 
käy myös ilmi, että toisin kuin 
useimmat muut kaupalliset 
yritykset, hautaustoimistoja ei 
juuri Facebookissa näy. Vain 
muutamalla hautaustoimistol-
la on oma Facebook-sivu.

Hauturit-Facebook-ryh-
mässä on nelisenkymmentä 
jäsentä.

Ateistit voisivat hyötyä uskonnollisista tavoista

Jos uskonnosta riisutaan kaik-
ki ylimaalliset elementit, voi-
ko se tarjota jotain ateisteil-
le? Lontoossa asuvan sveitsi-

läisen filosofin Alain de Bottonin 
mukaan paljonkin.

Uudessa kirjassaan Religion 
For Atheists: A Non-believer's Gui-
de to the Uses of Religion hän listaa 
asioita, jotka hänen mielestään 
ovat uskonnossa oikein, ja joiden 
avulla ateistit voisivat luoda pa-
remman ja rikkaamman maalli-
sen yhteiskunnan.

– Kaikki uskonnot lähtevät sii-
tä, että ihminen on heikko, haa-
voittuvainen ja tarvitsee johtajan, 
de Botton toteaa.

– Mutta kun katson maallista 
yhteiskuntaa, huomaan kuinka 
meidät on jätetty selviämään yk-
sin elämästä ja kuinka haastavaa 
se on, hän jatkaa.

Uskonnolla on de Bottonin 
mukaan paljon sanottavaa siitä, 
kuinka elää ja rakastaa, kuin-
ka huolehtia lähimmäisistä, kä-
sitellä kärsimystä, kuolemaa tai 
muita yleismaailmallisia koke-
muksia, jotka tekevät meistä ih-
misiä.

ei uskon
tuputtamista
De Botton ei ehdota, että ateis-
tien tulisi omaksua usko, vaan et-
tei heidän kannattaisi jättää huo-
miotta uskonnon sisältämiä vii-
sauksia.

Esimerkiksi yhteisöllisyyden 
luomiseksi ateistit voisivat laina-
ta katolisen kirkon ajatusta vii-
koittaisesta yhteisestä ateriasta, 
joka on katolisen messun sydän. 
Ateistit voisivat tehdä yhteisiä 
toiviomatkoja – ei uskonnollisiin 
paikkoihin, vaan sellaisiin, jois-
sa voi uudistua ja löytää merki-
tyksen, kuten luonnonkauniisiin 
kohteisiin tai maallisiin retriitti-
keskuksiin.

De Botton on jopa ehdottanut, 
että ateistit rakentaisivat omia 
temppeleitä. Hän itse on haali-
nut sekä taloudellista että aat-
teellista tukea sellaiseen paik-
kaan Lontoon keskustassa. Alus-
tavissa piirroksissa näkyy Maan 
ikää edustava torni, jonka halkai-
see ihmisten olemassaolon aikaa 
ilmaiseva ohut kultainen linja.

– Kyse ei ole minkään asian 
palvomisesta, vaan siitä, että tar-

Oulujokiset saivat naisen papiksi

Alain de Botton, joka ei itsekään kuulu uskoviin, on sitä mieltä, että uskonnolla olisi 
ateisteille paljon annettavaa.

P h i l  F i s k

kastelee itseään osana laajempaa 
kokonaisuutta. Se lainaa ajatusta 
siitä, että tila on oleellinen osa oi-
kean mielentilan saavuttamista.

De Bottonin kirja on saanut 
sekä positiivista että negatiivis-
ta palautetta. Rankin kritiikki on 
tullut ateisteilta itseltään. Heidän 
mielestään de Botton on pettänyt 
koko ateistisen aatteen väittämäl-

lä, että uskonnolla on arvoa.
De Botton vastaa, ettei yritä-

kään tavoittaa ääripään ateisteja, 
vaan sellaisia, jotka eivät vihaa us-
kontoa ja joilta vain puuttuu in-
tuitiivinen jumalausko.

KATJA KiiSKiNeN

Lähde: USA Today

Oulujoen seurakunnan 
historia naispapittomana 
kaupunkiseurakuntana 
on päättynyt. 
Kirkko naisistuu vauhdilla.

Oulujoen seurakunta on 
saanut tällä viikolla rivei-
hinsä naispapin. Avoin-
na olevaan seurakunta-

pastorin virkaan tuli kahdeksan 
hakemusta, joista neljä kutsuttiin 
haastatteluun.

Oulujoen seurakuntaneuvosto 
päätyi haastattelujen jälkeen pyy-
tämään Oulun tuomiokapitulilta, 
että se antaa virkamääräyksen yh-
delle kolmesta naishakijasta. Lop-
pusuoralle pääsivät Sanna Jukko-
la, Maija Konttinen ja Jonna Pii-
rainen.

Toisin kuin monessa muussa 
kaupunkiseurakunnassa Oulujo-
ella naispastori on harvinaisuus. 

– Ylikiimingin seurakuntapii-
rissä oli aikanaan naispappi lyhyen 
aikaa, Oulujoen seurakunnan kirk-
koherra Jouni Riipinen kertoo.

Seurakuntaneuvoston varapu-
heenjohtaja Matti Kakko tote-
aa iloisena, että seurakuntapapin 
valinnan myötä ”Oulujoen seura-
kunnassa tehdään historiaa”. 

Naispapista iloitaan 
oulujoella
Matti Kakon mukaan Oulujoella 
on jo ehditty kaivata naispuolis-

Kirkossa jo noin 900 
naista pappina
Oulun hiippakunnassa on vain 
muutamia monipappisia seura-
kuntia, kuten Keminmaan ja Ke-
mijärven seurakunnat, joissa ei 
ole naista pappina.

Kun vuonna 1998 vietettiin 
ensimmäisten naispappien vih-
kimisen 10-vuotisjuhlaa, Ou-
lun hiippakunnan seurakunnissa 
työskenteli alle 20 naista pappi-
na. Kymmenen vuotta myöhem-
min hiippakunnassa oli jo noin 70 
naispappia.

Tällä hetkellä Oulun hiippakun-
nassa työskentelee noin 120 pappis-
vihkimyksen saanutta naista.

ta pappia.
– Olemme sanoneet ääneen, 

että seurakunnassa olisi hyvä olla 
myös naispappi. Seurakuntalaisil-
le naisten mukaan tuleminen teo-
logirivistöön tarkoittaa valinnan-
vapauden kasvamista heidän kai-
vatessa seurakunnan palveluja.

– Uskon, että osa seurakunta-
laisista haluaa nimenomaan naisen 
esimerkiksi kastamaan, vihkimään 
tai hautaamaan, Kakko arvioi.

Hän korostaa kuitenkin, että 
seurakuntapastorin virkaan ol-
laan saamassa nainen – ei hänen 
sukupuolensa vuoksi – vaan sik-
si, että hakijoissa oli useampi teh-
tävään pätevä ja osaava naispappi.

Viimeisen neljän vuoden aika-
na hiippakunnassa papiksi vihi-
tyistä on ollut 57 prosenttia nais-
pappeja.

Kaikkiaan kirkossa on noin       
2 000 pappia töissä. Heistä noin 
900 on naisia.

Nainen – miestä 
helpommin lähestyttävissä?
Naisteologit ry:n puheenjohtaja 
Soili Juntumaa uskoo, että nais-
pastorin saaminen seurakuntaa 
voi elvyttää parhaassa tapaukses-
sa koko seurakuntaelämää.  

Kakon tavoin Juntumaa uskoo, 
että osa seurakuntalaisista saattaa 
kokea naispapin helpommin lä-
hestyttäväksi kuin miehen. 

– Totta kai viime kädessä täl-
lainen on persoonakysymys, mut-
ta uskon, että naispappi tekee hy-
vää koko seurakunnalle.

Oulujoella työskentelee lehtori, 
joka on naisteologi, mutta ei ole 
saanut pappisvihkimystä. Lehtori 
toimii maallikkona opetus- ja ju-
listustehtävissä, mutta ei voi toi-
mittaa sakramentteja, kastetta ja 
ehtoollista.

KATJA KiiSKiNeN
RiiTTA HiRVoNeN

Oulun hiippakunnassa vihittiin ensimmäinen nainen papiksi maaliskuussa 2001. 
Pappisvihkimyksen sai tuolloin Mirja-Liisa Lindström. Oulun tuomiokapituli valitsi 
Oulujoelle seurakuntapastorin keskiviikkona 11.4.  Valitun nimi ei ennättänyt Rauhan 
Tervehdykseen ennen lehden painoon menoa.

A r k i s to  /  Ma r k ku Ru o t t i n e n
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PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas
Nuolihaukantie 4 A 6
puh. 045 134 7171

Kotikäynnit lähialueille. 
Myös korttimaksu.

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.

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

Luterilainen messu joka sunnun-
tai klo 10.30 Tuulimyllynkatu 18.
Kirkkokahvit, pyhäkoulu. Tervetuloa!

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Asianajotoimisto
Marjo Suoraniemi Ky
Kauppurienkatu 11 C 7 

90100 OULU
p. 040 703 2206
fax. 08 333 425

Testamentit, perukirjat,  
perintö- ja perheoikeudelliset 
asiat, riita- ja rikosasiat ym. 
Maksuton alkuneuvottelu.




    www.sro.fi           www.kylvaja.fi 

Iltamessu Raamatun ja 
lähetystyön äärellä 

Su 15.4. klo 17 
 Pateniemen kirkossa

Toim. past. Tapio Pokka, saarnaa 
teol.yo. Niko Seppä. Pyhäkoulu. 

Kirkkokahveilla kuulumisia Japanista. 
Järj. Kylväjä, Suomen Raamattuopisto, Tuiran srk 

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg  Sampo Heikkilä

hammassamPo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Isokatu 32 B Oulu, puh. 375 128

Herättäjä-Yhdistyksen alueellinen 100-vuotisjuhla: su 22.4. klo 10.00 mes-
su Karjasillan kirkossa, tarjoilu, juhlapuhe ja seurat, Nokelantie 39, Oulu.
Konsertti: la 14.4 klo 19.00 Jaakko Löytyn ja Mika Nuorvan konsertti 
”Halleluja, kiitoslauluja arjen keskellä” Oulussa Pyhän Luukkaan kappe-
lissa, Yliopistokatu 7.
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: su 15.4 klo 15.00 Airi Pelkosella, Pason-
suvannontie 29, Kiiminki, ti 17.4 klo 19.00 Muhoksella Laitasaaren rukous-
huoneella. 
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 12.4 klo 18.00 Aino Koivistolla, Rommak-
kokatu 30 A 2, Heinäpää, Oulu.

Su 15.4. klo 11.00  
JUMALANPALVELUS

Ke 18.4. ko 19.00 SANAN JA  
RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 13.4. klo 19.30 LIFT, Markku Tossavainen, 
Minna Tauriainen-Kober. JEESUS PELASTAA JA 
PARANTAA tilaisuudet: La 14.4. klo 18, su 15.4. 
klo 11 ja 18. Marko Selkomaa, Laulun Aika, Holy 
Wind, Heavenly Sound. Ma 16.4. klo 18 Sykarin 

kaivolla-ilta naisille. Ke 18.4. klo 19 Sana ja rukous, ehtoollinen, Ritva Himanka, 
Hannu Orava, Jouko Annala. To 19.4. klo 13 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to 
klo 11-12. www.uskotv.fi TERVETULOA!

To 12.4. klo 19 NA- ja opiskelijailta.
Su 15.4. klo 16.30 Pyhäkoulu, klo 17 
Lähetysseurat Jorma Puhakka.
Tervetuloa!

Su 15.4. Seurat klo 14, HUOM. 
AIKA. Jenni Siljander, Olavi 
Kokko. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Su 15.4. Jumalanpalvelus + lastentunti klo 15.00. ( HUOMIOI AIKA )
Ma 16.4. Koti-veljesliitto klo 13.00.

  Kokoontumiset Vapaakirkossa Kirkkokatu 34, osaston remontin tähden.
OLET SYDÄMELLISESTI TERVETULLUT!

Opiskelija- & NuOrteN 
aikuisteN ilta

Koulukatu 41

To 19.4.klo 19. Pekka Siljander: Kuole-
man jälkeen. Tervetuloa!
OsUH ja Kristillinen OpintOKesKUs

To 12.4. klo 19 Rukousilta, Kati & Hannu Neuvonen. 
Pe 13.4. klo 18 Varkki-ilta. Su 15.4. klo 11 Aamu-
kirkko, pyhäkoulu, tarjoilu, Toni Väyrynen, Risto 

Wotschke. Ma 16.4. klo 18 Seurakunnan kokous (jäsenille). Ti 17.4. klo 18 Alfa-
kurssi. Ke 18.4. klo 18 Nuorten ystäväilta, Henri Tuhkala. To 19.4. klo 19 Lähde-ilta, 
kastejuhla, Risto Wotschke, God’s Bell, rukouspalvelua, tarjoilua. 
Tervetuloa! www.oulu.svk.fi

Tapahtumia Palveluja tarjotaan

ilmoitusmyynti 
Kustannus-oy Kotimaa / 

minna Zilliacus
p. 020 754 2361

minna.zilliacus@kotimaa.fi

ILMOITA

Tänä vuonna Suomessa juhlitaan 
Pyhää Kirjaa. Ensimmäinen 
suomenkielinen Raamattu 
ilmestyi 370 vuotta sitten, 
Pipliaseura täyttää 200 ja uusin 
raamatunkäännös 20 vuotta.

Kaikki alkoi Mikael Agricolasta. 
Vuonna 1548 painettiin hänen kään-
tämänsä Uusi testamentti, jonka kieli 
oli yhdistelmä erilaisia murteita pai-

nottuen Varsinais-Suomen murteisiin.
Agricolalla ei ollut juuri tukenaan aiem-

pia suomenkielisiä tekstejä. Osalle sanoista 
ei ollut suomenkielisiä vastineita, joten Ag-
ricola keksi ne itse.

Julkaisemisen taustalla oli uskonpuhdis-
tus, joka painotti Raamatun kääntämistä 
kansankielille. Jokaisen oli saatava lukea it-
se Sanaa.

Lähes sata vuotta myöhemmin, 1642 
koko Raamattu saatettiin suomenkieliseen 
asuunsa. Kirja painoi kuusi kiloa ja oli 42 
senttimetriä korkea ja 1486-sivuinen. Juuri 
tätä kirjaa juhlitaan tänä vuonna.

Raamattua
ei enää saanut 
Raamattuja julkaistiin ja käännettiin tä-
män jälkeenkin, mutta 1800-luvulle tulta-
essa huomattiin, että Pyhää Kirjaa ei ollut 
enää ostettavissa, kertoo Pipliaseuran pää-
sihteeri Markku Kotila.

Pipliaseura täyttää 
200 vuotta

– On mainio asia, että Raamattu on kään-
netty näin monelle kielelle. Raamattu on 
merkittävä kirja, vaikka lukija ei olisikaan 
uskovainen, sanoo kääntäjä Kersti Juva, 
joka on itse kristitty. 

Juvalta on juuri kysytty, mitä hän ajat-
telee siitä, että kristittyjen Pyhä Kirja tai 
sen osa on käännetty noin 2 500 kielelle ja 
on maailman eniten käännetty teos.

Kersti Juva on Suomen merkittävimpiä 
kääntäjiä ja tunnetaan muun muassa Ta-
ru sormusten herrasta -trilogian suomen-
tamisesta. Hän ei ole kääntänyt Raamat-
tua, mutta tietää, että tehtävä on kääntä-
misen kuningaslaji vaikeutensa vuoksi.

Raamatunkääntämisen historiassa      
teksteistä on syntynyt niin monta tul-
kintaa, että ne väkisinkin vaikuttavat uu-
siinkiin käännöksiin. Kääntäjän on Juvan 
mukaan mahdotonta olla neutraali.

– Tekstin vanhuudesta johtuu, että on 
vaikea arvioida mitä alkutekstien kirjoit-
tajat ovat tarkoittaneet, Juva sanoo myös.

Kääntäjien työtä helpottaa, että aika-
kautta ja raamatuntekstejä on tutkittu pal-

Yli 2 500 käännöstä on hieno juttu
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Pipliaseura täyttää 
200 vuotta

Uskonpuhdistuksesta lähtien Raamat-
tuja ja Uusia testamentteja oli painettu  
noin 25 000 kappaletta, mutta väkiluku oli 
1800-luvun alussa jo yli miljoonan.

 Jotain oli tehtävä. Suomen Pipliaseu-
ra perustettiin 1812. Tapahtumasta on kii-
tettävä ennen kaikkea kahta miestä: Turun 
piispa Jakob Tengströmiä ja skotlantilais-
ta pastoria John Patersonia. 

Pastori Paterson järjesti viiden sadan 
punnan lahjoituksen Raamattujen painat-
tamiseen suomalaisille. Tengström taas jär-
jesti kotonaan kokouksen, jossa sovittiin 
Pipliaseuran periaatteet. Seuran tavoite oli 
saada Raamattu kaikkien ulottuville.

