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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Suomalainen yhteiSKunta ei saa jää-
dä katsomaan sivusta, kun sananvapautta 
tukahdutetaan.

Meidän on helppo puolustaa niitä, jotka 
jakavat näkemyksemme. Vaikeampaa mut-
ta sitäkin arvokkaampaa on puolustaa nii-
den puheoikeutta, joiden kanssa olemme 
eri mieltä. Niin on toimittava, koska silloin 
puolustamme demokratiaa. Oikeus sanoa ja 
kyky kuunnella kulkevat käsi kädessä.

Kirjailija George Orwell totesi: "Jos va-
paus tarkoittaa jotain, niin se tarkoittaa oi-
keutta kertoa ihmisille, mitä he eivät ha-
lua kuulla.".

Helsingin Sanomat pääkirjoituksessaan 13.3.13

aalto-ylioPiSton professori Pertti Haapa-
rannan näkemykset kilpailukykyongelmaan 
syyllisistä ovat olleet suorastaan järisyttäviä.

Sen mukaan yritysjohdolta puuttuu liiketoi-
mintaosaamista, kansainvälisen tarjontaket-
jun mahdollisuudet on oivallettu vain hitaas-
ti ja maailman toiseksi laadukkaimman vien-
tituotannon myynti on suorastaan kyvytöntä.  

Haaparanta tiivistää näkemyksensä: Suo-
messa kilpailukykyongelma ei johdu liiallisista 
palkankorotuksista, vaan rakenteellisesta kil-

muut mediataatoksia

ta. Tunnustus esimerkiksi murrosiän 
kuohuissa elävälle teinille silloin, kun 
hän sitä vähiten ansaitsee, voi saada 
elämän uudelleen raiteille. Nuori ko-
kee, että on olemassa joku joka hä-
neen luottaa ja pitää häntä arvokkaa-
na – kaikesta huolimatta. 

Taannoisessa kahvipöytäkeskuste-
lussa eräs suurperheen äiti kertoi, et-
tä tärkeintä on kehua lasta silloin, kun 
hän on selviytynyt hyvin jostakin suo-
rituksesta. Mutta missään tapaukses-
sa ei saa kehua lasta esimerkiksi hänen 
kauniista hymystä tai sievästi kihartu-
vista hiuksista – siitä lapsi vain ylpis-
tyy! Kuuntelin tuoreena äitinä häm-
mästyneenä kokeneen vanhemman 
neuvoja. Ja minä kun olin jo mennyt 
ihastelemaan lapseni naurua, hänen 
oivallisia sanavalintojaan, pientä hy-
mykuoppaa. Kehut olisi pitänyt sääs-
tää hyvälle koenumerolle!

Tässä kohdin en luottanut kym-
menen lasta kasvattaneen äidin neu-
voihin, vaan omiin vaistoihini. Lapsi 
saa kasvaa rauhassa omaksi itsekseen, 
kun hän kokee olevansa arvokas juu-
ri sellaisena kuin on, vikoineen kaik-
kineen.

MAARIT PELTONIEMI
Kirjoittaja on Kamalat äidit- 

projektityöntekijä Oulun NNKY:llä

näkymättömästä 
näkyväksi

Kuinka helppoa onkaan moittia, 
kuinka helppoa on jättää kan-
nustava sana sanomatta! 

Ohjaaja Virpi Suutari kertoo 
lehtihaastattelussa nuoresta naisesta, 
joka kokee olevansa omassa elämäs-
sään näkymätön. Häntä ei ole olemas-
sa perheelleen, ystäviä ei liiemmin ole. 
Vähä vähältä nuori on muuttumassa it-
selleenkin arvottomaksi, mitäänsano-
mattomaksi. 

Ohjaaja Suutari tapasi yhteiskun-
nasta syrjään jääneitä nuoria kuva-
tessaan dokumenttia helsinkiläises-
sä vuokratalossa, jota ironisesti kutsu-
taan Hiltoniksi. Talo on täynnä nuoria, 
joiden elämä on lähtenyt sivuraiteille – 
kenen mistäkin syystä. 

Olosuhteet voivat olla mitä ovat, 
mutta kenenkään ei pitäisi olla näky-
mätön! 

Vaikka en koskaan ole oikein jaksa-
nut perehtyä kasvatusoppaisiin, perhe-
neuvoja Saara Kinnusen teksteihin pa-
laan aika ajoin. Hän kirjoittaa muun 
muassa näin: ”Tarpeelliset asiat ovat 
yksinkertaisia. Tarpeellisten asioiden 
avainsana on rakkaus.” 

Näkymätön muuttuu näkyväksi sil-
loin, kun joku arvostaa, kun joku hy-
väksyy ja antaa tunnustusta. Meidän 
yhteiskunnassamme tuen antaminen 
toiselle, vanhemman kannustava sana 
nuorelle tai työnantajan rehellinen ar-
vostus työntekijälleen ovat kallisarvoi-
sia asioita. 

Kaipaamme palautetta jokainen, 
kaipaamme toisen ihmisen pyyteetön-
tä kunnioitusta, hyväksymistä.

Kannustavaa sanaa tarvitaan yleen-
sä useimmiten kipeimmin silloin, kun 
takana on paljon pettymystä, katke-
ruutta, epäonnistumisia ja koheltamis-

pailukykyongelmasta, joka johtuu yritysjoh-
don heikosta liiketoimintaosaamisesta.

Kalevan pääkirjoitustoimittaja 
Mirja Niemitalo blogissaan 12.3.

mammuttitauti ei liene outo tuttavuus 
kirkossakaan. Yritysmaailmasta lainatut 
opit ja ohjauskeinot ovat tuoneet ihmis-
ten ihmeteltäviksi monenmoisia paksu-
ja suunnittelu- ja arviointidokumentte-
ja. Arjen työhön niillä ei juurikaan tun-
nu olevan kosketuspintaa.