Paterson ja Tengström tuskin aavisti-
vat mitä kaikkea Raamattujen painattami-
nen toi tullessaan. Halvat tai lähes ilmai-
set Raamatut johtivat Kotilan mukaan Suo-
men herätysliikkeiden leviämiseen. Viral-
linen kirkko suhtautui herätysliikkeisiin 
aluksi karsastaen.

Pipliaseura 
kansainvälistyy
Vahinko oli kuitenkin jo tapahtunut. 
Markku Kotilan mukaan herättäjäyhdis-
tys levisi juuri niille alueille, joille oli muu-
tama vuosi aikaisemmin toimitettu Raa-
mattuja. Sana vaikutti omalla painollaan.

Pipliaseuran työnäkynä oli ollut, että 
Pyhä kirja olisi kaikkien saatavilla. Näin 
tapahtuikin. Vuonna 1922 Raamattu oli ti-
lastollisesti laskettuna joka kodissa.

Yli 2 500 käännöstä on hieno juttu

Pipliaseuran seuraava tavoite muotou-
tui toisen maailmansodan jälkeen. Katse 
suunnattiin oman maan rajojen ulkopuo-
lelle. Syntyi kansainvälinen Yhtyneet Raa-
mattuseurat -järjestö, jota Suomen Pipli-
aseura oli perustamassa.

Pipliaseura on nykyään Suomen suu-
rin raamattukustantaja, joka on mukana 
muun muassa käännös- ja painatustyössä. 
Se myös kerää rahaa kustannustoimintaan. 
Julistustoimintaa sillä ei ole, koska seura on 
ekumeeninen järjestö, joka kattaa Suomen 
kaikki tunnustuskunnat.

Markku Kotila korostaa, että raamattu-
työ ei lopu niin kauan kuin lähetyskäsky 
on voimassa. Nykyaika vaatii kuitenkin ny-
kyaikaiset tuotteet. Pyhä Kirja on saatettu 
moneen muotoon: muun muassa tekstiksi, 
joka on lyhytsanaista ja lyhytrakenteista, is-
keväksi kansankieleksi ja päätteiltä luetta-
viksi E-kirjoiksi. 

TeKSTiT: PeKKA HeliN

jon. Juva tosin huomauttaa, että kääntäjän 
on luotettava omiin näkemyksiinsä.

Juva on ihastunut Raamatun vuoden 
1992 suomenkieliseen käännökseen, vaik-
ka hän on lukenut sitä kohtalaisen vähän. 
Suomennus on nykyaikainen ja siitä puut-
tuu keinotekoinen juhlavuus ja vanhuuden 

illuusio.
Juva huomauttaa, että kreikaksi 

kirjoitettu Uusi testamentti oli ar-
kikieltä, jota ei alun perin oltu juh-
lavoitettu. Uusi testamentti pitää 
kääntää tavalla, jonka nykylukija 
ymmärtää. 

Tekstien kääntäminen nykylu-
kijalle on Juvalle tärkeä periaate. 
Vanhahtavaa kieltä ei pidä hakea, 
vaikka käännettävä teksti olisi-
kin vanha.

Hän on kääntänyt muun mu-
assa Dickensiä ja nimenomaan 
nykysuomeksi. Hän kehuu Vän-
rikki Stålin tarinoiden uutta suo-
mennusta, joka tavoittaa Rune-
bergin luontevan ruotsin kielen. 

– Runebergin kieli ei suinkaan 
ollut klingel-klangelia, Juva huo-
mauttaa.

Kersti Juva.

Iain C
am

p
b

ell



8    Nro 14    12.–19.4.2012

Ylitsevuotavainen kiitosrukous 
onnistuneen matkan jälkeen
Matkalaista vaanivat huono sää, kulkutaudit ja 
väkivalta. Tiet olivat huonoja, majapaikassa saattoi 
olla vastassa tehtäväänsä tympääntyneitä ihmisiä. 
Matkat veivät päiväkausia, ja odottelu saattoi kulua 
juopotteluun. Hyvästä matkasta oli syytä kiittää.

Sinä uskollinen Jumala ja armollinen Lunastaja! Kuinka voisin oikealla tavalla Sinua kiittää? 
Miten minä heikko ihminen voin täydellisesti kiittää Sinua sen suuren armon puolesta, jota olet 
minulle tällä matkalla osoittanut. 
Sinä olet siunannut minua rauhalla ja terveydellä ja suopeamielisillä ihmisillä, olet siunannut 
minun toimeni ja kaikesta vaarasta armollisesti varjellut. 
Ja niin kuin oikea Isä, Sinä olet minua ravinnut ja minusta huolta pitänyt, niin kuin pätevä 
opas olet vienyt minua oikeaa tietä, niin kuin voimakas sankari olet minusta pitänyt huolta ja 
varjellut minua, minun kotiani, taloani ja kaikkea omaisuutta mitä minulla on – jopa niin, että 
nyt tunnen sen, kuinka Sinun pyhät enkelisi ovat kotiani ja taloani ympäröineet. 
Näiden ja kaikkien muidenkin jumalallisten hyvien tekojesi tähden tahdon yhdessä kaikkien 
läheisteni kanssa kiittää Sinun pyhää nimeäsi sekä ylistää ja kunnioittaa Sinua:
Oi Herra! Ole suopea kiitosrukouksellemme, sillä me olemme heikot Sinua täydellisesti 
kiittämään. Auta meitä kaiken vaivan, työn ja vaelluksen jälkeen pääsemään taivaalliseen 
isänmaahamme, jotta me siellä täydellisyydessä voisimme Sinulle lakkaamatta kiitosta veisata, 
Aamen.”

Nykysuomeksi toimittanut ja johdannolla varustanut Pekka Tuomikoski 
Lähde: Vanhan virsikirjan Rukouskirja vuodelta 1701

Kiitos hyvin sujuneen matkan jälkeen

tumassa saattoi joutua odotta-
maan useita päiviä.

Suomalaisten perisynti, 
juoppous, puhkesi usein kuk-
kaan juuri kaupunkireissuil-
la. Kotipuolessa olevat omaiset 
odottivat kauhulla, tuoko isäntä 
lainkaan esimerkiksi tervatyn-
nyreistä ansaitsemiaan tienes-
tejä takaisin – vai onko hetken 
hurma voittanut kotiväen par-
haan.

Saattoi toki olla päinvastoin-
kin: elämä oli kiireettömämpää, 
hevonen säilyi terveenä ja ihmi-
set hymyilivät. Eväätkin riitti-
vät. Kun matkalainen pala-
si reissusta, istui hän parhaas-
sa tapauksessa pirttiinsä hyvin 
huojentuneena.

PeKKA TuomiKoSKi

Eetterissä

Radio Dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz
Su 15.4. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa puhuu pyhäkoulusih-
teeri Marja Raatikainen. Aihee-
na on Ylösnousseen todistajat. 
Klo 9.15 Armonpulla. Perhe-
neuvoja Saara Kinnunen kertoo 
milloin on elämässään päässyt 
haukkaamaan palan armon-
pullasta ja mitä silloin tapahtui. 
Häntä haastattelee Mikko Sal-
mi. Klo 9.30 Herätys eilen ja tä-
nään -ohjelmassa puhutaan he-
rännäisyydestä ja Siionin virsis-
tä nuoren näkökulmasta. Mer-
vi Päivärinnan haastateltavana
on Heikki Mustakallio, joka 
räppäsi viime kesänä Oulun he-
rättäjäjuhlilla. Klo 9.45 Oululai-
sen uskontunnustus. Seurakun-
nan lastenohjaaja Eveliina Kor-
kea-aho kertoo kristillisestä va-
kaumuksestaan. Häntä haas-
tattelee Marja Blomster. Klo 10 

messu Oulujoen kirkosta. Mes-
sun toimittaa Jukka Joensuu, ja 
häntä avustaa Pentti Kortesluo-
ma. Kanttorina on Sanna Lep-
päniemi. Virret: 265, 709 (syn-
nintunnustus), 727, 419, 89, 513, 
229 ja 334: 1–4. Klo 11.30 radio-
pyhäkoulun uusinta. Klo 11.45 
Kurkistus kirkkoon -ohjelmas-
sa kuullaan tunnelmia Via Do-
lorosa -näytelmästä, jota esitet-
tiin Limingassa hiljaisella vii-
kolla. Ohjelman toimittaa Mik-
ko Salmi.

Radio Dei Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
Pe 13.4. kello 14.40 Päivän va-
linta. Tuomiorovasti Matti Pik-
karainen kertoo Oulun seura-
kuntien yhteisökuvatutkimuk-
sen tuloksista.
Pe 13.4. klo 16.03–17.00 Toivon 
tuomiokapitulissa puhutaan 
Raamatusta. Keskustelussa on 
mukana mm. kappalainen Juha 

Valppu Tuiran seurakunnasta.
Notaarina toimii Mikko Salmi.
Ma 16.4. – ke 18.3. klo 16.20 Ar-
monpulla. Oman tarinansa ar-
mosta kertoo kappalainen Juha 
Valppu Tuiran seurakunnasta.
Ke 18.4. klo 16.40 Oululaisen 
uskontunnustus. Martti Väyry-
nen on toiminut rukousavusta-
jana Karjasillan kirkon rukous-
illoissa, mitä usko ja rukous 
merkitsevät hänelle? Ohjelman 
toimittaa Marja Blomster.
To 19.4. klo 16.20 Herätys eilen 
ja tänään -ohjelmassa puhutaan
evankelisuudesta.

Radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,5 mHz
Su 15.4. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa puhuu pyhäkoulusih-
teeri Marja Raatikainen. Aihee-
na on Ylösnousseen todistajat. 
Klo 10 Radiojumalanpalvelus 
Saloisten kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
La 14.4. Felix Mendelssohnin 
säveltämä Elia-oratorio Oulun 
tuomiokirkosta. Solistit: Terttu 
Iso-Oja (sopraano), Sirkka Rau-
takoski (altto), Péter Marosvári 
(tenori), ja Jaakko Kortekangas 
(basso). Kuorot: Cantio Laudis, 
Katedraalikuoro ja OAMK:n 
kamarikuoro, sekä orkesterina 
Oulun Kamariorkesteri. Teok-
sen johtaa Olli Heikkilä.
Su 15.4. kello 10 messu Oulu 
tuomiokirkosta. Messun toi-
mittaa Ari-Pekka Metso, ja hän-
tä avustaa Mari Flink. Musiikis-
ta vastaavat urkuri Péter Maros-
vári, kanttori Henna-Mari Sivu-
la ja Oulun yliopiston kasvatus-
tieteiden laitoksen kuoro, johta-
janaan Mihkel Koldits.

Yle Radio 1, 90,4 mHz
www.yle.fi/radio1
To 12.4. kello 18.50 kello ilta-
hartauden pitää kirkkoherra 
Pauli Niemelä Kiimingistä.
La 14.4. kello 18 iltahartauden 
pitää vanhustyön pastori Mark-
ku Palosaari Oulusta.

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

Nettiradio 
kempeleenseurakunta.fi
Su 15.4. klo 10 konfirmaatio-
messu Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Paulus Pik-
karainen, avustaa Juha Maalis-
maa, diakoni Arto Pisilä, kant-
torina Marja-Liisa Jääskeläinen. 
Musiikki kirkkokuoro.
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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

KERRO LAPSILLE JEESUKSESTA!
Raamatun opettaminen lapsille 1 -kurssi Oulussa 4.-8.6.2012

Lisätietoja: www.lastenmissio.fi tai
pekka.siitonen@lastenmissio.fi, 040 535 7567

OR LROLROL
Raamatun opettaminen lapsille

• 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

Entisajan matkalainen ei 
saanut pilata elämäänsä 
kiireellä. Kun lähdettiin 
vaikkapa 200 kilometrin 

päähän asioille, täytyi matkaan 
varata aikaa useampi päivä. 

Aina saattoi tapahtua jota-
kin yllättävää. Myös odottami-
nen oli yleistä. Asiaa hallinnoi-
va virkamies saattoi kierrellä 
maakunnissa. Jos jollakin oli 
hänelle asiaa, virkapaikan tun-
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Mukana jatko-osassa
Olen joskus lukenut kirjaa tai katsonut elokuvaa, joka on tehty aiemmin julkais-

tun tarinan jatko-osaksi. Monta kertaa jatko-osa on pitkittänyt ja vesittänyt alkupe-
räistä kertomusta. Ajattelen silloin, että kunpa tekijä olisi tajunnut loppuhuipennuk-
sen oikean paikan ja päättänyt teoksensa siihen.

Samanlaisia ajatuksia on herännyt lukiessani Jeesuksen elämäkertaa. Se huipen-
tuu pääsiäiseen, mutta jatkuu myös sen jälkeen. Tuntuu, että ylösnousemus olisi ollut 
napakka lopetus. Matka joulun seimeltä tyhjälle haudalle olisi muodostanut jäntevän 
kaaren Jeesuksen tarinalle. Hauta on tyhjä, ja kuoleman valta on voitettu. Eikö olisi 
kannattanut lopettaa siihen?

Pääsiäiskertomus ei kuitenkaan pääty tyhjään hautaan, sillä se on osa alkuperäisen 
tarinan loppuhuipennusta. Pääsiäispyhien jälkeen Jeesus palaa opetuslastensa luo. Jee-
sus ilmestyy opetuslapsilleen, jotta nämä uskoisivat hänen voittaneen kuoleman val-
lan ja nousseen ylös haudasta. Jeesuksen ilmestymiset ovat olennainen osa kertomusta, 
jotta lukija tai katsoja vakuuttuisi siitä, että Jeesus on Jumalan Poika.

Uusi tarina alkaa, kun opetuslapset lähtevät viemään sanomaa ylösnousemuksesta 
eteenpäin. Näin siirrytään seuraavaan kertomukseen, joka keskittyy kirkkoon ja sen 
vaiheisiin. Tässä jatko-osassa mekin olemme mukana. Emme vain lue tai katso tätä 
uutta tarinaa, vaan olemme osa juonta ja tapahtumien virtaa.

Millainen rooli meillä on tässä pääsiäiskertomuksen jatko-osassa? Me olemme 
todistajia. Vaikka emme näe Jeesusta samalla tavalla kuin opetuslapset näkivät, mei-
dän rooliimme kuuluu pitää esillä ylösnousemusta ja elää siitä. Todistus voi olla aja-
tus, puhe tai teko. Tärkeintä on, että todistamme arjessa ja siinä paikassa, missä kul-
loinkin olemme.

mATTi PeiPoNeN
Kirjoittaja on tohtorikoulutettava Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa.

Sanan aika Ap. t. 13: 23-33 
Paavali sanoi puheessaan:
    "Daavidin jälkeläisistä Jumala on lupauksensa 
mukaan antanut Israelille Pelastajan, Jeesuksen. 
Hänen edellään kulki Johannes, joka julisti 
Israelin kansalle, että kaikkien tuli kääntyä ja 
ottaa kaste. Kun Johannes oli matkansa päässä, 
hän sanoi: 'En minä ole se, joksi te minua 
luulette. Minun jälkeeni tulee toinen, jonka 
kenkiäkään minä en kelpaa riisumaan.'
    Veljet, Abrahamin jälkeläiset, ja te muut, jotka 
pelkäätte Jumalaa! Juuri meille on lähetetty 
sanoma tästä Pelastajasta. Jerusalemilaiset ja 
heidän hallitusmiehensä eivät tajunneet, kuka 
Jeesus oli. He tuomitsivat hänet, mutta näin 
he panivat täytäntöön profeettojen sanat, 
joita joka sapattina luetaan. Mitään syytä 
kuolemantuomioon he eivät voineet esittää, 
mutta silti he vaativat Pilatusta teloittamaan 
hänet. Kun he olivat toteuttaneet kaiken, 
mitä hänestä oli kirjoitettu, he ottivat hänet 
ristinpuulta ja panivat hautaan. Mutta Jumala 
herätti hänet kuolleista. Hän ilmestyi sitten 
usean päivän aikana niille, jotka yhdessä hänen 
kanssaan olivat tulleet Galileasta Jerusalemiin. 
Nämä ovat nyt hänen todistajiaan, he todistavat 
hänestä Israelin kansalle.
    Me julistamme teille ilosanoman: Minkä 
Jumala lupasi meidän isillemme, sen hän on 
täyttänyt meille, heidän lapsilleen. Hän on 
herättänyt Jeesuksen kuolleista."