Yritysvalmentaja Upi Heinonen 
Kirkko & Koti -lehdessä 13.3.

ei ole ihminen muuttunut vuosikym-
menien kuluessa. Sama turmelus meitä vai-
vaa, sama väärän kunnian ja vallan himo ja 
sama välinpitämättömyys syyttömien ih-
misten hengistä. Harvassa ovat autuaat rau-
han tekijät. Enää ei taida olla maailmassa 
vallalla propagandistinen käsitys, että idän 
aseet ovat rauhan aseita ja vain lännen aseet 
sota-aseita.

Päätoimittaja Hannu Kippo 
Sanansaattaja-lehdessä 14.3.

PEKKA HELIN
pekka.helin@rauhantervehdys.fi

Kommentoi!

Viime viikolla Oulun NNKY:llä järjestetyssä tilai-

suudessa keskusteltiin naisesta kirkon sanan-

käyttäjänä. Tilaisuuteen osallistuivat muun 

muassa Oulun seurakuntayhtymän tiedottaja Rebekka 

Naatus ja Tuiran seurakunnan kappalainen Päivi Jussilla.

Naisten kolumnit Kotimaa-lehdessä ja Rauhan Ter-

vehdyksessä herättivät kohun alkuvuodesta.

Naatus kyseenalaisti evankeliovan lähestystyön ja 

Jussilan mukaan kirkkojen ekumenia eli ykseysliike ei 

ole saavuttanut mitään pitkään aikaan. Naatuksen 

mukaan hänen kolumniaan ei olisi mitätöity niin pal-

jon, jos sen olisi kirjoittanut viisikymppinen miespappi. 

Onko Naatus oikeassa? Eikö naisen painavaan sanaan 

ole kirkossa totuttu vai vallitseeko kirkossa sittenkin 

naisvihamielisyys? Oli miten oli, tilanteen kohentumi-

nen riippuu paljolti naisista itsestään.

Heidän on itse otettava heille kuuluva osansa, sillä 

sitä ei anneta ilmaiseksi. Naisten tulee vastaisuudessa-

kin uskaltaa kirjoittaa räväkästi ja kärjistäen. Näin suu-

ri yleisö tottuu ja hyväksyy naiset kirkon sanankäyttäji-

nä. Monet miehetkin toivovat tätä, sillä toisin kuten jot-

kut uskovat, useimmat miehet eivät ole naisvihamielisiä.

Jostain syystä kirkossa ei ole hyväksyttyä sanoa asioi-

ta suoraan ja konstailematta. Puheoikeutta pitäisi käyttää 

sievistellen ja byrokraattisin kääntein. Valitettavasti sievis-

televä viesti ei mene perille, sitä ei useimmiten noteerata 

ollenkaan. Kun asioita ei tuoda kunnolla ja selvästi esille, 

keskustelu ei pääse edes alkamaan. Näin mikään ei muutu.

Monet kirkon ylemmät henkilöt näyttävät toivovan 

kirkollisen keskustelun olevan ylenmäärin poliittisesti 

korrektia. Tämä tuo mieleen YYA-ajan, jolloin rohkeat 

neuvostovastaiset ihmiset leimattiin poliittisesti epä-

korrekteiksi. Heidän sanottiin käyttäneen sananvapa-

uttaan väärin.

Valitettavasti tämänkaltaista ajattelutapaa löytää 

paljon kirkostamme.

epäkorrektit naiset sananvapauden asialla
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Rt-raati

eRKKi 
Pulliainen
oululainen eme-
ritusprofessori, 
valtiopäiväneu-
vos, tietokirjailija

Kirkolliskokous avasi 1986 osal-
taan määräenemmistöllä pappis-
viran naisille. Vuoden 1987 val-
tiopäivät saivat kirkkolain muu-
toksen käsiteltäväkseen. Pidin 
ensimmäisen eduskuntapuheeni 
lakiesityksen lähetekeskustelus-
sa. Sen lisäksi että kannatin esi-
tyksen hyväksymistä vaadin jat-
koksi piispankin viran avaamis-
ta naisille. Se askel tuli mahdol-
liseksi 1990. Naisten ja miesten 
pitää olla samalla lähtöviivalla. 
Tiedot voi toki hankkia tutkin-
toja muodollisesti suorittamat-
takin. Tärkeintä lienee sisäinen 
pätevyyden tunne, jolle saa vah-
vistuksen. Itse annan arvoa näy-

töille teologisesta osaamisesta. 

KaiSa 
tuomiSalo
oululainen 
lääkäri, 
kotiäiti, Herättä-
jä-Yhdistyksen 
Karjasillan paikal-
lisosaston sihteeri

Mielestäni nykyään naisen ja 
miehen mielipiteellä on yhtä 
suuri arvo kirkossa ja yhteiskun-
nassa. Toki edelleen erityises-
ti johtavissa asemissa on enem-
män miehiä. Esimerkiksi kirkko-
herroista suurin osa on miehiä. 
Tähän vaikuttaa varmasti se, et-
tä naiset hakeutuvat vähemmän 
johtotehtäviin. Titteliä tai oppi-
arvoa mielipiteen kertomiseen ei 
mielestäni tarvita. Toki usein ih-
miset saattavat arvostaa mielipi-
dettä enemmän, jos sen on sano-
nut joku arvostettu henkilö tai 
asiantuntija, mutta jos osaa pe-
rustella mielipiteensä ei oppiar-
voilla saisi olla merkitystä.

onko naisten ja miesten sanomisilla erilainen 
painoarvo kirkossa ja yhteiskunnassa yleensäkin? 
Vaatiiko mielipiteen sanominen aina tiettyä titteliä 
tai oppiarvoa?

KOONNUT: ELSI SALOvAARA
Toimitus on tiivistänyt raatilaisten 

vastauksia, jotta mahdollisimman monia 
eri näkökulmia aiheesta  tulisi esille.

SiRPa lauRila
ylikiiminkiläi-
nen toimitussih-
teeri Sley-Media 
Oy:ssä

Tänä päivänä 
kirkolliseen ja 
myös yhteiskunnalliseen keskus-
teluun yleisellä tasolla voi jokai-
nen hyvin osallistua, sukupuo-
lestaan ja oppiarvoistaan riippu-
matta. Blogit, keskustelupalstat, 
yleisönosastot ja muut julkiset 
kanavat tarjoavat siihen valta-
vasti mahdollisuuksia, niin mie-
hille kuin naisille. Eniten olen 
huolissani siitä, saavatko nykyi-
sin äänensä kuuluviin vain ne, 
jotka huutavat lujimmalla äänel-
lä. Monet kirkon aktiiviset rivi-
jäsenet kärsivät hiljaa siitä, että 
heille pyhiä ja arvokkaita asioita 
repostelevat ne, jotka eivät nii-
hin usko eivätkä niitä kunnioita.

Raili SaaRenPää 
oululainen rehtori 
(emerita) 

Naisten mielipitei-
den painoarvo riip-
puu yhteisön kult-
tuurista, kuka saa 
puhua ja mitä.  Mielipiteiden pai-
noarvoon ei saisi sukupuoli vaikut-
taa, mutta sillä näyttää olevan mer-
kitystä erityisesti perinteisissä mies-
johtoisissa yhteisöissä. Yhteiskun-
nassamme arvostetaan oppiarvoja. 
Hyvin perusteltu tutkittu tieto voi-
daan naisen sanomanakin hyväk-
syä paremmin kuin tunteeseen tai 
kokemukseen perustuva tieto. Voi-
makkaita kannanottoja tai asioiden 
kärjistämistä pidetään naisille sopi-
mattomina, mutta miehille miehi-
syyden mittana. On surullista, jos 
ihmisten erilaisille mielipiteille ei 
ole tilaa, varsinkin jos se johtuu su-
kupuolesta.   

miKKo ja Pia Pyh-
tilä, Suomen Lähe-
tysseuran lähetys-
työntekijät Mwan-
zassa Tansaniassa

On helppo väittää, 
että joissain asiois-
sa naisen / miehen oletetaan puhu-
van enemmän eikä se, että puhuu, 
saa silti sen enempää huomiota ai-
kaan. Esim. sosiaalityön puolella 
tuntuu, että miesten sanomiset ote-
taan usein vakavammin. Tähän vai-
kuttavat miesten vähyys hoiva-aloil-
la ja heidän sijoittumisensa kentällä. 
Kysymys kuuluukin, pitääkö naisen 
olla keskimääräistä vahvempi saa-
dakseen asiansa esille, ikään kuin 
pitää enemmän meteliä siitä, mitä 
sanoo? Ikävää, jos näin on. Ei niin-
kään se, millä voimalla puhuu, vaan 
se mitä asiasta tietää, on tärkeää ja 
rakentaa sekä kirkkoa että yhteis-
kuntaa. Fakta lienee kuitenkin se, 
että Suomessa naisilla ja miehillä on 
oikeus ääneen puhumiseen. Toivot-
tavasti näin kokevat kaikki.

ida iKonen
saamelaiskulttuuria 
Oulussa opiskeleva 
pellolainen opiskelija

Mielipiteen sa-
nominen ei vaadi 
tiettyä oppiarvoa 
tai titteliä, mutta kuulluksi tulemi-
nen tuntuu vaativan. Sinut otetaan 
paljon vakavammin, kun sinulla on 
mahdollisuus tuoda tueksesi todis-
tus esimerkiksi oppineisuudesta tai 
asiantuntijuudesta. Naisilta tuota 
todistusta vaaditaan hanakammin 
kuin miehiltä, joilla on ollut puhe-
oikeus kauemmin. Kirkon piirissä en 
ole itse kokenut eriarvoista kohte-
lua, vaikka olen nuori ja nainen. Eh-
kä saan omalla tittelilläni opiskelija-
na paljon anteeksi: kaikki tietävät, 
että en ole vielä alani asiantuntija, 
joten voin möläytellä huoletta asi-
oita ääneen. 
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Viisaus ei asu huipulla
otetaanko naisten 
mielipiteet kirkon piirissä 
vastaan eri tavalla kuin 
miesten? tätä pohdittiin 
kaikille avoimessa 
keskusteluillassa oulun 
nnKy:llä viime viikolla.

Tammikuussa teologian 
tohtori, pastori Päivi Jus-
sila kirjoitti Rauhan Ter-
vehdyksessä, että kirkon 

ykseysliike on ajautunut karille. 
Viikkoa aiemmin Oulun seura-
kuntien tiedottaja Rebekka Naa-
tus oli kirjoittanut Kotimaa-leh-
dessä yksityisenä mielipiteenään, 
että evankelioimisen voisi jät-
tää pois lähetystyöstä ja keskittyä 
auttamiseen. 

Kirjoitusten siivittämänä vuo-
si alkoi räväkästi kirkollisessa 
keskustelussa. Keskustelu ei kui-
tenkaan pysynyt asiallisena, ja 
siinä esiintyi tytöttelyä ja mur-
rosikäiseksi luokittelua. Jussila ja 

Naatus eivät laita kaikkea suku-
puolen syyksi. 