Luuk. 24: 36-49
Yhtäkkiä Jeesus itse seisoi opetuslastensa 
keskellä ja sanoi: "Rauha teille." He pelästyivät 
suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä 
aaveen. Mutta Jeesus sanoi heille: "Miksi 
te olette noin kauhuissanne? Miksi teidän 
mieleenne nousee epäilyksiä? Katsokaa minun 
käsiäni ja jalkojani: minä tässä olen, ei kukaan 
muu. Koskettakaa minua, nähkää itse. Ei aaveella 
ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa 
olevan." Näin puhuessaan hän näytti heille 
kätensä ja jalkansa. Kuitenkaan he eivät vielä 
tienneet, mitä uskoa, niin iloissaan ja ihmeissään 
he nyt olivat. Silloin Jeesus kysyi: "Onko teillä 
täällä mitään syötävää?" He antoivat hänelle 
palan paistettua kalaa ja näkivät, kuinka hän otti 
sen käteensä ja söi.
    Jeesus sanoi heille: "Tätä minä tarkoitin, kun 
ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. 
Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen 
laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa 
on minusta kirjoitettu." Nyt hän avasi heidän 
mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi 
heille: "Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli 
kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta 
kuolleista, ja kaikille kansoille, Jerusalemista 
alkaen, on hänen nimessään saarnattava 
parannusta ja syntien anteeksiantamista. Te 
olette tämän todistajat. Minä lähetän teille 
sen, minkä Isäni on luvannut. Pysykää tässä 
kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne 
voiman korkeudesta."

Sunnuntai, 15.4.2012
Päivän psalmi Ps. 116:1-9

1. lukukappale Sak. 8:12-13
2. lukukappale Ap. t. 13:23-33

Evankeliumi Luuk. 24:36-49
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa 12.–19.4.2012

Rukous
Kaikkivaltias Jumala,

me kiitämme sinua,

että olemme saaneet viettää pääsiäistä

ja tulla osallisiksi ylösnousemuksen lahjasta.

Säilytä tämä ilosanoma sydämissämme.

Lahjoita meille voimasi,

että kuolisimme joka päivä pois synnistä

ja saisimme nousta uuteen elämään.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden. 

Rukous kirkkovuosikalenterista

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 15.4. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso ja avus-
taa Mari Flink. Urkurina Pé-
ter Marosvári ja kanttorina 
Henna-Mari Sivula. Yliopis-
ton kasvatustieteiden laitok-
sen kuoro, johtaa Mihkel Kol-
dits. Lähetys myös www.vir-
tuaalikirkko.fi.
Messu su 15.4. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalolla. Toi-
mittaa Ari-Pekka Metso ja 
kanttorina Henna-Mari Sivu-
la. Eläkeliiton kuoro, johtaa 
Ahti Sepp.

Karjasillan seurakunta
Messu su 15.4. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Sa-
tu Saarinen, avustaa Kimmo 
Kieksi, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Messun jälkeen mahdol-
lisuus keskusteluun ja ruko-
ukseen. 
Messu su 15.4. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Esa Ne-
vala, avustaa Petri Satomaa, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 
Varikkomessu su 15.4. klo 
12 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Toimittaa ja saarnaa Kimmo 
Kieksi, vapaaehtoiset avusta-
jat Mervi Kokkosen opastuk-
sella, messubändi Tuomas 
Keskitalon johdolla. Lapsille 
pyhäkoulu. Kirkkokahvit.
Messu su 15.4. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Satu Saarinen, kanttorina Ilk-
ka Järviö. Kirkkokahvit. 
Messu su 15.4. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Esa Nevala, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto. 

Tuiran seurakunta
Messu su 15.4. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Hannu 
Ojalehto, avustaa Sanna Juk-
kola, kanttorina Heikki Jäm-
sä. Vietetään sydänsunnun-
taita.
Messu su 15.4. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Riikka Honkavaara, saar-
naa Niilo Pesonen, kanttori-
na Taru Ängeslevä.
Perhejumalanpalvelus su 
15.4. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Jukka Kol-
monen, kanttorina Laura 
Kumpula. Pyhän Tuomaan 
Lapsikuoro. Pateniemen Rau-
hanyhdistyksen Lapsityö mu-
kana.
Messu su 15.4. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Pasi Kurikka, avustaa Lau-
ri Kujala, kanttorina Heikki 
Jämsä.
Iltamessu su 15.4. klo 17 Pa-
teniemen kirkossa. Toimit-
taa Tapio Pokka, saarnaa Ni-
ko Seppä.
Iltamessu su 15.4. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Jaakko Syyn-
imaa, kanttorina Taru Änges-
levä. Messussa rukouslauluja 
ja hiljaisuutta. Teetä tuntia 
ennen messua.
Viikkomessu ke 18.4. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Harri Fagerholm, kanttorina 
Katri Sippola.

Oulujoen seurakunta
Messu su 15.4. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Jukka 
Joensuu, avustaa Pentti Kor-
tesluoma, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. Radio Dei.
Gospelmessu su 15.4. klo 
16 Hintan seurakuntatalol-
la. Toimittaa Jukka Joensuu. 
Musiikista vastaa Esa Rättyä.
 
YlI-II
Sanajumalanpalvelus su 
15.4. klo 10 Yli-Iin kirkossa. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Raija Tyni.

YlIKIIMINKI
Sanajumalanpalvelus su 
15.4. klo 12 Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Jenni Rautakoski.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus 15.4. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Pekka Kinnunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Sanajumalanpalvelus su 
15.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jari Flink, saarnaa Jaak-
ko Kaltakari, kanttorina El-
se Sassi, laulu Raimo Paaso. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
kirkkokahvit lähetystyön hy-
väksi ja keskustelua päivän 
raamatunteksteistä srk-kes-
kuksessa.
Sanajumalanpalvelus su 
15.4. klo 16 Kellon srk-kodil-
la. Toimittaa Jaakko Kaltaka-
ri, kanttorina Else Sassi. Kirk-
kokahvit.  
Gospelmessu pe 13.4. klo 18 
kirkossa.

Kempele
Konfirmaatiomessu su 15.4. 
klo 10 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Pau-
lus Pikkarainen, avustaa Ju-
ha Maalismaa, diakoni Arto 
Pisilä, kanttorina Marja-Liisa 
Jääskeläinen. Musiikki kirk-
kokuoro.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
kempeleenseurakunta.fi.

Kiiminki
Messu su 15.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Juha Tahko-
korpi, avustaa Kirsi Paavola, 
kanttorina Eeva Holappa.
Uusien messulaulujen kirk-
ko su 15.4. klo 18 Jäälin kap-
pelissa. Toimittaa Juha Tah-
kokorpi, kanttorina Eeva Ho-
lappa.

Liminka
Messu su 15.4. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Aino Pieskä, avus-
taa Anna-Maari Ruotanen, 
kanttorina Mika Kotkaranta.
Pekka Simojoen ja Anna-
Mari Kaskisen afrikkalainen 
messu su 15.4. klo 19 kirkossa. 
Toimittaa Anna-Maari Ruota-
nen, saarnaa hiippakunnan 
lähetyssihteeri Matti Lauri-
la, avustaa Aino Pieskä, Ilk-
ka Tornberg ja Kirsi Junnon-
aho. Musiikissa gospelkuoro-
ja bändi. Messun jälkeen lä-
hetysväen laittama afrikka-
lainen iltapala.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
15.4. klo 13 kirkossa. Toimit-
taa Olavi Palovaara, kanttori-
na Juha Pöykkö. 

Muhos
Raamattusunnuntain mes-
su su 15.4. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Simo Pekka Pekka-
la, saarna ja musiikkia Heik-
ki Mikkonen, kanttorina Os-
si Kajava. Pipliaseura 200 v., 
ruokailu, kahvit ja pienimuo-
toinen juhla srk-talossa.
Sanan ja rukouksen iltames-
su ma 16.4. klo 18 kirkossa. 
Puhe, laulua, rukousta. Heik-
ki Mikkonen Kansan raamat-
tuseurasta. Ehtoollisen toi-
mittaa Simo Pekka Pekkala.

Oulunsalo
Messu su 15.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Minna Salmi, 
kanttorina Tuomo Kangas.

Siikalatva
KeSTiLä
Jumalanpalvelusta ei ole su 
15.4. Kestilässä. Tervetuloa 
muiden kappeleiden juma-
lanpalveluksiin!

PiiPPOLa
Iltakirkko su 15.4. klo 19 Piip-
polan kirkossa. Toimittaa Jo-
hannes Hyytinen, kanttorina 
Ulla Koskelo.

PuLKKiLa
Sanajumalanpalvelus su 
15.4. klo 10 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kant-
torina Pekka Kyöstilä.

PyHänTä
Sanajumalanpalvelus su 
15.4. klo 13 Pyhännän kirkos-
sa. Toimittaa Perttu Kyllö-
nen. Kanttorina Pekka Kyös-
tilä.

RanTSiLa
Sanajumalanpalvelus su 
15.4. klo 13 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Saila Karppi-
nen, kanttorina Pentti Jäntti.

Tyrnävä
Piispanmessu su 15.4. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toimittaa 
piispa Samuel Salmi, saarnaa 
kirkkoherra Timo Liikanen, 
kanttorina Pentti Korkiakos-
ki, kirkkokuoro, lapsikuoro. 
Korsukuoro, johtaa dir. mus. 
Heimo Saksio. Kirkkokuljetus 
Temmekseltä.
Messun jälkeen yleinen piis-
pantarkastus Tyrnävän kir-
kossa. Piispa Samuel Salmi, 
pappisasessori Pekka Re-
humäki, lääninrovasti Ilkka 
Tornberg.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Raamattupiiri to 12.4. klo 
14, Vanha pappila. Luetaan 
Luukkaan evankeliumia. Ma-
ri Flink.
Intiön raamattupiiri to 12.4. 
klo 15, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
Hartaus pe 13.4. klo 13.30, 
Intiön hoivakoti. Ari-Pekka 
Metso, HPE.
Aamupiiri la 14.4. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto.
Sunnuntain opetusseurat su 
15.4. klo 15, Vanha pappila. 
Kristityt ylösnousseen todis-
tajina - miksi?
Elämän lähteellä – Sanan ja 
rukouksen ilta su 15.4. klo 
17, Heinätorin seurakuntata-
lo. Illan aiheena: "Hän kan-
toi syntimme ja sairautem-
me". Vierailijoina Anja ja Paa-
vo Korteniemi Pellosta.
Opettajien raamattupiiri ma 
16.4. klo 16, Vanha pappila. 
Raamattupiiri ti 17.4. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Hartaus ti 17.4. klo 18.30, 
Kuntotalo. Ari-Pekka Metso.
Aurinkokodin raamattupiiri 
ke 18.4. klo 15, Aurinkokoti. 
Jyrki Vaaramo.
Raamattupiiri ke 18.4. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 18.4. 
klo 18, Vanha pappila. Pekka 
Rehumäki.
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 18.4. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Järjestäji-
nä myös Oulun NNKY ja Sina-
pinsiemen ry.
Raamattupiiri to 19.4. klo 
14, Vanha pappila. Luetaan 
Luukkaan evankeliumia. Ari-
Pekka Metso.
Airi Huotarin muistoseurat 
to 19.4. klo 18, Vanha pap-
pila. Mukana Matti Pikkarai-
nen, Soili Mäenpää, Pasi Ku-
rikka, Maija Tynkkynen ja Ul-
la Säilä.
Ompeluseurat to 19.4. klo 
18.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. 

Karjasillan seurakunta
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. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 13.4. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 13.4. klo 18, Kas-
tellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 13.4. klo 19, 
Maikkulan kappeli.
Kastellin kirkon Raamattu-
piiri ti 17.4. klo 12, Kastellin 
kirkko. 
Miesten keskusteluilta ti 
17.4. klo 18, Maikkulan kap-
peli. Aiheena: Kirkon tulevai-
suus.
Miesten raamattupiiri ke 
18.4. klo 18, Karjasillan kirkko. 

Raamattupiiri to 19.4. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 12.4. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Uudet 
piiriläiset tervetulleita. Lisä-
tietoja pastori Riitta Louhe-
laiselta, p. 040 5850 818.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 12.4. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 13.4. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
Raamattupiiri ti 17.4. klo 13, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Miesten piiri ti 17.4. klo 18, 
Tuiran kirkko. Juhani Tervo-
nen alustaa aiheesta: "Vapa-
us ja rangaistus".
Raamattupiiri to 19.4. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Uudet 
piiriläiset tervetulleita. Lisä-
tietoja pastori Riitta Louhe-
laiselta p. 040 5850 818.

Oulujoen seurakunta
Johanneksen evankeliumi 
tutuksi ke 18.4. klo 18, Myl-
lyojan seurakuntatalo, Ys-
tävän kamari. Maailmassa, 
mutta ei maailmasta, kappa-
lainen Olavi Isokoski. Illassa 
alustus aiheesta ja mahdolli-
suus keskusteluun.

Musiikki ja kulttuuri
Katso yhteinen ilmoitus 
Musiikkia kirkoissa sivulta 13.
 
Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Elia-oratorio la 14.4. klo 20, 
Oulun tuomiokirkko. Katso il-
moitus s. 13.
Virsilauluilta ti 17.4. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Pääsiäisvirsiä, Esko Laukkanen.
 
Karjasillan seurakunta
Kirjavirtaa Pappilassa! Kirjal-
lisuuspiiri lukevaisille. ke 18.4. 
klo 18–20, Kastellin kirkko. An-
drei Makine: Tuntemattoman 
miehen elämä, Rosa Liksom: 
Hytti nro 6.

Tuiran seurakunta
Katso yhteinen ilmoitus 
Musiikkia kirkoissa sivulta 13.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405.
Diakonian vastaanotto tors-
taisin klo 9, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Vastaanotolla 
mahdollisuus verenpaineen 
mittaukseen.
Diakonian aamu ti 17.4. klo 
9, Elohuone. Tarjolla mak-
suton aamupala. Lue päivän 
Kaleva ja jutustele, hiljenny 
aamuhartauteen.

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. 
Diakoniapiiri ma 16.4. klo 

12–13.30, Kaukovainion kap-
peli. 
Ystävänkamari ti 17.4. klo 
13–14.30, Kaukovainion kap-
peli. 
Maikkulan diakoniaryhmä ti 
17.4. klo 14–15.30, Maikkulan 
kappeli, takkahuone. 

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 €.
Työttömien ateria pe 13.4. 
klo 12, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Diakonian vapaaehtois-
ten järjestämä ateria 2 €. Li-
sätietoja diakonissa Saila 
Luukkonen, p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 16.4. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Vieraana yliopistopastori Sti-
ven Naatus. Lisätietoja dia-
konissa Saila Luukkonen, p. 
040 5747 092.
Juttutupa ma 16.4. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. Li-
sätietoja diakonissa Eeva-
Marja Laitiselta, p. 040 5157 
267.
Diakoniapiiri ma 16.4. klo 
13–14.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Tiedustelut diakoni 
Päivi Moilaselta, p. 040 5747 
064.
Diakoniapiiri ma 16.4. klo 
14–16, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Lisätietoja diakonissa 
Saila Luukkonen, p. 040 5747 
092.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519.
Diakonian aamua ma 16.4. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille. 
Madekosken diakoniapiiri 
to 19.4. klo 12, Reino ja Sirk-
ka Petäjäkankaalla, Pysäkki-
polku 12. 

YlIKIIMINKI
lähetys- ja diakoniailta ti 
17.4. klo 18, Sirkka ja Matti 
Hiltunen.

yhteiset  
seurakuntapalvelut
lIIKUNTAVAMMAISET
liikuntavammaisten leiri 
4.6.–7.6., Rokuan leirikeskus. 
Ohjelmassa ulkoilua kauniis-
sa luonnossa, askartelua, lau-
lua, hiljentymistä ja muka-
vaa yhdessäoloa. Leirin hin-
ta 62 €, sis. matkat, majoituk-
sen, ruokailut ja tapaturma-
vakuutuksen Oulun ev.-lut. 
srk:n jäsenille. Ilmoittautu-
minen 11.5. mennessä p. (08) 
3161 340 tai www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo. Leiristä voit 
tiedustella diakoni Päivi Moi-
laselta p. 040 5747 064.

KEHITYSVAMMAISET
Perhepiiri to 12.4. klo 12, Ca-
ritas. Ryhmä vanhemmille, 
joilla on kehitysvammainen 
lapsi.
Keskustelukerho ti 17.4. klo 
17, Heinäpään seurakuntata-

lo. Avoin ryhmä kaikenikäi-
sille.

KUUlOVAMMAISET
Kuurojen eläkeläisten päi-
väpiiri ke 18.4. klo 13, Cari-
tas-koti. 
Raamattupiiri to 19.4. klo 13, 
Palvelukeskus Runola. 

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. 
Näköpiiri – yhdessäoloa nä-
kövammaisille ti 17.4. klo 
13–14.30, Caritas-koti, Cari-
tas-sali. Opasystävä on vas-
tassa klo 12.30 alkaen Cari-
tas-kodin pihalla pääoven lä-
heisyydessä.

leiripäivä ti 15.5. klo 9–15, 
Hietasaaren leirikeskus. Ou-
lun seurakuntien näkövam-
maistyön ja Pohjois-Pohjan-
maan näkövammaiset ry:n 
porinakahvilan yhteinen ke-
vätpäivä. Luvassa mm. päivä-
koti Eväsrepun lasten ja Elä-
keliiton ilmaisutaidon ryh-
män esiintyminen. Hinta 7 
€ sisältäen aamukahvit, lou-
naan ja päiväkahvit. Varaa 
maksua varten tasaraha. Il-
moittautumiset ruokavali-
oineen 3.5. mennessä Dia-
koniatyön erityispalvelujen 
toimistoon p. 044 3161 552. 