– Vika taisi olla enemmänkin 
siinä, että emme käyttäytyneet 
sopivasti. Kirkossa pitäisi diplo-
maattisesti tuoda esiin huoli jos-
tain asiasta. Me olimme suoria, 
ja se ei ole sopiva tapa puhua asi-
oista. Keskustella saa vain tietyllä 
tyylilajilla, Jussila toteaa.

Naatus ihmettelee tosin sitä, 
että keskustelussa tuotiin esil-
le sukupuoli, vaikka se selviää jo 
nimestä. 

– En ole pappi, ja se oli var-
maan se suurin juttu kritiikissä. 
Mutta en kirjoittanutkaan teo-
logista tutkielmaa, vaan mieli-
piteeni. Vastineeksi sain kuiten-
kin opetuspuheenvuoron kaltai-
sia kommentteja, Naatus tiivistää. 

"Kirkko on  
miesten hiekkalaatikko"
Jussila ja Naatus toteavat, että 
naisten voi olla helpompi sanoa 
asioita kiertelemättä, koska heillä 
ei ole salattuja vaikuttimia. 

– Miehet voivat ajatella asioi-
ta enemmän porukoissa pysymi-
sen kannalta, he eivät halua sanoa 
mitään omalle uralleen tuhoisaa.

Mitä johtavammassa asemas-
sa on, sen varautuneempia ja ym-
päripyöreämpiä ollaan sanomi-
sissa, todettiin yleisesti myös vii-
meviikkoisessa keskusteluillassa.

– Kirkko on enemmän mies-
ten hiekkalaatikko. Naiset eivät 
ole olleet rakentamassa sen byro-
kratiaa. On helpompi sanoa asi-
oista, kun ei ole vaarana pudota 
mistään pelistä pois, kun ei ole 
siinä koskaan mukana ollutkaan, 
Naatus kuvaa.

Päivi Jussilan näkemys on, että 
valta ei enää luuraa siellä, missä se 
on ennen luurannut. 

– Tämän takia olen itse jättä-
nyt hakematta kirkkoherranvir-

koihin. Virat ovat muuttuneet lii-
an hallintopainotteisiksi. Ne eivät 
ole paikkoja, joissa pystyisi todella 
aistimaan, mitä ihmiset toivovat. 

 
"Me papit emme ole  
muita viisaampia"
Haukiputaan seurakunnan lähe-
tyssihteeri Helena Ylimaula kiit-
teli molempia naisia heidän kir-
joituksistaan. 

– Vaikka en jaa lähetystyös-
tä samaa mielipidettä Rebekan 
kanssa, tämä keskustelu on jän-
tevöittänyt ihmisten mielipiteitä. 

Yksi harvoista tilaisuuteen 
osallistuneista miehistä, oululai-
nen Pentti Kuusisto kiitteli myös 
molempia alustajia siitä, että he 
ovat ottaneet lähetystyön ja eku-
menian esille. 

– Sukupuolella on varmasti ol-
lut merkitystä palautteessa, har-
maahiuksinen Kuusisto totesi.

– Ihmisillä voi olla tiedosta-
mattaankin ajatus, että miehet 
soveltuvat paremmin johtaviin 
asemiin ja ovat viisaampia, Jus-
sila pohti.

Jussila harmitteli sitä, että esi-
merkiksi yliopistoväki ei osallistu 
enemmän keskusteluun. 

– Me papit emme ole mui-
ta viisaampia. Ei voi ajatella, et-
tä viisaus on hierarkian yläpäässä, 
vaan sitä on kaikkialla. Kannatan 
avointa keskustelukulttuuria, jos-
sa titteleillä ei ole merkitystä. 

– Uskon, että kulttuuri on 
muuttumassa. Ymmärrämme, 
että kellään meistä ei ole hallus-
saan totuus, vaan eri näkökulmia 
asiaan. Omaan tunteeseen asiois-
ta pitää myös uskaltaa luottaa. 

Päivi Jussilan tiivistämänä:
– Ei saa hyväksyä sitä, että joku 

sanoo viimeisen sanan, vaan kes-
kustelun on jatkuttava.

ELSI SALOvAARA

E l s i  S a l ovaa ra

E l s i  S a l ovaa ra

Eeva Holma on opettanut aikanaan 
Rebekka Naatukselle kieliä ja lausuntaa. 
Hän kannusti entistä oppilastaan 
jatkamaan samalla linjalla.

Rebekka Naatus ja Päivi Jussila saivat Oulun NNKY:n väeltä kiitokseksi osallistumisestaan Iltateen äärellä -keskusteluiltaan 
paidat, joissa lukee suomennettuna ”Ei kaupan”. Paidat ovat osa Suomen NNKY:n ihmiskaupan vastaista kampanjaa. 
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• Olin oikein iloinen Maria 
Portaankorvan haastattelusta 
”Myös lapsi kaipaa hiljaisuu-
teen” (RT 7.3.). Pääsen harvem-
min kirkkoon, koska teen töitä 
viikonloppuisinkin. Silloin kun 
pääsen, haluaisin hiljentyä rau-
hassa. 

Olen onnekseni nähnyt kir-
kossa perheitä, joissa lapset 
osaavat käyttäytyä ja olla rau-
hallisesti. Mutta toisenlaisiakin 
kokemuksia on. Jotkut lapset 
terrorisoivat tilaisuuksia huu-
tamalla niin, etteivät muut pys-
ty rauhoittumaan ja kuuntele-
maan. Se varsinkin on ikävää, 
jos saarnaa ei kuule kunnolla. 

Jos lapset alkavat huutaa, sil-
loin vanhempien pitäisi lähteä 
ulos heidän kanssaan. Omien 

lasteni kanssa sovimme aika-
naan, että kirkossa ei puhuta, 
vaan jutellaan ennen ja jälkeen. 
Onneksi on tuollaisia nallekirk-
koja, jotka ovat lapsille ja lapsi-
perheille tarkoitettuja. Siellä ei 
äänet niin haittaakaan.

(Puhelinpalaute 14.3.)

• Rauhan Tervehdyksessä on ol-
lut viime aikoina henkisesti rik-
kaita juttuja eri elämänalueilta, 
kiitos niistä. Lehti on mennyt 
paljon eteenpäin. On hyvä lukea 
myös nuorten ihmisten reippai-
ta näkökantoja. Emmehän me 
voi kaikki olla samaa mieltä ja 
kuulua samoihin ryhmiin! Sa-
ma Jumala meillä on kuitenkin 
kaikilla.

(Puhelinpalaute 15.3.)

• Edellisessä Rauhan Terveh-
dyksessä vinkattiin, että kan-
nattaa katsella jo sillä silmällä, 
mistä löytyy pajukoita pääsiäis-
vitsoja varten. Lukijamme oli 
pohtinut, kuuluko pajunkisso-
jen kerääminen jokamiehenoi-
keuksiin. Ympäristöministeriö 
on linjannut, että pajunkissoja 
(tai muitakaan kasvavia puita) 
ei saa taittaa ilman maanomista-
jan lupaa. Ministeriön asiantun-
tija kuitenkin uskoo, että koska 
kyse on melkoisen harmittomas-
ta toiminnasta, ei asiasta käräjil-
le jouduta. Mutta kannattaa kes-
kittyä oman pihan puskiin ja ky-
syä lupa ennen naapurin maille 
menemistä!

TOIMITUS

Palautetta www.rauhantervehdys.fi |  facebook.com/rauhantervehdys

mithrakin syntyi neitseellisesti

Elsi Salovaara, hienoa, et-
tä pyydätte kommenttia 
pääkirjoitukseen ”Mari-
an jalanjäljissä”. Pidätte 

siinä Jeesuksen syntymää sekä 
yli-inhimillisenä (neitseellise-
nä) että inhimillisenä. 

Jälkimmäinen käsitys va-
kauttaisi toista kristinuskon 
peruslausetta: ”Jumala tuli 
Jeesuksessa ihmiseksi”. Onhan 
selvää, että nuo lauseet antavat 
pysyvän pohjan Jeesuksen elä-
mälle, hänen sanoilleen ja esi-
merkilleen ihmisenä. 

”Elämän kunnioittaja” Al-
bert Schweitzer on erittäin sy-
västi ymmärtänyt Jeesuksen 
keskeisen sanoman ja sen et-
tä esimerkiksi ”neitseellisellä 
synnytyksellä” ei nykyään ole 
kristinuskon jäsenmäärään tai 
sen lisääntyvään maailman-
laajuiseen ”ylivoimaisuuteen” 
sitä vaikutusta, joka sillä vielä 
muutama sata vuotta sitten oli.

Ei voida enää julistaa: ”Kris-
tinusko on ainoa oikea uskon-
to”. Niinpä Schweitzer ennus-
taa kirjassaan Piirteitä elämäs-
täni ja ajattelustani: ”Jos kris-
tinusko jonkinlaisten perintei-
den ja arvelujen vuoksi ei tah-
do antaa käsittää itseänsä ee-
tillis-uskonnollisella ajattelul-
la, niin se on onnetonta sille it-

Ensi sunnuntai on palmu-
sunnuntai, jolloin pienet 
virpojat ilmestyvät vitsoi-
neen ovien taakse.

Nyt on virpojien korkea aika jo 
hankkia pajunoksat ja koristeet, 
ja askarrella virpomisvitsat. Kan-
nattaa kuitenkin muistaa, ettei 
oksia voi katkoa mistä tahansa. 
Kasvavasta puusta saa ottaa oksia 
vain maanomistajan luvalla.

Virpomalla toivotetaan siuna-
usta, onnea ja terveyttä. Virvonta 
on lähtöisin itäsuomalaisesta or-
todoksisesta perinteestä. Siihen 
on sekoittunut länsisuomalainen 

pääsiäisnoitaperinne. Siksi virpo-
maan lähtevät lapset usein pue-
taan noidiksi.

Virvontaloruja on paljon eri-
laisia, tässä muistutuksena eräs 
yleisesti käytetty loru:

”Virvon varvon, tuoreeks ter-
veeks, tulevaks vuodeks. Vitsa sul-
le, palkka mulle.”

Perinteinen palkka virpomi-
sesta on pääsiäismuna, joka sym-
boloi ylösnousemusta: munan 
elottoman kuoren alla piilee uu-
den elämän alku. Kannattaa siis 
varautua lauantain virpojavierai-
siin suklaisilla herkuilla!

Pääsiäishoksautus

On vilkkaita lapsia, 
on rauhallisia lapsia. 
Kumman sinä valitset? 
Minä valitsen molem-

mat, oi Herra.
Vilkkaassa lapsessa saan 

nähdä nopeaa elämän sykettä, 
juoksua, melua, kiirettä, nau-
rua, hätäilyä, malttamatto-

muutta, vahinkoja, itkua, le-
vottomuutta, mutta paljon hy-
myä, mukaansatempaavaa tou-
hukkuutta ja paljon iloisuutta.

Rauhallisessa lapsessa saan 
nähdä levollisuutta, hartautta, 
asioihin paneutumista, keskit-
tymistä, mutta paljon myös iloi-
suutta, hymyä, kiitosta. Ja vaik-

ka lapseni mökötät, sinäkin olet 
häikäisevän ihana, koska näytät 
tunteesi ja autan sinua.