PäIHDETYö
Työttömien ruokailu keski-
viikkoisin klo 11–13, Heinäto-
rin seurakuntatalo. 
Aamukahvihetki pe 13.4. klo 
9–10, Diakoniakeskus. Tule 
aamupalalle. Tarjoamme päi-

vän sanan ja mukavan seuran 
lisäksi kahvia/teetä, sämpy-
lää, jogurttia, tuoremehua. 
Lisätietoja diakonissa Teller-
vo Kianto p. 040 7564 022. 
Naistenryhmä pe 13.4. klo 
13–15.30, Diakoniakeskus. 
Tavoiteryhmä ma 16.4. klo 
14.30–16, Diakoniakeskus. 

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja avoinna ma–ke ja pe 
klo 10–14. 
laulamme vanhoja koulu-
lauluja pe 13.4. klo 12–13, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Lähetystovi, Riitta Piippo. 
Vappukeitaan suunnittelu 
ma 16.4. klo 17–18.30, Tuiran 
kirkko. Talkootehtävinä mm. 
koristelu, järjestely, perunoi-
den kuoriminen, kahvin keit-
täminen, munkkien leipomi-

KappeLive-konserttisarjan kevät-
kauden päättää Jaakko Löytty 
ja Mika Nuorva Duo lauantai-
na 14. huhtikuuta kello 19 Pyhän 

Luukkaan kappelissa Linnanmaalla.
Suomi-gospelin "isä ja poika" Jaakko 

Löytty ja Mika Nuorva ovat yhdistäneet 
voimansa, julkaisseet levyn ja lähteneet 
tien päälle.

Keikalla on luvassa synkkien uutis-
ten vastapainoksi arjen hallelujaa, kii-
toksen aiheita harmaasta arjesta. Uusi-
en laulujen lisäksi konsertissa kuullaan 
jotain vanhaa ja lainattua. Noin tunnin 
kestävään konserttiin on vapaa pääsy.

Ylöjärveläinen Jaakko Löytty on 
suomigospelin ”grand old man”. Hän 
on laulanut ja tehnyt työtä tärkeäksi ko-
kemiensa asioiden puolesta jo lähes 40 
vuotta ja julkaissut noin 25 levyä.

Keskisuomalainen laulaja ja laulun-
tekijä Mika Nuorva on hänkin ehtinyt 
tekemään maanläheistä körttigospelia 

jo yli 20 vuotta. Tältä arkiromantikolta 
ja tarinankertojalta on ilmestynyt kol-
me suomenkielistä pop-rockia sisältä-
vää soololevyä 2000-luvulla.

Kaksikon yhteinen albumi Halleluja 
– kiitoslauluja arjen keskeltä julkaistiin 
maaliskuussa. Uudessa ohjelmistossa 
tummista körttisävyistäkin tunnetut 
muusikot hakevat arkeen valoa hyvien 
asioiden kautta.

Muutaman vanhemman ja rakaste-
tun laulun lisäksi levyllä kuullaan uu-
sia kappaleita, jotka käsittelevät kiitol-
lisuutta elämää kohtaan.

Lauluissa eletään rivitalokaksiossa 
keitellen velliä rusinoilla ja voilla höys-
tettynä, hypistellään sormusta Berlii-
nin Alexander Platzilla, ylistetään las-
ten äitiä, etsitään olohuoneesta rak-
kauden h-hetkiä työpäivän päälle, siu-
nataan samaa sukupuolta olevien pa-
risuhteita ja hoilataan arjen hallelujaa, 
vaikka edessä olisivatkin vaikeat ajat.

Jaakko Löytty ja Mika Nuorva 
konsertoivat Pyhällä Luukkaalla
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nen, munkkien kuljettami-
nen, tarjoilu, astioiden ke-
ruu, tiskaaminen ja myynti. 
Missä sinä haluaisit olla mu-
kana? Tule suunnittelemaan 
ja toteuttamaan iloista ta-
pahtumaa! Katso myös ilmoi-
tus s. 13.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
lähetyspiiri to 12.4. klo 14, 
Vanha pappila. Raamattutun-
ti Pertti Heikinheimo.
lähetyspiiri to 19.4. klo 14, 
Vanha pappila. Raamattutun-
ti Maire Heikkinen.

Karjasillan seurakunta
lähetysilta ti 17.4. klo 18–
20, Kaukovainion kappeli, Af-
rikan ilta. Lähetysasiaa, kes-
kustelua ja makuja. Lämpi-
mästi tervetuloa.

Tuiran seurakunta
Puutyökerho maanantaisin 
ja keskiviikkoisin. klo 9, Siipi - 
lähetyksen puoti ja paja. Ker-
ho kokoontuu kellaritiloissa.
lähetyspiiri ma 16.4. klo 14, 
Tuiran kirkko. Lisätietoja lä-
hetyspiiristä lähetysihteeri 
Tarja Oja-Viirret, p. 040 5747 
172.
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
17.4. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kokoontuu kellariti-
loissa. 
Käsityökahvila ti 17.4. klo 13, 
Koskelan seurakuntakoti. Tu-
le tekemään käsitöitä kah-
vikupposen äärelle lähetys-
työn myyjäisiin tai omiin tar-
peisiin.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri 
to 12.4. klo 18, Hintan seu-
rakuntatalo, 3. krs. Hissillä 
esteetön pääsy kolmanteen 
kerrokseen.
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
16.4. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo, ystävänkammari. 

Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 16.4. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 

YlIKIIMINKI
Piispankamari pe 13.4. klo 
11–14, Ylikiimingin asukastu-
pa. Lähetyksen kirpputori-
kahvila avoinna perjantaisin 
klo 11–14.

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

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. Leirillä majoitutaan 
puolijoukkueteltoissa ja ruo-
kaillaan leirikeskuksen ruo-
kalassa. Luvassa on moni-
puolista ohjelmaa! Ilmoit-
tautuminen 27.4. mennessä 
osoitteessa: www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo. Lisätietoa: 
Atte Kääriäinen, p. 040 5060 
315 tai Sanna Parkkinen, p. 
040 8211 979.
Seikkailu saaressa -leiri, 
11.–13.6. Erähenkinen kesä-
leiri 1.–6.-luokkalaisille Mon-
tajan leirikeskuksessa.  Ks. il-
moitus s. 14.
 
Oulujoen seurakunta
Varhaisnuorten avarit ti 
17.4. klo 15, Hintan seura-
kuntatalo, 4.–6.-luokkalaisil-
le. Kokoonnumme nuorten 
kellarissa. Lisätietoja Sanna 
Parkkinen vs. nuorisotyön-
ohjaaja p. 040 8211 979, san-
na.parkkinen@evl.fi.

nuoret
Isospäivätapahtuma la 28.4. 
klo 13, Karjasillan kirkko. Ou-
lun seurakuntien yhteisessä 
isospäivätapahtumassa nä-
et toisten seurakuntien iso-
sia, saat uusia ideoita isose-
na toimimiseen, nautit hy-
västä ruoasta sekä saat mes-
sussa siunauksen tärkeään 
tehtävääsi! Ilmoittaudu mu-
kaan 20.4. mennessä osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo. Ilmoitathan mah-
dolliset ruoka-aineallergiasi / 
erityisruokavaliosi sekä seu-
rakunnan, josta olet tulossa. 
Lisätietoa saat seurakuntasi 
isoskoulutuksesta vastaaval-
ta työntekijältä. Tervetuloa 
mukaan!

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Pienoismallikerho su 15.4. 
klo 14, Heinätorin seurakun-
tatalo. Vetäjänä Tapio Huhte-
lin, p. 050 5479 657.

Karjasillan seurakunta
Karjasillan seurakunnan 
isoskoulutusleiri 2b (toi-
sen vuoden isoset) pe 13.4.– 
15.4., Rokuan leirikeskus. 
Kutsumme isoskoulutuk-
sessa mukana olevia nuo-
ria kevään viimeiselle isos-
koulutusleirille. Toisen vuo-
den koulutettavista 20 en-
simmäisenä ilmoittautunut-
ta pääsee mukaan, joten toi-
mi nopeasti! Lisätietoja Jen-
niltä, p. 044 3161 452 tai jen-
ni.koskenkorva@evl.fi.
Karjasillan seurakunnan 
isoskoulutus (ensimmäisen 
vuoden) ti 17.4. klo 17, Kas-
tellin kirkko. Yhteydenotot 
Anna-Leena Ylänne, p. 040 
8315 932 tai anna-leena.ylan-
ne@evl.fi.
Kastellin avarit ti 17.4. klo 
18–20.30, Kastellin kirkko. 
Ks. ilmoitus s. 13.

Oulun ev.-lut. seurakunnille on avattu Face-
bookiin yhteinen sivu.

Facebookista on löytynyt jo pitkään 
yksittäisten seurakuntien tai työmuotojen 

perustamia sivuja tai ryhmiä, mutta yhteinen sivu 
on puuttunut.

Osoitteessa www.facebook.com/oulunseura-
kunnat kerrotaan, mitä ajankohtaisia tapahtumia 
Oulun seurakunnissa järjestetään.

Nostoja tehdään myös kiinnostavista ilmiöistä 
ja keskustelunaiheista.

Sivuston kautta tehdään tunnetuksi kirkon yh-
teisiä verkkopalveluja jakamalla niiden sisältöjä 
Oulun seurakuntien seinällä.

Sivu on julkinen ja kaikille avoin. Tavoitteena 
on, että seurakuntalaiset ”tykkäisivät” sivusta ja ja-
kaisivat siellä rohkeasti ajatuksiaan.

Oulun seurakunnat 
Facebookiin

Tuiran seurakunta
Isoskoulutus to 12.4. klo 17–
18.30, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja isoskoulutuksesta nuo-
risotyönohjaaja Merja Oks-
manilta, p. 040 5245 944 tai 
merja.oksman@evl.fi. 
Tuiran nuorten varttikirkko 
ja nuortenilta torstaisin klo 
18, Tuiran kirkko. Lisätieto-
ja nuorisotyönohjaaja Anssi 
Putila, (anssi.putila@evl.fi) p. 
050 3408 982.
Isoskoulutus to 19.4. klo 17–
18.30, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja isoskoulutuksesta nuo-
risotyönohjaaja Merja Oks-
manilta, p. 040 5245 944 tai 
merja.oksman@evl.fi. 

nuoret aikuiset 
OPiSKeLijajäRjeSTöT
Körttiopiskelijoiden seurat 
to 12.4. klo 18, Aino Koivis-
tolla. 
OPKOn ilta la 14.4. klo 18.30, 
Öbergin talo, Kirkkokatu 5. 
Raamatun naisia, Sirpa Lau-
rila.
3K-ilta ma 16.4. klo 18.30, 
Kansanlähetyksen lähetys-
koti, Torikatu 9 A 23. Veikko 
Määttä: Irti riippuvuuksista – 
auttaako Jumala?
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 18.4. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Lankee-
mus – likainen huone, Turk-
ka Aaltonen.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkeläisten kerho to 12.4. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo.
Eläkeläisten kerho to 12.4. 
klo 12.30, Intiön seurakun-
takoti. 
Tarinatupa ke 18.4. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 19.4. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 

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

TaivasKlubi -illat
pe 13.4. Jousia Lappi band

pe 27.4. Engel Kaapriel

Ohjelma alkaa klo 21. 
Kts. 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.

Päivähartaushetki su 22.4. klo 15–16.30, Pateniemen 
kirkko. Tervetuloa laulamaan kanssamme hengellisiä 
lauluja! Hartauden pitää pastori Harri Fagerholm ja 
lauluja säestää kanttori Katri Sippola. Mukana myös 
diakoni Heli Mattila ja Saara Riihola. Hartaushetken 
jälkeen seurakuntasalista on mahdollisuus ostaa itsel-
leen kirkkokahvit 2 €:lla ja osallistua herkkukorin ar-
vontaan 2 €:lla. Koko tuotto kerätään tämän vuoden 
Yhteisvastuukeräykselle. 

Renkaat vaihtoon ke 25.4. klo 15.30–19, SEO Kaar-
natie. Vaihdata autoosi kesärenkaat ja tue Yhteisvas-
tuukeräystä. Rengastöistä vastaavat diakoni Sami Rii-
pinen ja Tuiran seurakunnan vapaaehtoiset. Vaihto-
työn hinta 20 €. Lisätietoja diakoni Sami Riipinen, p. 
040 5747 149.

Kanttorien YV-konsertti su 29.4. klo 16, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Tuiran seurakunnan kanttorit Taru Än-
geslevä, Tommi Hekkala, Laura Kumpula, Heikki Jäm-
sä ja Katri Sippola järjestävät perinteisen Yhteisvas-
tuukonsertin. Konsertin jälkeen kahvitarjoilu. Käsi-
ohjelma ja kahvimaksu yht. 5 €. Tuotto Yhteisvastuu-
keräykseen. 
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Eläkeläisten kerho to 19.4. 
klo 12.30, Intiön seurakun-
takoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 12.4. 
klo 13–14.30, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho ma 16.4. 
klo 12–13.30, Maikkulan kap-
peli. 
Seurakuntakerho ma 16.4. 
klo 13.30–15, Caritas-Koti, 
Caritas-sali. 
Seurakuntakerho ti 17.4. klo 
14–15.30, Höyhtyän palvelu-
keskus. Mummonkammari. 
Seniorikahvila ke 18.4. klo 
12–14, Kaukovainion kappe-
li, Ystävänkammari. 
Eläkeläistenkerho to 19.4. 
klo 12–14, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 19.4. klo 
13.30–15, Karjasillan kirkko. 

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 kuuntelijaa, 
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. Lisätietoja diakoni Päivi 
Moilaselta, p. 040 5747 064.

Seniorien laulupiiri to 12.4. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Oh-
jelmassa yhteislaulua, kahvit-
telua ja hartaus. 
Eläkeläisten kerho to 19.4. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Lisätietoja diakoni Päivi 
Moilaselta p. 040 5747 064.
laulaen kevättä kohti! to 
19.4. klo 13.30, Rajakylän 
seurakuntakoti. Mukana dia-
koni Sami Riipinen ja kantto-
ri Katri Sippola.
Rajakylän seurakuntaker-
ho to 26.4. klo 14.30, Raja-
kylän seurakuntakoti. Lisä-
tietoja Sami Riipinen, p. 040 
5747 149.

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho to 12.4. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho ma 16.4. 
klo 12, Hintan seurakuntatalo. 
Porinapiiri ma 16.4. klo 12–
13.30, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho ma 16.4. 
klo 13, Saarelakoti, Takalah-
dentie 11. 

Aikuisten kuntopiiri ke 
18.4. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo. 
Seurakuntakerho to 19.4. 
klo 10, Huonesuon seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho to 19.4. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 19.4. 
klo 14, Metsolan Hovi. 

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

YlIKIIMINKI
Porinakerho ma 16.4. klo 10, 
Vanhustalon kerhohuone. 
Eläkeläisten kerho ti 17.4. 
klo 10, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista löydät 
lisätietoa osoitteesta www.
oulunseurakunnat.fi/kalen-
teri.

Muut menot
äitiryhmä to 12.4. klo 18, 
Vanha Pappila, Jössensali/
vintti. Kaikenikäisten äitien 
kohtaamispaikka. Lisätieto-
ja: mari.tuokkola@evl.fi, p. 
050 5249 779, mari.flink@
evl.fi.
Neulansilmä to 12.4. klo 17–
19, Hönttämäen seurakunta-
talossa. Kaikenikäisten nais-
ten ja tyttöjen kansainväli-
nen käsityökerho, joka on 
tarkoitettu sekä suomalaisil-
le että maahanmuuttajille. 
Lisätietoja Sari Meriläinen, 
p. 040 5583 294 ja Katja Hai-
pus, p. 044 3161 459.
Kaatuneitten omaiset ma 
16.4. klo 12, Vanha pappila. 
Fransupiiri ti 17.4. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Päivä Silmukka ke 18.4. klo 
13, Vanha pappila. Tehdään 
käsitöitä, askarrellaan, jutel-
laan ja ollaan yhdessä.
Sinkkujen vapunaatto Hie-
tasaaressa ma 30.4. klo 18–
20, Hietasaaren kaupunkilei-
rikeskus. Keväistä ohjelmaa 
ja tarjoilua.

O  R  A  T  O  R  I  O
o p . 7 0

F e l i x   M e n d e l s s o h n   B a r t h o l d y
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

KappeLive-konsertti 
lauantaina 14.4. klo 19 Pyhän Luukkaan 
kappelissa. Konserttisarjan kevätkauden päättää 
Jaakko Löytty ja Mika Nuorva Duo. Uusien 
laulujen lisäksi kuullaan jotain vanhaa ja 
lainattua. Konserttiin on vapaa pääsy. 

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.