Oi Herra, kiitos näistä lap-
sista.

TERTTU vIITALA
Oulu

Kiitos monenlaisista lapsista
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Rauhan Tervehdyksen toimitukseen viime viikolla kylvetty rairuoho on kasvanut 4 
sentin mittaiseksi.

selleen ja koko ihmiskunnalle.“    
Muuten, Jeesuksen syntymän 

aikoihin neitseellisellä synnyttä-
misellä oli monia esikuvia. Per-
sialaisten sallittua juutalaisille 
paluun Babylonian siirtolaisuu-
desta (Jes 45-49), saivat juuta-
laiset vaikutteita muun muassa 
muinaispersialaisesta valon ju-
malasta, Mithrasta. 

Myytin mukaan Mithra, 
nähtyään ihmiskunnan turme-
luksen, laskeutui alas taivaas-
ta, neitsyt synnytti hänet luolas-
sa 25. joulukuuta ja kirkas tähti 

johti paimenia sekä tietäjiä pal-
vomaan ihmiskunnan uutta 
pelastajaa ja maailman valoa. 
Tehtyään elinaikanaan paljon 
hyviä tekoja Mithra järjesti lä-
himmilleen viimeisen aterian. 

Hänen kuolemansa ja ylös-
nousemisensa olivat myytin 
tärkeitä tapahtumia. Uskot-
tiin, että maailmanlopun vii-
meisenä päivänä Mithra pa-
laisi maan pinnalle, kukistaisi 
lopullisesti pahuuden voimat, 
antaisi tuomionsa ylösnous-
seille sekä johdattaisi valittun-
sa ikuiseen elämään. Muistut-
taen kovasti sekä Jeesuksen et-
tä kristinuskon tärkeitä tapah-
tumia, Mithra-myytti oli sa-
mankaltaisuudessaan ja osin 
jopa samanaikaisuudessaan 
sangen kiusallinen ilmentymä 
varhaisille kristityille. 

Nykykristityille Mithran ta-
rina on voimakas peruste sii-
hen, että hyvin monet keskei-
set kristinuskon totuudet voi-
daan sekä käsittää että omak-
sua hyvinkin symbolisesti, ei-
kä niistä (ainakin joistakin) 
luopuminen tuhoa kristinus-
koa!

RAUNO ARO
Muhos

w
w

w
.w

ikim
ed

ia.co
m



5   Nro 11    21.–28.3.2013

Särkynyt sai 
kirkon palkinnon
Englantilainen elokuva – Suo-
messakin parhaillaan eloku-
vateatterissa pyörivä – Särky-
nyt sai Ruotsin kirkon lasten- 
ja nuortenelokuvapalkinnon.

Särkynyt (Broken) kertoo 
11-vuotiaasta tytöstä, jonka 
ympärillä aikuisten elämä ja 
maailma on kaaoksessa. Eloku-
van on ohjannut Rufus Norris.

”Särkynyt esittää kunnioitet-
tavan määrän kysymyksiä, joi-
hin katsojan on löydettävä vas-
taus. Filmi käsittelee vaikeutta 
olla ihminen maailmassa, joka 
on täysin ennalta-arvaamaton. 
Ja siinä on myös toivo”, todetaan 
palkinnon perusteluissa.

Palkinnon jakoi piispa Ant-
je Jacklén Malmössä.

uskonnollisuus
nousussa
Suomessa
Kansainvälinen Win-Gal-
lup tutkimuslaitos on tutki-
nut maailmanlaajuisesti us-
konnollisuuden ja ateismin 
kehitystä maailmassa vuosina 
2005–2012. YLE Uutiset kertoi 
perjantaina tutkimukseen vii-
taten, että Suomi kuuluu rik-
kaista maista uskonnollisim-
paan kolmikkoon yhdessä Bel-
gian ja USA:n kanssa.  Samas-
ta tutkimuksesta käy ilmi, että 
tarkastelujaksolla uskonnolli-
suus on Suomessa kasvanut 
ja vastaavasti ateisteiksi itsen-
sä määrittävien määrä on pie-
nentynyt.

Uskonnolliseksi itsensä 
mieltävien määrä on tarkaste-
lujaksolla 2005–2012 Suomes-
sa noussut kahden prosenttiyk-
sikön verran 51 prosentista 53 
prosenttiin.

earth hour
lauantaina
Maailman luonnonsäätiön or-
ganisoima maailmanlaajuinen 
ilmastotapahtuma Earth Hour 
järjestetään jälleen lauantai-
na 23.3. kello 20.30–21.30. Eri 
puolilla maailmaa sammute-
taan valot samana päivänä sa-
maan kellonaikaan.

Tänäkin vuonna monet seu-
rakunnat osallistuvat tapahtu-
maan. Kirkoista ja muista seura-
kuntien toimipisteistä sammu-
tetaan valot tapahtuman ajak-
si mahdollisuuksien mukaan. 
Seurakunnat järjestävät samalla 
Valon hetki -kynttilärukouksia 
luomakunnan puolesta.

maata kiertelemässä

Sotilaspapin tamineisiin 
pyntätty animaatiohah-
mo rientää maassa lojuvi-
en sotilaiden luokse, ku-

martuu ja ”luokittelee hengelli-
sesti” haavoittuneet. Hän yrit-
tää löytää kuolleet, pian kuolevat 
sekä ne jotka selviävät vammois-
taan hengissä.

Kuolleille animaatiohahmo lu-
kee hiljaisen rukouksen, vaikeas-
ti haavoittuneita ja tuskaisia hah-
mo lohduttaa. Hän tarkastaa so-
tilaiden tuntolevystä näiden us-
konnollisen vakaumuksen, jotta 
voisi valita kullekin sopivat sanat.  

Kohtaus on kehitteillä olevas-
ta simulaattorista, jolla amerik-
kalaiset sotilaspapit voivat harjoi-
tella tositilanteita varten. He pää-
sevät virtuaaliselle taistelukentäl-
le animaatiopapin hahmossa. 

Sotilaspapit simulaattoriin
Yhdysvaltojen maavoimien ti-

laama prototyyppi valmistunee 
tämän vuoden puolessa välissä. 
Jos puolustusministeriö hyväk-
syy ohjelman, siitä tulee osa sota-
pappien koulutusta.

Harjoittelussa traumoihin 
reagoiminen
Everstiluutnantti, kappalainen 
Jeff  Zust palveli 15 kuukautta 
Irakissa. Komennuksen jälkeen 
hän työskenteli ryhmässä, joka 
koostui papeista sekä koulutuk-
sen ja teknologian asiantuntijois-
ta. Ryhmän tavoitteena oli muo-
kata jo olemassa olevista lääkin-
tämiessimulaattoreista sotilas-
pappisimulaattori.

– Taistelussa pappien täytyy 
osata reagoida sotilaiden fyysi-
siin, henkisiin, emotionaalisiin 

ja hengellisiin traumoihin, Zust 
sanoo.

– Kokemus tuo tällaisen tai-
don. Voisiko näitä taitoja harjoi-
tella simulaattorissa, jossa panok-
set eivät ole niin suuria kuin tosi-
tilanteessa? Zust kysyy.

Simulaattorissa papit navigoi-
vat virtuaalisella taistelukentällä, 
jossa he oppivat päättämään no-
peasti, miten haavoittunut tulee 
hengellisesti hoitaa elämän ken-
ties viimeisellä hetkellä. 

– Ensimmäinen askel, tuntole-
vyn tarkastaminen, on tärkeä, sil-
lä trauman hoitaminen aloitetaan 
kunnioittamalla haavoittuneen 
vakaumusta, Zust huomauttaa.

Laivaston sotilaspappi, juuta-
laisrabbi Josh Sherwin on palvel-
lut Afganistanissa kolme kertaa.

– Mikään luokkahuoneope-

tus ei voi valmistaa sotilaspap-
pia taisteluun. Simulaatiossa hän 
joutuu kuitenkin kohtaamaan 
realistisia tilanteita. Siitä voi olla 
paljon hyötyä, rabbi pohtii.

Sotilaspapitkin saavat traumo-
ja. Pastori Roger Benimoff pala-
si jo vuosia sitten Afganistanista, 
jossa hän joutui taisteluun. Ko-
kemus sai hänet kysymään mis-
sä Jumala oli.

– Oliko Hän työssään, kun 
tienvarsipommit räjäyttivät ryk-
menttini miehiä kappaleiksi.  
Missä Jumala oli, kun sotilaat 
kuolivat kranaattihyökkäyksessä 
vartioidessaan sairaalaa? 

Simulaattorista ei löydy vasta-
usta.

PEKKA HELIN
Lähde: Religion News Service

tuleeko Suomesta katolinen?

Suomen Raamattuopiston 
toiminnanjohtaja Timo 
Junkkaala pitää mahdolli-
sena, että Suomen luterilai-

nen kirkko ja monet muut protes-
tanttiset kirkot saattavat sulautua 
roomalaiskatoliseen kirkkoon. 
Todennäköisempänä hän kuiten-
kin pitää, että protestanttiset kir-
kot kärsivät jäsenkadosta ja hiipu-
vat sen myötä.  Kolmas todennä-
köinen vaihtoehto on kirkkojen 
sisällöllinen surkastuminen, joka 
vaikuttaa jäsenkatoonkin. 

Konservatiiviseen viidesläi-
seen herätysliikkeeseen kuuluva 
Junkkaala sanoi jokin aika siten 
pidetyssä Kirkkokansan raamat-
tupäivässä näin:

”Kirkosta eroaminen on 
useimmissa lännen luterilaisissa 
kirkoissa – niin kuin useimmissa 
muissakin perinteisissä kirkoissa 
– edennyt sellaista vauhtia, että 
jos sama tahti jatkuu, voidaan jo 
laskea, montako vuosikymmentä 
tarvitaan siihen, kun viimeinen 
kirkosta poistuja sammuttaa va-
lot jossakin Württembergin pie-
tismialueella, Norjan raamattu-
vyöhykkeellä tai Suomen ruot-
sinkielisellä Pohjanmaalla.”

On kysytty, tuleeko uskonpuh-
distuksen juhlavuodesta 2017 rat-
kaiseva käänne luterilaisten pa-
luussa katolisen kirkon yhtey-
teen. Junkkaala otaksuu, että juh-
lavuonna saatetaan esittää tähän 
tähtääviä aloitteita.

Miksi suhteellisen hyvinvoiva lu-
terilainen kirkko sulautuisi katoli-
seen kirkkoon, josta se erosi uskon-
puhdistuksessa 500 vuotta sitten?

Luterilaiset 
kirkot heikkoja
Monet teologit uskovat Junkkaa-
lan mukaan, että perinteiset lute-
rilaiset kirkot ovat heikoilla. On 

mahdollista, että ne sulautuvat 
katoliseen kirkkoon tai ne katoa-
vat omaa voimattomuuttaan.

Rooman voima on Junkkaalan 
mukaan suuruudessa, mikä saat-
taa vetää kirkkoja sen piiriin. Us-
kotaan, että Rooma kestäisi pa-
remmin maallistumisen paineet.

Rooman kirkko on keskitet-
ty eikä sen tarvitse samalla taval-
la kamppailla valtiovallan kanssa 
kuten kansallisten protestanttis-
ten kirkkojen. 