Lohdutuksen sanoja ja toivon säveliä 
torstaina 26.4. klo 19 Oulujoen kirkossa. 
Lohdutuksen sanoja ja toivon säveliä sureville 
ja kaipaaville. Illassa mukana Gaudiate-kuoro, 
sellisti Anna Liukkonen, kanttori Lauri Nurkkala, 
diakoniatyöntekijät Eija Röning ja Anna-Maija 
Sälkiö. Hartaus sairaalasielunhoitaja Hannele 
Lusikka. 

Musiikkia 
kirkoissa

Varikkomessu
sunnuntaina 15.4. 

klo 12 Pyhän Andreaan 
kirkossa. 

Toimittaa ja saarnaa 
Kimmo Kieksi, 
vapaaehtoiset 

avustajat Mervi 
Kokkosen opastuksella, 

messubändi Tuomas 
Keskitalon johdolla. 
Lapsille pyhäkoulu. 

Kirkkokahvit.

Pyöränhuolto-
viikko 

ma 16.4.–ke 18.4. ja pe 
20.4. klo 10–14, Siipi - 

lähetyksen puoti ja paja, 
Nokelantie 48 B. 

Ruuvien kiristys, 
ketjun puhdistus ja 

rasvaus, jarrun säätö 
sekä renkaiden täyttö 

vaihteettomaan pyörään 
10 €, vaihdepyörään 

15 €. Muut korjaustyöt 
hinnaston mukaan. 

Asiakas hankkii 
tarvittavat varaosat. 

Kastellin avarit 
ti 17.4. klo 18–20.30, Kastellin kirkossa. 

Karjasillan seurakunnan nuorille suunnattu avoimien 
ovien nuortenilta joka toinen tiistai Kastellin kirkol-
la. Avareissa on mahdollisuus pelailla, oleilla ja naut-
tia pientä purtavaa. Avarit päättyvät yhteiseen har-
taushetkeen klo 20.30. Avareissa mukana palkattu-
ja avari-isäntiä ja -emäntiä. Tervetuloa mukaan! Li-
sätietoja saa kysyä Jukka "Käkkärä" Kärkkäiseltä p. 
040 5747 183.

lähetyksen 
lauluilta 
to 19.4. klo 18, 

Myllyojan 
seurakuntatalossa. 

Tervetuloa laulamaan 
lähetyksen hyväksi. 

Illassa mukana kanttori 
Sanna Leppäniemi. 

Vappu 
seurakunnissa

Vappukeitaan valmistelu
Vappukeidas järjestetään tänä vuonna Tuiran kirkossa. 
Tervetuloa talkootehtäviin! Aikatauluksi olemme hah-
motelleet: 
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 varaus (10 €) 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.

Oulujoen seurakunnan 
perheiden vapputapahtuma 
ti 1.5. klo 10–14.30, Raatin nuorisotalo. Tervetuloa 
viettämään mukavaa vapunpäivää! Toimintapisteissä 
pientä maksua vastaan arvontaa, ongintaa, askarte-
lua (ilmainen), testaa taitojasi frisbeegolfissa ja tikan-
heitossa. Kahviossa suolaista ja makeaa. Nukketeatte-
riesitys: Onnellinen hevonen klo 10.30, 11.30, 12.30 ja 
13.30. MTV junior -kanavalta tutun Taika-Petterin esi-
tykset klo 11, 12 ja 13. Laskuvarjohyppynäytös, sääva-
raus. Paloauto paikalla, hälytysvaraus. 
Lisätietoja: Sanna Parkkinen, vs. nuorisotyönohjaaja  
p. 040 8211 979.

Vappukeidas 
ti 1.5. klo 11–14, Tuiran kirkko. Tervetuloa viettämään 
vappua! Lohikeitto, voileipä ja ruokajuoma 7 €. Itse-
tehtyjä munkkeja, simaa, kahvia ja teetä, leivonnaisia 
ja käsitöitä. Lähetysjärjestöt esittelelvät toimintaan-
sa. Tarjoilun tuotto lähetystyön hyväksi Suomen Lä-
hetysseuran kautta. 
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enot Oulussa 12.–19.4.2012M

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: Sofi Enya 
Elena Cassidy, Joonatan 
Veikko Viljami Effe, Saka-
ri Ingberg, Aati Artturi Nis-
kasaari.
Karjasilta: Linnea Lumikuk-
ka Airaksinen, Kaapo Vilja-
mi Aspegren, Lassi Kari Ak-
seli Bergman, Ellen Maria 
Alexandra Halonen, Milja 
Sinikka Annika Helppi, Roo-
pe-Elias Ilmari Ilmola, An-
na Lilian Karppanen, Veeti 
Albert Karvonen, Iina An-
ni Minea Kivari, Severi Os-
kar Laurila, Wia Eda Alice 
Lehtola, Markus Eino Ed-
vard Paananen, Juuso Mat-
tias Poukkula, Milka Sofia 
Saarinen, Vilma Elisabet Si-
muna, Saga-Selina Victoria 
Sippala, Aava Hilja Helena 
Vikstedt.
Tuira: Benjamin Eemi Oliver 
Erola, Jukko Elmo Valtteri 
Grubert, Markus Osmo Vil-
jami Heikkilä, Juho-Eemil 
Samuel Karjalainen, Paavo 
Eemil Karvonen, Seela Iida 
Mertala, Valtteri Johannes 
Ollila, Olivia Eevi Sofia Pau-
lamäki, Emilia Aada Katrii-
na Pulli, Eemeli Matias Rau-
daskoski, Iiris Esteri Sauk-
ko, Edla Mariel Savola, See-
la Sofia Vilmi, Senja Karo-
liina Wiik.
Oulujoki: Elias Iivari Malila.

Vihityt
Tuomiokirkko: Markus Ta-
pani Hyry ja Suvi-Maaria Hä-
rö, Tatu Samuli Lappalainen 
ja Tuula Annukka Pennanen, 
Tobias Aarno Werner Effe ja 
Anna-Stiina Kolppanen. 
Karjasilta: Antti Mauno Il-
mari Jääski ja Tarja Hannele 
Illikainen.
Tuira: Jukka Ahti Oskari Pau-
lamäki ja Tiina Sari Helena 
Tajakka.
Oulujoki: Kalle Timo Tapa-
ni Hiekkanen ja Anna Talvik-
ki Sivula.

Kuolleet 
Tuomiokirkko: Veikko Jo-
hannes Askonen 90.
Karjasilta: Olavi Ilmari Sand-
gren 81, Sirkka Kaarina Toska 
s. Haapalehto 72.
Tuira: Ella Inkeri Alatalo 59, 
Esa Johannes Anttila 64, Pek-
ka Erkki Jäälinoja 81, Min-
na-Maria Elisabeth Linna-
la 21, Enni Eliina Markuksela 
s. Ukonmurto 91, Esa Uolevi 
Antero Mikonsaari 75, Jouko 
Iivari Oja 82, Kersti Marianna 
Rechardt-Huotari s. Rechardt 
83, Utta Hellevi Toropainen 
s. Mäkeläinen 77, Siiri Elviira 
Veikkola s. Hietala 89.
Oulujoki: Heikki Ilmari Hon-
kanen 3, Markku Olavi Kan-
niala 55, Ida Valpuri Salin s. 
Huotari 90.

Seurakuntaväen 
retki Kainuuseen 

Lähde mukaan 24.–25. toukokuuta virkistäytymään 
Päätalon, Iki-Kiannon ja Leinon jylhiin maisemiin. 
Näe ja koe Kallioniemi, Raatteentie, Paltaniemi ja 
Manamansalo. 
Retken hinta 140 euroa, sisältää kuljetuksen turis-
tibussilla, ruokailut, opastukset, majoituksen Scan-
dic Kiannon Kuohut -kylpylähotellissa, jaetussa 2HH 
(1HH + 27 €) ja tapaturmavakuutuksen Oulun seura-
kuntien jäsenille. 
Sitovat ilmoittautumiset 19.4. mennessä www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo tai arkisin 9–16 p. (08) 3161 
340. Etusija Oulujoen seurakunnan jäsenillä. Ilmoit-
tautuneille lähetämme kirjeen ilmoittautumisajan 
päätyttyä. 
Lisätietoja: diakoniatyöntekijät Eija Röning, 
p. 040 5580 435 ja Kati Riipinen, p. 040 5281 813. 

Elämän polku
Retki Tampereelle 

perjantaina 11.–13.5.

Retki on tarkoitettu 10–14-vuotiaille oululaisille ty-
töille ja pojille. 
Menomatkalla käymme Pandan tehtaanmyymälässä 
Vaajakoskella, Jyväskylässä. Lauantaina vietämme vii-
si tuntia Särkänniemessä. Elämysavaimella pääset elä-
myspuiston sallittuihin laitteisiin, delfinaarioon, pla-
netaarioon, akvaarioon, lasten eläintarhaan, Näsin-
neulaan ja Sara Hildénin taidemuseoon. Yövymme 
ja ruokailemme Tampereen seurakuntien leirikeskuk-
sessa. 
Retken hinta on 140 euroa. Hintaan sisältyy bussimat-
ka, majoitus, ruokailut, elämysavain Särkänniemessä 
sekä tapaturmavakuutus oululaisille ev.-lut. seurakun-
tien jäsenille. Retkelle pääsee 45 retkeläistä ilmoittau-
tumisjärjestyksessä. 
Ilmoittautumiset 27.4. mennessä www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo. Ilmoittautuneille lähetetään retkikir-
je! Lisätietoja Atte Kääriäiseltä, p. 040 5060 315.

Diakonian aamu 
maanantaina 16.4. klo 10.30–12 Myllyojan 
seurakuntatalolla. Tarjolla maksuton aamupala 
kaikenikäisille, mukana seurakunnan työntekijä 
ja vapaaehtoisia. 

Diakonia

Seikkailu saaressa -leiri 
11.–13.6. Montajan leirikeskuksessa Simossa.

 
Erähenkinen kesäleiri 1.–6.-luokkalaisille. 
Yövymme leirikeskuksessa, jossa ei ole sähköjä ja juo-
mavesi tuodaan mantereelta. 
Leirillä ulkoillaan, leikitään, askarrellaan, kalastetaan, 
hiljennytään Raamatun sanoman äärellä, syödään ja 
seikkaillaan saaren maastossa. 
Hinta on 30 euroa, joka sisältää matkat, majoituksen, 
ohjelman, ruoat ja tapaturmavakuutuksen Oulun ev.-
lut. seurakuntien jäsenille. 
Ilmoittautumiset 25.5. mennessä www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo. 
Lisätietoja: Atte Kääriäinen, p. 040 5060 315, 
atte.kaariainen@evl.fi.
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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

15

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

lasten leiri 21.–22.4. 
1–4-luokkalaisille Siikajo-
en pappilassa, ilmoittautu-
miset Sinikalle, sinikka.har-
konen@lumijoki.fi tai p. 044 
5037 080 ke 18.4. mennessä. 
Hinta 10 €. Leiri alkaa ja päät-
tyy klo 13.
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 kirkkoherranvirastoon, p. 

(08) 387 172 tai Markulle, 
p. 045 2369 094. Ks. 

tarkempi ohjelma 
Limingan ilmoi-
tuksesta s. 17.
Virastossa saa-
tavana lasten 
Raamattuja, 5 
euron hintaan.

Rauhanyhdistys: 
Pe 13.4. klo 19 raa-

mattuluokka 5.–6.-lk 
Koivula ja 7.–8.-lk E&K Karju-
la. La 14.4. klo 17 aikuistenil-
ta ry:llä. Su 15.4. klo 12 py-
häkoulu I Mäki II Heinänen III 
Hyry ja klo 15.30 seurat Lu-
milyhdyssä. Päiväkerho ry:llä 
ma, ke klo 17–18.30 ja ti, to 
klo 17.30–19. Ke 18.4. klo 19 
ompeluseurat Räihällä.
Kastettu: Senni Janina Kaup-
pi, Nelliina Martta Amanda 
Vanhala ja Nea Kristiina Koi-
visto.

Päiväkerhot toimivat nor-
maalisti, paitsi ti 17.4. jolloin 
on valokuvausta koko päivän 
ajan.
Valokuvaus kaikille kerho-
laisille ti 17.4. kerhohuoneel-
la. Ilmoittaudu Siljalle 13.4. 
mennessä, p. 043 2111 916.
Perhekerho torstaisin klo 10 
srk-talolla. 
lähetysilta to 12.4. klo 18.30 
srk-talolla, rukousmatka 
maailmalle.
lapsiparkki  perjantaisin klo 
9–12, 3–6-vuotiaille. Maksu-
ton, mutta joka kerralle paik-
ka varattava etukäteen, soi-
ta (ma–to) Silja, p. 043 
2111 916. 
Ystävyydentalo 
pe 13.4. klo 10 
srk-talolla.
Friday club pe 
13.4. klo 17.30–
19.30 srk-talolla, 
pelejä, kisailua, 
nyyttärit, opetus, 
musiikkia.
Sanajumalanpalvelus su 
15.4. klo 13 kirkossa. Toimit-
taa Olavi Palovaara, kantto-
rina Juha Pöykkö.
Sanan ja sävelten iltapäi-
vä su 15.4. klo 16 srk-talolla, 
mukana Eeva ja Pentti Huk-
kanen.
Kokkikerho A ke 18.4. klo 14 
kerhohuoneella.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 18.4. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 18.4. 
klo 18.30 srk-talolla.
Koko perheen filmi-ilta to 
19.4. klo 18 srk-talossa, kat-
sotaan elokuva ”Jeesuksen 
askelissa”.

Keväinen musiikki-ilta to 12.4. 
klo 18 srk-salissa. Kansalais-
opiston musiikinopiskelijat 
ja mieskuoro Sirkeät Sir-
kuttajat. Vapaa pääsy.
Pyhäkoulu su 15.4. klo 
12.
Rauhanyhdistyksen 
seurat su 15.4. klo 
14.30 kirkossa.
Raamattu- ja rukousil-
ta ti 17.4. klo 18 Eila Ran-
ta-Suomelalla, Pölläntie 38.
Päiväpiiri ke 18.4. klo 13 Saa-
renkartanossa.
Kaverikerho to 19.4. klo 10.
Kirkkokuoro to 19.4. klo 18.30. Kevätkokous.

Seurakunnissa tapahtuu 12.–19.4.2012

Eeva Holmin 
syntymäpäiväseurat ja -kahvit 
lauantaina 21.4. klo 15 kirkossa. Mahdolliset 
huomionosoitukset Hailuodon seurakunnan 

yhteisvastuutilille FI0850300740006666.

Musiikkia 
kevätiltaan 

perjantaina 20.4. 
klo 18 kirkossa.

Ivan Zotev, viulu ja 
Irina Kamalova, piano. 

Ohjelma 5 € 
seurakunnan 

musiikkityölle.

Siunatut kädet 
-teemailta 

sunnuntaina 22.4. 
klo 16.30 kirkossa. 
Pyhimyspatsaiden 

kertomaa – vieraana 
Kari Blomster.  
Kahvitarjoilu.

Iltakirkko klo 18.

Koko 
perheen 

filmi-ilta to 19.4. 
klo 18 srk-talossa, 
katsotaan elokuva 

”Jeesuksen 
askelissa”.

Oulun hiippakunnan lähetysjuhlia 
vietetään tänä vuonna Pellossa

Oulun hiippakunnan lä-
hetysjuhlat pidetään tä-
nä vuonna Pellon seura-
kunnassa elo-syyskuun 

taitteessa, 31.8.–2.9.2012. Lähe-
tysjuhlien teemana on Sanan vir-
rassa. Näin liitytään kuluvan raa-
mattuvuoden teemoihin.

Raamatun sanan saapumisesta 
Suomeen on kulunut tuhat vuot-
ta. Suomen kirjakielen kehitty-
minen alkoi Mikael Agricolan 
kääntämästä Uudesta testamen-
tista 470 vuotta sitten. Nykyinen 
kirkkoraamattumme täyttää tänä 
vuonna 20 vuotta. 

Lähetysjuhlilla juhlitaan myös 
Suomen Pipliaseuran 200-vuotis-
ta taivalta teemalla ”Voimasanoja 
200 vuotta”. Pipliaseura on Suo-
men vanhin kristillinen yhdistys, 
ja tähän liittyvä hiippakunnalli-
nen pääjuhla pidetään Pellon jää-
hallissa lauantaina klo 15 alkaen. 
Tilaisuudessa ovat mukana muun 
muassa piispa Samuel Salmi, ar-
gentiinalainen raamatunkään-
nöskoordinaattori Esteban Voth, 
Suomen Pipliaseuran pääsihteeri 
Markku Kotila sekä Utsjoen kirk-

Pellossa Tansanian kuulumisia kertoo muun muassa diakonissa-kätilö Riikka Gammelin (keskellä).

koherra Arto Seppänen.
Lähes kaikki mantereet ovat 

edustettuina: Venäjältä Mur-
manskista vieraina ovat Anja ja 
Aleksander Votshok, Kiinasta 
teologian tohtoriopiskelija Ab-
raham Chen ja Tansanian kuu-
lumisia kertoo pellolaislähtöi-
nen seurakunnan nimikkolähet-
ti Riikka Gammelin.

Mukana on myös kaikkien kir-
kon virallisten lähetysjärjestöjen 
edustajat, sekä mielenkiintoisia 
musiikkivieraita, kuten Jaakko 
Löytty, Jakaranda-kuoro ja mo-
net Tornionjokilaakson musiik-
kiryhmät. Lapsille suunnatussa 
ohjelmassa esiintyy lauantaina 
Jukka Salminen ja nuorille oulu-
laislähtöinen Nolla.

liikkeelle 
sanasta
Luvassa on monipuolinen kat-
saus eri lähetysjärjestöjen teke-
mään työhön. Tänä vuonna kes-
kitytään erityisesti raamattulähe-
tystyöhön. 

Raamattu on merkittävä sivis-
tyksen, kulttuurin ja arvojen vä-
littäjä. Se on hengellinen käsikir-

ja, jonka sanassa Ju-
mala puhuttelee mei-
tä ja lähettää tehtä-
viinsä.

Suomen Pipliaseu-
ralla on kolme pääta-

voitetta: kääntää Raamattuja uu-
sille kielille, jakaa Raamattuja ih-
misille ja edistää Raamatun käyt-
töä.

Raamatunkäännöshankkei-
den myötä on tuettu muun mu-
assa Venäjän alueella olevia kieli-
vähemmistöjä, heidän kansallis-
ta identiteettiään ja oman kielen 
käyttöä. Samanlaista työtä Ag-
ricola ja kirkko tekivät meidän 
maassamme vuosisatoja sitten. Il-
man sitä on vaikea kuvitella Suo-
men kirjakieltä, sivistystä ja kris-
tillistä identiteettiä.

Raamattuvuoden 2012 tee-
moihin ja tapahtumiin voi tutus-
tua tarkemmin osoitteessa www.
raamattuvuosi2012.fi ja Pellon lä-
hetysjuhliin osoitteessa www.ou-
lunhiippakunnanlahetysjuhlat.fi. 

miKKo PelKoNeN
Pellon kirkkoherra
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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

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

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 12.4. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa.
Ripari-ilta rippikoululaisil-
le to 12.4. ja to 19.4. klo 17 
Wirkkulassa. Ilta koostuu oh-
jatusta osasta, ja sen jälkeen 
on mahdollisuus pelailla ja 
olla vapaasti yhdessä. Rippi-
koulukorttiin voi hakea max. 
2 kertaa ripari-illasta.
Rukouspiiri to 12.4. ja to 
19.4. 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 kaikille 
avoin käyntipaikka torstai-
sin ja perjantaisin klo 12–15 
osoitteessa Kirkkotie 10 C. 
Tuvalla on kahvio, juttuseu-
raa, luettavaa, mah-
dollisuus tehdä 
käsitöitä ja lä-
hetystyön kä-
sityömyyntiä. 
Kerran kuukau-
dessa on keitto-
päivä. Emännät 
ovat seurakun-
nan vapaaehtois-
työntekijöitä. Kahvion 
tuotto käytetään diakonia- ja 
lähetystyön tukemiseen Hau-
kiputaan seurakunnassa. 
Nuorten ilta pe 13.4. Wirk-
kulassa gospelmessun jäl-
keen.
Seurakuntakerhot eläkeläi-
sille ma 16.4. klo 13 Jokivar-

ren vanhustentalolla, muka-
na Else Sassi, ke 18.4. klo 13 
Kellon srk-kodilla, mukana 
Arto Nevala ja to 19.4. klo 13 
srk-keskuksessa, Johanna Ke-
rola kertoo Yhteisvastuuke-
räyksestä, kahvit. Seurakun-
ta tarjoaa taksikyydin. Mikä-
li et ole syksyllä ilmoittanut 
itseäsi taksilistalle, soita dia-
koniatoimistoon ma klo 9–11 
p. (08) 5472 636. 
Urkuvartti ke 18.4. klo 12.15 
srk-keskuksessa, Annika Nis-
kakangas.
Haukiputaan tiistaiseuran 
ja lähetyspiirin jokakeväi-
nen yhteistilaisuus ke 18.4. 
klo 13 Puttaan Tuvalla. Mu-
kana pastorit Marko Patro-
nen ortodoksikirkosta ja Ja-
ri Flink.
Raamattupiiri ke 18.4. ja ke 
25.4. klo 18 Puttaan Tuvalla.

Juttukahvila kaikenikäi-
sille to 19.4. klo 13 

Martinniemen 
srk-kodilla, mu-
kana Hannu 
Niemelä.
"Sano nää" 
parisuhdeilta 

pe 20.4. klo 18–
20.30 Iin srk-talol-

la. Puhutaan sano-
jen merkityksestä pari-

suhteessa, millaiset asiat aut-
tavat keskustelun syntymises-
sä, alustajana perhe- ja pari-
psykoterapeutti Teija Pirnes-
Hyvönen. Ilm. ja lastenhoi-
don varaukset Elisa Suikalle 
p. 0400 541 319 elisa.suikka@
evl.fi pe 13.4. mennessä.

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

Pyhäkoulu su saarnan aikana 
kirkossa (ei perhemessuissa). 
Naisten piiri to 12.4. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodis-
sa.
Miesten piiri to 12.4. ko 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Vanhemmuus ja parisuh-
de pe 13.4. klo 18 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. Ai-
heesta luennoi Ritva ja Vesa 
Huusko Tyrnävältä. Järj. yh-
teistyössä Kataja ry:n kans-
sa. Tilaisuudessa lastenhoito.
Askeleet pe 13.4. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Yhteys–ilta su 15.4. klo 18 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Lapsille pyhäkoulu.
Versot su 15.4. klo 17 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Diakonian palveluryhmä 
ulkoilee Hovila-kodin asuk-
kaiden kanssa ma 16.4. klo 
13.30. Ulkoilun päätteeksi 
yhteislaulua ja kahvitarjoilu.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-

konkylän srk-talolla 
Ystävän tupa ti 17.4. klo 10-
12 Pirilän tuvalla.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot kokoontuvat 
klo 9.30–11: pe Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Ke Kes-
kustan srk-talolla. Ke ja to 
Vanhassa pappilassa. Ti ja ke 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Perhepäivähoitajien ja 
hoitolasten ryhmä ma Kes-
kustan srk-talolla ja pe Kok-
kokankaalla. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ke 18.4. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Seura-
kuntapiiri to 19.4. Kirkonky-
län srk-kodissa. Kahvit klo 12, 
hartaus klo 13. 
Kirkkokuoroa ei ole ke 18.4. 
Työikäisten miesten piiri ke 
18.4. klo 18 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Oma Hetki -omaishoitajien 
ryhmä to 19.4. klo 12.30–14 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Tarvittaessa kyyti kir-
konkylän srk-keskuksesta klo 
12.15.
Varhaisnuorten kuorot to 
klo 16–16.45 Kirkonkylän srk-

kodissa ja pe klo 15–16 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Varhaisnuorten kerhot ks. 
www.kempeleenseurakun-
ta.fi/koululaiset.
Nuoret: Nuorten illat tors-
taisin klo 19 Vanhassa pap-
pilassa. 
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. Kirpputori Ilonpisa-
raan voi tuoda sen aukiolo-
aikana hyväkuntoisia, ehjiä 
ja puhtaita vaatteita ja teks-
tiilejä. Lahjoitukset myydään 
kirpputorilla diakonia- ja lä-
hetystyön hyväksi. Valitetta-
vasti emme voi vastaanottaa 
koneita ja huonekaluja.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joilla 

on päivisin aikaa ma klo 10–
12 Kirkonkylän srk-kodissa. 
Aamukahvilan retki Luurin-
mutkaan ma 7.5. Hinta 10 €.
Kastetut: Topias Ve-
li Valtteri Puon-
ti, Anttu Lauri 
Kilpijärvi, Pih-
la Kerttu Adal-
miina Lampela, 
Minella Susan-
na Tuomiokos-
ki, Aatos Heikki 
Armas Raappana, 
Panu Oula Elias Ruus-
kanen, Eliel Aslak Luokka-
nen, Mio Eliel Turja, Henna 
Ella Aliisa Rautio.
Kuollut: Tauno Kalervo Karp-
pinen, 80.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Raamattuluokat pe 13.4. klo 
18 4.–5.-lk: Pulkkinen, Caja-

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.

nuksentie 12. 6.–8.-lk: taski-
la, Haukkasuontie 4. Nuorte-
nilta pe 13.4 klo 19 ry:llä. Py-
häkoulut su 15.4. klo 12 Pai-

turi: Tahkola, Patotie 
10 Linnakangas: 

Karsikas, Harju-
tie 21 Keskus-
ta-Ollila: Tolo-
nen, Teppolan-
tie 212 Santa-
mäki: Limma, 

Pappilanniitty 8 
Kokkok.-Haapa-

maa: Karhumaa, Pei-
pontie 2. Seurat su 15.4. 

klo 16 ry:llä. Tiistaikerho ti 
17.4. klo 12 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 13.4. klo 19, 
Eteläranta 6. Aviopuolisoilta 
la 14.4. klo 18 ry:llä. Seurat su 
15.4. klo 16 ry:llä.

Ystäväpalveluilta 
torstaina 19.4. klo 18 kir-
konkylän seurakuntako-
dissa. Arjen turvallisuus, 
Jari Penttilä SPR:sta. 
Järj. Kempeleen seura-
kunta ja SPR:n Kempe-
leen osasto.

JUUTAlAISIN 
SIlMIN 
-raamattuluento-
sarjan 2. osa
Jumalan nimi 
rabbiinisessa 
juutalaisuudessa
ke 18.4. klo 18 Pyhän 
Kolminaisuuden 
kirkossa. Aiheesta 
luennoi Daniel Brecher.

Pirkko 
Jalovaaran 
rukousilta 

ke 25.4. klo 18 
Pyhän 

Kolminaisuuden 
kirkossa.

Vapaaehtoisten ilta ti 24.4. 
klo 18–20 Wirkkulassa. Ai-
heena Elämäntarinan mer-
kitys. Mukana Maarit Pelto-
niemi Oulun NNKY:stä. Ilm. 
Johannalle, p. 045 1393 993, 
19.4. mennessä.
Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodissa, 
perjantaisin klo 10–11.30 kir-
konkylän Wirkkulassa, Mar-
tinniemen srk-kodissa ja Jo-
kelan vanhalla koululla. 
Huom! Pe 13.4. ei ole Mar-
tinniemen perhekerhoa.
Missiokerho (alakouluikäis-
ten raamattu- ja lähetysker-
ho) perjantaisin klo 16 Put-
taan Tuvalla.
Rauhanyhdistyksen toi-
mintaa: Haukipudas: seu-
rat su 15.4. klo 17 ry:llä, ra-
dioidaan, eläkepiiri ti 17.4. 
klo 13 srk-keskuksessa, lau-
luseurat ke 18.4. klo 18.30 
Eeva ja Ilkka Jämsällä, Uku-
rantörmä 3. Kello: raamat-
tuluokka pe 13.4. klo 17.30 
ry:llä, keskusteluilta pe 13.4. 
klo 18.30 Teppolalla ja Siiral-
la, kirkkopyhä su 15.4. klo 10, 
opistoseurat su 15.4. klo 17 
ry:llä, päiväkerho ma 16.4. 
klo 17.30 ry:llä. Jokikylä: oh-
jelmallinen grilli-ilta pe 13.4. 
klo 19 Murron ry:llä, isojen 
raamattuluokka la 14.4. klo 
18 ry:llä, pyhäkoulut su 15.4. 
klo 12 Asema e Jaakko Vänt-
tilä, Asema p Tuomo Lukka-
ri, Keskikylä Sami Mehtälä, 
Vänttilänperä Pauli Leppä-
nen, Taipaleenkylä Juha Hol-
ma, päiväkerhot ti 17.4. ja ke 

Ekumeeninen raamattusunnuntai 
15.4. alkaen klo 10 sanajumalanpalveluksella 
kirkossa, jonka jälkeen srk-keskuksessa 
kirkkokahvit lähetystyön hyväksi, video Sanan 
voimaa Intiasta ja keskustelua päivän teksteistä. 
Johdattelijoina Jari Flink ja Helena Ylimaula.

Kiimingin seurakunnan poikakuoro 
Pohjantähtien ja mieslaulajien 

sävelhartaus
sunnuntaina 15.4. klo 14 
Haukiputaan seurakuntakeskuksessa.
Johtajana Ulla Metsänheimo, solistina Jarkko Met-
sänheimo bassobarytoni ja poikasolisteja. Ohjelmassa 
muun muassa osia Antonio Vivaldin Gloriasta D-duu-
ri, Mozartin ”Halleluja”, Händelin ”Oi Herra henkes va-
lo suo”, Hannu Virpin ”Kuljemmeko tietä”, Joose Vä-
häsöyringin sovitus laulusta ”Nyt pelko pois” ja Pekka 
Simojoen ”Kiitos Jumalamme” (vuorovirtenä). Harta-
us Jari Flink. Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa Yhteisvas-
tuukeräykselle.

Sururyhmä 

alkaa to 19.4. 
Ryhmä kokoontuu 5 kertaa 

keskustan srk-talolla. 
Tiedustelut ja 

ilmoittautumiset, 
Anu Ojala, 

p. 040 7790 163 
tai 

Soile Pakkanen, 
p. 040 7790 367.

Puttaan 
Tupa 2 vuotta 

to 12.4. klo 12–15. 
Täytekakkukahvit 

1,50 €. Arpoja 
myytävänä. 

18.4. klo 17.30 ry:llä.
Kastetut: Eino Matti Valtte-
ri Jaakkola, Enni Amalia Vä-

häsarja.
Kuollut: Lauri Antero Suo-
mi 59.
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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*

*Kirkkoherranvirasto 
ja muut toimistot
suljettu 18.–19.4. 
työnsuunnittelu-
päivien vuoksi.

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

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Kirkkokuoro to 12.4. klo 
18.30–20 Seurakuntakeskuk-
sen salissa.
Iltahartaus radiossa Yle 1 
to 12.4. klo 18.50, Pauli Nie-
melä.
Pyhäkoulu su 15.4. klo 12–
13 Kirkkopirtin päiväkerho-
tilassa.
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.
Diakonia- ja ystäväpiiri ma 
16.4. klo 13–14.30 Kolamäen 
kerhohuoneella. Tempais-
taan Yhteisvastuun hyväk-
si, lättykahvit, arvontaa ym. 
Tervetuloa!

Diakoniapiiri ma 16.4. klo 
13–14.30 Jäälin kappelilla
Juttunurkka ma 16.4. klo 10–
13 Jäälin kappelilla
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokailu 
ma 16.4. klo 11–12 Jäälin kap-
pelilla. Aterian hinta 3 €.
Naisten kuntouttava kasvu-
ryhmä ke 18.4. klo 14–15.30 
Suvelan saunarakennukses-
sa.
Raamattupiiri to 19.4. klo 10 
Vanhan koulun lähimmäisen 
tuvassa.
Ulkoiluystäväksi iäkkäälle 
-koulutus la 21.4. ja 12.5. Jää-
lin kappelilla. Koulutus tar-
joaa mahdollisuuden aloit-
taa vapaaehtoistyöntekijänä 
iäkkäälle henkilöl-
le. Tied. ja ilm. 
Jaana Kontio, 
p. 040 5793 
248 tai jaa-
na.kon-
tio@evl.fi. 
Eläkeläis-
ten seura-
kuntakerho 
jääliläisille ja 
kirkonkyläläi-
sille ti 17.4. klo 
13–14.30 Jäälin kappe-
lilla. Kuljetuspyynnöt Jaana, 
p. 040 5793 248, ma 16.4. klo 
12 mennessä.

Esikkoryhmä ensimmäi-
sen lapsensa saaneille alkaa 
16.4. klo 10 kirkonkylän seu-
rakuntatalolla. Kokoonnum-
me 6 kertaa, maanantaisin 
klo 10–12. Toiminta järjeste-
tään yhteistyössä seurakun-
nan diakoniatyön ja neuvolan 

Kastetut: Atte Johannes Antero Määttä, Jaakko Olavi 
Virkkunen, Rebekka Sofia Mattila, Niko Pekka Huhta. 
Kuolleet: Tyyne Annikki Huttu e. Koskela 90, Elsa 
Margareta Suominen e. Härkönen e. Ekdahl 84, Erkki 
Kaarlo Moilanen 74.

perhetyön kanssa. Tervetuloa 
tutustumaan muihin samassa 
elämäntilanteessa oleviin.
”Mistä iloa arjen tilanteisiin” 
ma 16.4. klo 17–19 professori 
Arja Isola Pakkala-salissa Ou-
lussa. Vapaaehtoistyössä mu-
kana oleville. Lähtö klo 16 S-
Marketilta. Ilmoita 13.4. men-
nessä p. 044 7521 226.
Tupoksen olohuoneessa 
avoimet ovet 17.4. klo 13.30–
15 kaikille, joilla on päivisin ai-
kaa. Vieraana ystävärengas. 
Lauletaan vanhoja koululau-
luja. Kahvi-tee-mehutarjoilu.
Ystävärengas lähtee vierai-
lulle Tupoksen Olohuonee-
seen ti 17.4. Kokoonnutaan 
seurakuntatalon pihalle klo 
13, josta jatketaan matkaa 
yhteiskyydein.
Seurakuntakerho ke 18.4. 
klo 12 seurakuntatalolla. 

Avoin kaikille eläkeläisille. 
Kahvitarjoilu. Mukana eri-
koissairaanhoitaja Leena 
Leppäluoto.
Kirkkoherranvirasto ja 
muut toimistot suljettu
18.–19.4. työn suunnittelu-
päivien vuoksi. 
Nuorisotyö: Nuortenilta to 
12.4. klo 18–20 Nurkassa on 
talviryhmän riparimuistelu-
spesiaali. Tervetuloa erityi-
sesti talvityhmän rippikoulu-
laiset sekä isoset. Nuortenilta 
to 19.4. klo 18–20 Vanamos-
sa. Tosi-iso ilta ma 16.4. klo 
18 Nurkassa. Kaikki isoskou-
lutuksen läpi kolunneet kon-
karit tänne. Isosleiri Törmä-
lässä 4.–6.5. Leiri on tarkoi-
tettu isoskoulutuksessa ole-
ville sekä tosi-isoille. Ilmoit-
taudu viim. ke 25.4. Kirsille, 
p. 044 7521 225.
Perhekerhot: Perhekerho ti 
17.4. klo 9.30–11 Koti-Pieti-
lässä. Diakonissa Heini Kar-
humaa vierailee (Äideille ja 
isille omaa ohjelmaa). Va-
namossa ei kerhoa ke 18.4. 

Kotirinteen Juttupiiri ke 
18.4. klo 13–15 (Mäntyku-
ja 2 kerhohuone). Ryhmä on 
avoin keskusteluryhmä elä-
keläisille. Tied. Jaana, p. 040 
5793 248.
Naisten saunailta to 19.4. 
klo 18–20 Suvelan leirikes-
kuksessa. Viimeinen ilmoit-
tautuminen Rokuan reissulle. 
Tervetuloa rentoutumaan!
Perhekerhot Kirkkopirtillä 
maanantaisin klo 9.30–11.30 
ja Jäälin kappelissa perjantai-
na klo 9.30–11.30.
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelissa torstaisin klo 
9.30–11.
Esikkoryhmä ti 17.4. klo 10–

12 Jäälin kappelilla. 
Ryhmä ensimmäi-

sen lapsen saa-
neille vanhem-
mille kahvi-
kupposen ää-
rellä.
lastenparkki 
Jäälin kappe-
lilla torstaisin 

klo 12–15. Il-
moittautumiset 

parkkiin maanan-
taista keskiviikkoon klo 

15 mennessä p. 0400 835 374/
lastenohjaajat.
Siionin virsiseurat su 15.4. 
klo 15 Airi Pelkosella, Pason-
suvannontie 29.
Rauhanyhdistys: Miestenil-
ta pe 13.4. klo 19 rauhanyh-
distys, alustuspuheenvuoro 
Petri Kulmala. Seurat su 15.4. 
klo 17 rauhanyhdistys, Osvald 
Carlson ja Pekka Kainua.

Laajemmin 
seurakunnan 
toiminnasta

kotisivuiltamme
www.kiimingin-

seurakunta.fi.

9.-luokkalaisten leiri Suvelassa 
perjantaista lauantaihin 11.–12.5.
Vapaata yhdessä oloa ja mukavaa touhuamista.
Ilmoittaudu pe 27.4. mennessä Kirsi Paavola, 
p. 040 5770 628.

Messu su 15.4. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Tahkokorpi, avustaa 
Kirsi Paavola, kanttori-
na Eeva Holappa.
Uusien messulaulujen 
kirkko su 15.4. klo 18 
Jäälin kappelissa. Toi-
mittaa Juha Tahkokor-
pi, kanttorina Eeva Ho-
lappa.

Limingan ja Lumijoen yhteinen 
Miesten retki Kuusamoon lauantaina 21.4.

KOIllISMAAN KOUKKAUS 
Ohjelma
6.45 Lähtö Lumijoen seurakuntatalolta
7.00 Lähtö Limingan seurakuntatalolta
8.00–9.00 Aamupuuro ja kahvi Niemitalon juustolassa
11.00–11.30 Tutustuminen ja hartaushetki Kuusamon 
kirkossa
12.00–13.00 Ruoka ja kahvi
13.00–14.30 Tutustuminen Kuusamon uistimeen
Tutustuminen Hannun jäljet näyttelyyn ja kahvi
15.30–16.30 Kuusamon Suurpetokeskuksessa
17.30–18.00 Iltakahvi (sämpylä tai pulla) Taivalkosken ABC
20.00 Paluu Limingan seurakuntatalolle
20.15 Paluu Lumijoen seurakuntatalolle

Hinta 20 €.  Ilmoittautumiset ma 16.4. mennessä
Mika Kotkarannalle,  p. 044 7521 234 tai
Markku Korhoselle,  p. 044 7521 223.

liikuta minua 
ulkoilutapahtuma 
torstaina 14.5. klo 10–12 
keskuskentällä. Tarvitaan  
vapaaehtoisia ja omaisia 
liikuttajiksi. Ketä sinä voi-
sit liikuttaa kotoa kentäl-
le ja takaisin tai kentäl-
lä. Lisätietoja Ilmonen, p. 
044 7521 226 ja Rautio, p. 
050 5750 822.

Seurakuntaretki lapiosalmelle
Limingan seurakunta tekee retken Lapiosalmelle 21.–
22. toukokuuta. Lähtö maanantaina klo 9 ja paluu tiis-
taina noin klo 19.  Retken hinta omin liinavaattein n. 110 
€/ aikuinen lähtijöiden määrästä riippuen. Hintaan si-
sältyy matka, majoitus ja ruokailut Lapiosalmessa se-
kä Pentikillä käynti. Tiedustelut ja ilmoittautumiset:                                                                                                                      
Aino Pieskä, p. 044 752 1224 tai aino.pieska@evl.fi 
11.5. mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään retkikirje.

(työnsuunnittelupäivät).
Bändipyhäkoulu 5–7-vuoti-
aille pe 13.4. klo 13.15–14 se-
kä  Bändikerhot ala-asteikäi-
sille klo 14.15–15 ja 15.15–16 
Vanamon kerhohuoneessa.
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: To 12.4. Akelat ko-
koontuu. Pe 13.4. Päivystys 
Partiotoimistossa klo 15–17.  
Hallitus Partiotoimistossa klo 
18–20.  Ma 16.4. Sampot ko-
koontuu.  Ti 17.4.  Sudenpen-
tutytöt Liisanlinnassa Korho-
sella.  Tarkemmat tiedot ret-

kikirjeessä Kotikololta ja ko-
tisivuilta. 18.–19.4. Markku 
Korhonen työnsuunnittelu-
päivillä. Pe 20.4. Päivystys 
Partiotoimistossa klo 15–17. 
La 21.4. Päkmä 12, lippukun-
nan partiotaitokilpailut Par-
tiokämpällä. Lisätietoa Koti-
kololta ja kotisivuilta.
Rauhanyhdistys: Raamattu-
luokka (7.–8.-lk) pe 13.4. klo 
18.30 ry:llä. Raamattuluok-
ka (5.–6.-lk)la 14.4. klo 18.30 
ry:llä. Pyhäkoulut su 15.4 klo 
11.30 ja seurat klo 14 Niitty-
pirtin palvelutalolla sekä klo 
17 ja 18.30 seurat ry:llä. Sisa-
rilta ke 18.4. klo 19 ry:llä.
Kastettu: Aatu Kristian Kos-
ki, Arvi Iisakki Pirttikangas, 
Liina Aino Matilda Puusaari.
 

Yhdessä touhuillen 
– tule mukaan perhetapahtumaan

• Tekemään, kuulemaan, kokemaan ja näkemään.

• Säveliä, tarinoita ja eri kulttuurien kohtaamista  
Kirjastolla 19.4 klo 16 alkaen. Päättyen auditoriossa 
klo 18 alkavaan Maranathan lauluhetkeen.

•  Satu ja Sävel – hetki lasten lukunurkassa klo 16.30, 
17 ja 17,30 ”Lähde mukaan kotitontun tarinaan 
sanoin ja sävelin!”

•  ”Etsi peikon häntä” -rastirata.

• Tee soitin kierrätysmateriaaleista, pääset 
mukaan rytmiin Maranathan lauluhetkessä, 

omalla soittimellasi.

•  Maranatha klo 18 sykkeen 
auditoriossa. Maranatha on 

afrikkalainen gospelmusiikkia 
soittava ryhmä.

• Kirjaston poistomyynti.

• Makkaraa, kahvia ja 
munkkeja myytävänä 
Yhteisvastuun hyväksi.

• Arpajaiset.

Tule 
makoisille 

lättykahveille! 
Ma 16.4 klo 13–14.30 

Kolamäen
kerhohuoneella 

(Kivitie 1 E). Arvontaa 
ym. Tuotto 

Yhteisvastuulle!
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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

Iltahartaus to 12.4. klo 19 
Rokualla, Pekka Kyllönen.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
17.4. klo 14 tk-sairaalan B-
osastolla, Pekka Kyllönen. 
Hartaus ti 17.4. klo 15 ryhmä-
kodissa, Pekka Kyllönen.
Siioninvirsiseurat ti 17.4. klo 
19 Laitasaaren rukoushuo-
neella, Kerttu Inkala, Matti 
Nuorala.
Keskipäivänkerho ke 18.4. 
klo 11.30 seurakuntatalossa, 
Simo Pekka Pekkala. 
Rukouspiiri ke 18.4. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Hartaus ja ehtoollinen to 
19.4. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus to 19.4. klo 14 Vire 
kodissa, Simo Pekka Pekkala.
Kuorot: Ke 18.4. klo 17 lap-
sikuoron ja klo 18.30 kirkko-
kuoron harj. seurakunta-
talossa.
lapset ja per-
heet: Perheker-
hot tiistaisin klo 
9.30–11.30 seu-
rakuntatalossa 
ja klo 10–12 Päi-
värinteen seura-
kuntasalissa sekä 
parillisten viikko-
jen torstaina klo 10–12 
Laitasaaren rukoushuoneel-
la. Esikot-ryhmä ke 18.4. klo 
10–11.30 srk-talon alakerras-
sa perheille, joille on synty-
nyt ensimmäinen lapsi. 
Nuoret / rippikoulut: Kou-
lupastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja lu-

kiolla. Nuortenilta to 12.4. 
klo 17–18.30 Päivärinteen 
seurakuntasalissa. Yökahvi-
la Valopilikku Nuokkarilla la 
14.4. klo 19–24. Raamattupii-
ri su 15.4. klo 12–13 srk-talon 
alakerrassa. Isosilmoittau-
tuminen kesän leireille kirk-
koherranvirastossa olevaan 
kansioon 27.4. mennessä. 
laitasaaren rukoushuone: 

Aamurukous maanan-
taisin klo 6.30. Sii-

oninvirsiseurat ti 
17.4. klo 19, pu-
hujina Kerttu 
Inkala ja Mat-
ti Nuorala. 
Perhekerho to 
19.4. klo 10–12. 

Muhoksen rau-
hanyhdistys: To 

12.4. klo 18.30 om-
peluseurat ry:llä. La 14.4. klo 
19 raamattuluokka  4.–6.-lk 
R. Romppaisella. Klo 19 raa-
mattuluokka/iltakylä 7.–8.-
lk Urpilaisella, Norjankuja 4. 
Su 15.4. klo 12 pyhäkoulut: 
kirkonkylä P. Toljamo, Ant-
tila M. Karppinen, Korivaa-

Seurakunnissa tapahtuu 12.–19.4.2012

lasten pyhäkoulu Repus-
sa su 15.4. klo 12–13. Terve-
tuloa!
Seurakuntakerho to 19.4. 
klo 11 Päivi Pulkkinen. Ou-
lunsalon Lennokkaat Martat 
kertomassa terveellisestä ar-
kiruuasta.
Kyläkamarin lauluhetki ke 
18.4. klo 12 Tuomo Kangas.
Hartaus ke 18.4. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Päivi Liiti.
lähetysilta ke 18.4. klo 18 
toimitalolla. Raamattuvuo-
teen liittyen voit ottaa mu-
kaasi kotoa löytyvän vanhan 
Raamatun.
Perhekerhot keskiviikkoi-
sin Repussa ja Salonpään 
ry:llä klo 9.30–11, sekä Mu-
siikkipainotteinen perheker-
ho Repussa maanantaisin klo 
12.30–14.
Parkkikerho perhepäivähoi-
don väelle keskiviikkoisin 
Vattukujalla klo 9–10.30.
Kirkonkylän ry: Su 15.4. klo 
12 raamattuluokka I ry, raa-
mattuluokka II Kylänpuoli 
Keskikylä; ry Karhuoja;  Tuo-
mas Lääkkö, klo 16 leirikesku-
silta ja seurat. Su 22.4. klo 12 
raamattuluokka I ry, raamat-
tuluokka II Kylänpuoli, Keski-
kylä; ry,  klo 16 seurat ry, Pek-
ka Hintikka, Esa Kurkela.  
Salonpään ry: Sunnuntailou-
nas ja seurat ry pe 22.4. klo 
13. 
Kastettu:  Väinö Elias Mer-
tala, Milja Amalia Tervonen, 
Aarne Tapio Niemisalo.

ra Romppainen, Pälli Tihi-
nen, Suokylä H. Keränen. Klo 
17 seurat ry:llä. Ma 16.4. klo 
17.30 ja 18.30 päiväkerhot 
ry:llä. Ti 17.4. klo 13 lauluseu-
rakerho. To 19.4. klo 18.30 
ompeluseurat kodeissa: J. Jo-
kitalo, Kuusirinne 43 ja P. Hy-
ry, Pällintie 856. 
laitasaaren rauhanyhdistys: 
To 12.4. klo 19 sisarilta ry:llä. 
Pe 13.4. klo 19 toimintail-
ta ry:llä.  La 14.4. klo 19 raa-
mattuluokka/iltakylä (isot) 
Urpilainen, Norjankuja 4. Su 
15.4. klo 12 pyhäkoulut: Hyrk-
ki Hannula, Penninkankaan-
tie 11; Laitasaari M&S Puroi-
la, Mettäperäntie 89; Huovi-
la Parviainen, Lampelankuja 
2. Klo 17 seurat ry:llä. Ti 17.4. 
klo 13 lauluseurakerho. Klo 
17.30 päiväkerho ry:llä.
Kastettu: Joanna Maria Oli-
via Kovalainen.
Kuollut: Pentti Veikko Kuller-
vo Juusola 67.

Oulunsalon seurakunnan hautausmaan
kesätyöpaikat ovat haettavana
Tarvitsemme 10 nuorta (5 tyttöä ja 5 poikaa) hautausmaal-
lemme kesätöihin. Kesätöitä voivat hakea v. 1994–1996 syn-
tyneet oulunsalolaiset nuoret, jotka eivät ole aikaisemmin 
olleet seurakunnalla töissä/isosina. Hautausmaan kesätöitä 
eivät voi hakea seurakunnan leiri-isosina tänä vuonna toi-
mivat. Työjakson pituus on enintään kaksi (2) viikkoa/nuori.
Tule täyttämään hakulomake henkilökohtaisesti kirkkoher-
ranvirastossa (os. Vattukuja 2). Hakuaika  2.–20.4. hakemus 
on jätettävä klo 13 mennessä. Kirkkoherranviraston auki-
oloajat ovat ma–ti klo 9–13,  ke klo 9–13, 14–17, to klo 9–13 
ja pe klo 10–13. Kesätyöpaikat arvotaan hakijoiden kesken 
ja valituksi tulleille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

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

Tule myymään tai ostamaan lastenvaatteita ja 
-tarvikkeita. Pöytämaksu 6 €. 

Ilm. Heli Härköselle viim. 14.4. p. 0400 585 194.

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 

Perheretki 
Tuuriin ja ähtärin eläinpuistoon 26.–27.5.

Retken hinta on 100 € / perhe (5 hlö) tai 30 € / hlö. Hin-
ta sisältää kuljetukset, majoituksen leirikeskuksessa, 
liput Ähtärin eläinpuistoon sekä ohjelman mukaiset 
ruokailut.  Retkellä on mahdollista vierailla labyrint-
ti-maailmassa (www.merkillinenmaailma.fi).  Lippu ei 
sisälly retken hintaan. 

Ilmoittautumiset seurakunnan nettisivujen sähköisen 
ilmoittautumisen kautta 4.5. mennessä. 

Lisätietoja: Sanna Korhonen, p. 044 7453 851 ja 
Jussi Saviharju, p. 044 7453 852.

Raamattusunnuntain 
tapahtuma 

sunnuntaina 15.4. seurakuntatalossa 
messun jälkeen klo 11.30.  

Ruokailu ja pienimuotoinen juhla.
Tapahtumassa mukana laulaja / trubaduuri, 
avustava julistustyöntekijä Heikki Mikkonen 

Kansan Raamattuseurasta.

Sanan ja 
rukouksen 
iltamessu 
maanantaina 
16.4. klo 18 

kirkossa. 

Puhe, laulua, 
rukousta 

Heikki Mikkonen.
Ehtoollisen 
toimittaa 

Simo Pekka Pekkala.

Koulu-
pastoripäivystys 

torstaisin 
klo 11–12.15 

yläkoululla ja 
lukiolla.
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SEURAKUNTAKERHO 
torstaina 19.4. klo 11 seurakuntatalolla. Oulunsalon 
Lennokkaat Martat kertomassa edullisesta ja terveelli-
sestä arkiruuasta. Olet lämpimästi tervetullut mukaan.
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lauluseurat ke 18.4. klo 
18.30 Pahkalalla.
Tavastkengän diakoniapiiri 
to 19.4. klo 11 Inkeri ja Veijo 
Malisella.
Hartaus to 19.4. klo 14 Kuu-
rankukassa.
Kuorot: Veteraanikuoro 
to klo 12, lapsikuoro to klo 
16.30 ja nuorisokuoro ke klo
16.30 srk-talossa.

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
Seurakuntakerho pe 13.4. 
klo 10 srk-kodissa.
Ompeluseurat pe 13.4. klo 
19 ry:llä.
Seurat su 15.4. klo 13.15 Pih-
lajistossa.
Seurat su 15.4. klo 19 ry:llä, 
Jouni Lesonen.
Ystävänkammari ke 18.4. klo 
10 pappilassa.
Ehtoollishartaus pe 20.4. klo 
13 Pihlajistossa.
Toimintamyyjäiset pe 20.4. 
klo 19 ry:llä.
Kerhot: Päiväkerho to klo 12, 
perhekerho ke klo 10 ja puu-
hailukerho pe 20.4. klo 13.30 
kerhokodissa.

PiiPPOLa
Seurakuntakerho ti 17.4. klo 
12 Väinölässä.
Varhaisnuortenkerho ke 
18.4. klo 17 srk-kodissa.
Hartaus pe 20.4. klo 14 Vaa-
rintalossa.

PuLKKiLa
Seurakuntakerho to 12.4. 
klo 12 srk-talossa. Seurakun-
takerhon retki to 19.4. Rant-
silaan. Lähtö klo 11.20 srk-ta-
lon pihasta.  
Hartaus pe 20.4. klo 13 Koi-
vulehdossa.
lapsikuoro to 19.4. klo 15 
srk-talossa. 
Kerhot: Varhaisnuoret to klo 
16, päiväkerho pe klo 10 ja 
perhekerho ma 16.4. klo 10 
srk-talon kerhotilassa.
Kastettu: Jiri Niklas Niiranen
Avioliittoon kuulutettu: 

Aki Pekka Hiltunen ja Sanna 
Marketta Niva.

PyHänTä
Ikäihmisten virkistyspäivä 
to 12.4. klo 12 srk-talossa.
Nuorten keskusteluilta la 
14.4. klo 19 ry:llä.
Seurat su 15.4. klo 15 ry:llä.
Seurakuntakerho ke 18.4. 
klo 10 srk-talossa. 

kanttorina Pentti Korkiakos-
ki, kirkkokuoro, lapsikuoro. 
Korsukuoro, johtaa dir. mus. 
Heimo Saksio. Kirkkokuljetus 
Temmekseltä.
Messun jälkeen yleinen 
piispantarkastus Tyrnävän 
kirkossa. Piispa Samuel Sal-
mi, pappisasessori Pekka Re-
humäki, lääninrovasti Ilkka 

Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 12.4. klo 
10.30 Kauttarannassa.
Raamattu- ja Tuumailupii-
ri to 12.4. klo 18 Temmeksen 
srk-talolla.
Piispanmessu su 15.4. Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa piis-
pa Samuel Salmi, saarnaa 
kirkkoherra Timo Liikanen, 

Piispantarkastuksen ohjelma

Perjantaina 13.4.

9.15 Piispantarkastuksen aloitushartaus Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa kirkkoherra Timo Liikanen, 
kanttorina Pentti Korkiakoski. Piispa Samuel Salmi 
seurueineen mukana.

19.00 Sävelhartaus Temmeksen kirkossa. Toimittaa 
Kappalainen Outi Pohjanen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.

Sunnuntaina 15.4.

10.00 Piispanmessu Tyrnävän kirkossa. Toimittaa piispa 
Samuel Salmi, saarnaa kirkkoherra Timo Liikanen. 
Kanttorina Pentti Korkiakoski, kirkkokuoro, lapsikuoro. 
Korsukuoro, johtaa dir. mus. Heimo Saksio.

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

12.30 Lounas Tyrnävän seurakuntatalolla. Vapaaehtoinen 
maksu Yhteisvastuukeräykselle.

13.30 Seurakuntatyön ansiomerkkien jakaminen.

14.15 Päätöshartaus.

Jokihelmen opiston kevätkonsertti
torstaina 19.4. klo 19 Rantsilan seurakuntatalossa.  

Piano- ja kanteleoppilaat sekä 
veteraanikuoro esiintyvät.

Kahvibuffetti.

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 
 alakoulu ja klo 13.20 yläkoulu 
• Pyhännällä to 19.4. klo 9 
 alakoulu ja klo 10 yläkoulu
• Piippolassa to 19.4. klo 
 12.15 (alakoululaiset) ja 
 klo 13 (opistolaiset) Piippolan 
 ammatti- ja kulttuuriopistolla
• Kestilässä pe 20.4. klo 10 
 koululla.

Tornberg.
Ehtoollishartaus ma 16.4. 
klo 14 Kotolassa.
Seurakuntakerho ti 17.4. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Vapaaehtoisten kokoontu-
minen ke 18.4. klo 15 Tyrnä-
vän srk-talon takkahuonees-
sa.
Nuttupiiri to 19.4. klo 17 Tyr-
nävän srk-talon takkahuo-
neessa. Tervetuloa kaikki 
ahkerat ja iloiset nuttuilijat 

neulomaan, tarinoimaan ja 
kahvittelemaan.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Temmes: Kinkerit to 19.4. klo 
19 Kristiina ja Pentti Aholalla, 
Lännentie 53.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Su 15.4. hartaus klo 14.30 
Villa Tyrnissä ja seurat klo 16 
ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 

Lauluseurat pe 13.4. klo 19 
Eteläranta 6. Aviopuolisoilta 
la 14.4. klo 18 ry:llä. Seurat su 
15.4. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Ronja Olivia Karp-
pinen, Luca Oliver Karppi-
nen, Aleksi Elias Artturi Lauk-
kanen, Joose-Matti Viljami 
Nissilä, Samu Mikael Pajala, 
Sinna Janira Viinikangas, Aa-
da Wilhelmiina Äijälä.
Kuollut: Kauko Matias Iso-
koski 63.

Raamattuluennot 
tiistaisin klo 18–19.30 Tyrnävän seurakuntatalolla. 

Luento kestää noin puoli tuntia. Sen jälkeen tekstin 
ja luennon annista keskustellaan kahvikupin ääressä 
pienen tarjottavan kera. Aiheena Paavalin kirje 
roomalaisille. Luentosarja jatkuu syksyllä 2012.

Luentopäivät ja luennoitsijat:
24.4. luvut 5 ja 6, Leila Ikonen
22.5. luvut 7 ja 8, Jouko Lauriala.

Pehmopysäkki – 
aikuisten keskustelutilaisuus
maanantaina 23.4. klo 18.30–20 
Temmeksen seurakuntatalolla. 
Pehmopysäkillä aiheena Rakkaus – 
Missä on se paikka, jossa minua rakastetaan? 
Sanna Lakso ja Outi Pohjanen. 
Lelunurkka lapsille.

Kerhot: Puuhakerho ti klo 
12.15 ja to klo 11.15 ja 12.15 
koululla. Varhaisnuoret ke 
klo 15, päiväkerho pe 20.4. 
klo 10 ja perhekerho ti 24.4. 
klo 10 kerhotilassa. 
Avioliittoon kuulutettu: Os-
kari Matias Syrjälä ja Mari 
Annika Kivioja.
Kuollut: Veikko Olavi Kyllö-
nen 83.

RanTSiLa
Seurakuntakerho to 12.4. 
klo 13 Rauhalassa ja to 19.4. 
klo 13 srk-talossa, jolloin 
Pulkkilan kerho tulee vierai-
lulle.
Aikuisten ilta la 14.4. klo 19 
ry:llä, Jussi Karjula.
Eläkeliitto ti 17.4. klo 11 srk-
talossa.
Varttuneiden kerho ti 17.4. 
klo 12 ry:llä.
Veteraanikuoro ke 18.4. klo 
11 srk-talossa.
Ompeluseurat pe 20.4. klo 
19 ry:llä.
Stellat ke klo 17 srk-talossa.
Perhekerho Pallerot ma klo 
10 Nuppulassa.
Päiväkerhot: Pikku Nuput to 
klo 10 ja klo 13, Isot Nuput 
ti klo 10 ja klo 12.30 Nuppu-
lassa.
Varhaisnuoret to klo 15.30 
Mankilan koululla ja ti klo 
15.15 Hovin koululla. Tyttö-
kerho ma klo 15.15 Nuppu-
lassa.   
Kuollut: Martta Värttö s. Ku-
jala 89.

Pau l i  Y l i ko sk i

Hyvä paimen-
sunnuntain
musiikki-ilta

sunnuntaina 
22.4. klo 19 
Pyhännän 

seurakuntatalossa.  
Mukana lapsi- ja 
nuorisokuorot.

Hartaus, tarjoilua.
Tuotto Yhteisvastuulle.

Kahvibufetti
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Kolme kivaa

•  Numismatiikka tulee lati-

nan kielen sanasta num-

mus, joka merkitsee ra-

haa. Numismatiikka tar-

koittaa rahojen tutkimus-

ta, mutta myös keräilyä.

•  Suomen markan tarina al-

koi seteleistä, joista en-

simmäiset laskettiin liik-

keelle 1863. Ensimmäiset 

kolikot painettiin vuotta 

myöhemmin.

•  Suomen harvinaisin me-

talliraha on markka vuo-

delta 1870, jota on arvel-

tu olevan olemassa 2–3 

kpl.  Vuonna 2005 har-

vinainen markka huuto-

kaupattiin 30 400 eurolla.

Sarjassa esitellään ihmisiä sekä heidän 
kiinnostuksen ja intohimon 

kohteitaan.Numismaatikolle 
raha kertoo tarinan
Keräilyharrastuksesta 
kysyttäessä joku voi 
sanoa vitsinä keräävänsä 
rahaa. Kempeleläinen 
seurakuntavaltuutettu 
Tiina Rajala harrastaa 
numismatiikkaa, eli 
rahojen keräilyä. 
Numismaatikolle laatu 
on määrää tärkeämpää.

Tiina Rajala aloitti jo pie-
nenä tyttönä rahan pe-
sun. Hän nimittäin auttoi 
numismatiikkaa harras-

tanutta isäänsä kolikkokokoel-
man puhdistamisessa. Isän mie-
lestä tytöllä oli siihen näppäräm-
mät sormet. 

Rajala on harrastanut numis-
matiikkaa kohta kaksikymmentä 
vuotta. Viime syksynä pois nuk-
kunut isä opetti paljon harrastuk-
sesta ja jätti kokoelmansa tyttärel-
leen perinnöksi.

– Isä tapasi sanoa, että jokai-
sella rahalla on oma tarinansa. Se 
on kulkenut monien käsien kaut-
ta, muistelee Rajala. 

Historian
virrassa
Rajalan kokoelma koostuu suo-
malaisista seteleistä ja kolikoista, 
suuriruhtinaskunnan markois-
ta aina nykyisiin euroihin. Koko-
elma on lähes täydellinen. Vain 
muutama kultaraha puuttuu.

– Niiden saaminen on vaikeaa, 
sillä ne rahat ovat harvinaisia ja 
erittäin kalliita.

Rahassa näkyvät historian 
käänteet. Suomi sai asetuksen 
omalle rahalle vuonna 1860, kun 
maa oli vielä osa Venäjää.  Maam-
me itsenäistyessä markasta hävisi 
Venäjän keisarin kaksipäinen kot-
ka ja tilalle tuli Suomen leijona. 
Sotien jälkeen inflaatio koetteli ja 
seteleitä leikattiin kahtia. Lopulta 
markka vaihtui euroon.

Suomalaista 
designia
Historian lisäksi Rajalaa kiehtoo 
rahoissa näkyvä suunnittelu.

– Jokainen raha on omanlai-
sensa taideteos. Hienoa, että suo-
malaiset taiteilijat ovat olleet mu-
kana suunnittelussa.

Monet keräilijät täydentävät 
kokoelmaansa juhlarahoilla, joita 
lyödään merkittävien tapahtumi-
en ja henkilöiden kunniaksi. Niis-
sä käytetään myös arvometalleja, 
kuten kultaa ja hopeaa, joita ei ta-
vallisissa käyttörahoissa enää ole. 

Rahoihin tallentuu paljon 
kulttuurihistoriaa. Rajalan suo-
sikkiraha kokoelmassa onkin juh-
laraha. Se on vuonna 2000 lyöty 

hopeinen Riemuvuosi 2000 -juh-
laraha, joka lyötiin kirkon kan-
sainvälisen juhlavuoden ja Turun 
tuomiokirkon 700-vuotisjuhlan 
kunniaksi. 

Konkareilla on 
arvokasta tietoa
Kokoelmaansa Rajala on kartut-
tanut rahahuutokaupoissa, keräi-
lymessuilla sekä tilaamalla juhla-
rahoja. Numismatiikka ei ole har-
rastuksena halvimmasta päästä, 
sillä harvinaisemmat rahat ovat 
hintavia. Keräilyn aloittaminen 
on kuitenkin helppoa. Rajala kan-
nustaa aloittamaan tämän päivän 
rahoista, sillä ne voivat olla tule-
vaisuuden harvinaisuuksia. 

– Aloittelevan keräilijän kan-
nattaa ottaa yhteyttä alan harras-
tajiin, esimerkiksi Oulussa nu-
mismaatikoiden paikallisyhdis-
tykseen. 

Rajala itse ei ole yhdistyksen 
jäsen, mutta on harkinnut liitty-
mistä ja on ollut heihin yhteyk-
sissä. Konkarit ovat oikeita tieto-
pankkeja.

– Vanhemmilla keräilijöillä on 
paljon alan suullista perimätie-
toa, jota ei ole kirjattu ylös. Netti 
ei kerro kaikkea tästä harrastuk-
sesta, painottaa Rajala.

Raha voi 
homehtua
Rahan painosmäärä ja kunto vai-

kuttavat sen keräilyarvoon. Ko-
likot kannattaakin säilyttää eril-
lään toisistaan, etteivät ne naar-
muunnu. Rahoja pitäisi myös 
käsitellä mahdollisimman vä-
hän, koska käsistä irtoaa suolo-
ja ja rasvaa jotka likaavat pintaa. 
Ei siis kannata tehdä kuten Roo-
pe Ankka, joka ui rahoissaan. Hy-
vä säilytyspaikka rahoille on ke-
räilykansio.  

Oikeasta säilytyksestä huoli-
matta rahat voivat homehtua. Esi-
merkiksi kupari kerää vihreää ku-
parihometta. 

– Rahoja joutuu pesemään 
hammastikulla. Se vie aikaa, 
mutta on myös rauhoittavaa työ-
tä, naurahtaa Rajala. 

Liikaa ei kannata jynssätä, sil-
lä patina on vanhoille rahoille hy-
väksi. 

Anna markka 
keräilijälle
Valuutan vaihtuminen euroon ei 
Rajalaa hätkähdyttänyt.

– Elämme globaalissa talou-
dessa, joten euro on hyvä asia, 
hän toteaa.

Vaikka markkoja ei voi enää 
vaihtaa euroiksi, ei niitä kanna-
ta heittää pois. Keräilijälle mark-
ka voi olla arvokas. Jos vanhojen 
rahojen arvo mietityttää, Raja-
la kehottaa kääntymään numis-
maatikkojen puoleen. He järjes-
tävät myös rahojen arviointitilai-
suuksia. 

Kotona Rajala ei arvokasta ko-
koelmaansa säilytä, vaan rahat 
ovat turvassa pankin tallelokeros-
sa. Kokoelmasta ei ole myyty yh-
tään rahaa, eikä hän aio niin teh-
däkään. Rajala haluaa jättää rahat 
perinnöksi lapsilleen. 

SANNA TuRuNeN

Ku va t :  S anna Tu r u n e n

Kokoelman helmi – hopeinen Riemuvuosi 
2000 -juhlaraha.

Tiina Rajalan rahakokoelma näytillä. Muuten rahat ovat tallessa pankin holvissa.