Katolinen kirkko on Junk-
kaalan mukaan elinvoimaisem-
pi kuin protestanttiset kirkot. Se 
ei ole taipunut yleisen mielipi-
teen paineessa kuten monet pro-
testanttiset kirkot.

– Näyttää siltä, että katolinen 
kirkko ainakin joiltain osin lu-
jemmin pitänyt kiinni Raama-

neet ekumeniassa nimenomaan 
Roomaan päin. Ekumenia tar-
koittaa kirkon ykseyttä.

Junkkaala arvelee, että Suo-
menkin luterilaisen kirkon ta-
voittelema ehtoollisyhteys katoli-
sen kirkon kanssa vaatisi paavin 
johtoaseman hyväksymisen.

Junkkaala pahoittelee, että 
Suomen kirkko ei ota oppia kato-
lisen kirkon pitäytymisestä Raa-
matun sanaan. Sen sijaan kirk-
komme on lähentymässä Roo-
man kirkkoa vanhurskauttamis-
opissa eli siinä miten ihminen pe-
lastuu. Luterilainen vanhurskaut-
tamisoppi on kuitenkin kirkkom-
me uskon ydin.

Junkkaala ei ryhdy arvele-
maan, mikä on uuden paavin lin-
ja ekumeniaan ja luterilaisuu-
teen. Edellinen paavi tunsi lute-
rilaisuuden hyvin.

Paavius saattaa olla monelle 
luterilaiselle jotain hienoa. 

– Tilanne on ristiriitainen. Yh-
täältä meidän kirkkomme haluaa 
lähentyä roomalaiskatolista kirk-
koa, mutta toisaalta tehdään rat-
kaisuja kuten naispappeus ja pa-
risuhdelaki, joista tulee ekumeni-
an este. Yhtäältä etsitään yhteyt-
tä Roomaan, mutta toisaalta ar-
vostellaan paavia ja hänen johta-
maansa kirkkoa liian konservatii-
viseksi. 

PEKKA HELIN

Keskustele aiheesta. Uskotko, 
että Suomen luterilainen kirkko 
lähentyy katolista kirkkoa ja 
saattaa joskus jopa sulautua 
siihen? Lähetä kommenttisi 
osoitteeseen toimitus@
rauhantervehdys.fi tai Rauhan 
Tervehdys PL 102, 90101 Oulu.

tusta ja kristillisestä perinteestä.
Junkkaalan mukaan lännessä 

on jo valistuksen ajasta vallinnut 
trendi, joka on uskonnon vastai-
nen ja kriittinen uskon perusteille.

Painetta yhteiselle
esiintymiselle
Myös Suomessa ja muualla poh-
joismaissa vallitsee kirkoille vai-
kea tilanne. Junkkaala  myöntää, 
että Suomen ja Ruotsin kirkot 
ovat yhä suhteellisen menestyviä. 

– Kuten kirkon nelivuotisker-
tomus syksyllä osoitti, nyt ele-
tään kuitenkin dramaattisia ai-
koja, huomauttaa Junkkaala. 

Erityisesti nuoret aikuiset ovat 
hälyttävässä määrin jättämässä 
kirkon ja sen uskon. 

Miksi kirkko sitten heikentyy? 
Maamme luterilaisessa kirkossa 
on vallinnut liberaali raamattu-
näkemys ja Jumalan sanan valta 
on heikentynyt.

Suomen kirkossa ovat jo 
1960-luvulta lähtien vallinneet 
hyvin maalliset tavoitteet. Kirkon 
viesti on vesitetty poliittiseksi oh-
jelmaksi.  Ohjelma on Junkkaalan 
mukaan sellaista, jonka voi lukea 
yhtä hyvin sanomalehdistä ja po-
liittisista ohjelmista.

Kirkosta haetaan kuitenkin 
Junkkaalan mukaan syntien an-
teeksiantoa ja ikuisen elämän toi-
voa. Tällaisen tarjonnan puute on 
näivettänyt kirkkoa ja aiheutta-
nut jäsenkadon. 

Heikentymiskehityksen vuok-
si kasvaa paine kristittyjen yhtei-
selle todistukselle ja esiintymisel-
le Rooman kirkon kanssa.

Suomi ja Ruotsi 
ekumeenisia
Junkkaala muistuttaa, että eten-
kin Suomen ja Ruotsin luterilaiset 
kirkot ovat jo pitkään suuntautu-

Timo Junkkaala.

yhtäältä etsitään 
yhteyttä Roomaan, 
mutta toisaalta 
arvostellaan 
paavia ja hänen 
johtamaansa 
kirkkoa liian 
konservatiiviseksi. 
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yhdistykset

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

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
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

Virsi-ilta: ma 25.3. klo 19.00 Hiljaisen viikon virsi-ilta Kaukovainion 
kappelissa. Teetarjoilu klo 18.30. Oulun seudun virsikuoro, Kaukovainion 
lähetyspiiri. 
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: ti 26.3. klo 19.00 Hiljaisen viikon kirkkoilta 
Limingan kirkossa, ti 26.3. klo 19.00 ahtikirkko Piippolan kirkossa,  
su 31.3. klo 18.30 pääsiäisseurat Kempeleen kirkossa
Tervetuloa!

Su 24.3. klo 16.30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat Matti Rahja.
Su 31.3. klo 17 Seurat Heino Kouva
Tervetuloa!

Su 24.3. UH Kirkkopyhä Kellon 
srk-kodissa Haukipudas. Messu 
klo 14.00, saarna Veli Siljander, lit. 
Sami Puolitaival. Seurat klo 16.00. 
Antti Holma ja Niilo Karjalainen, 
Pekka Siljander. Säestys Pirjo-Leena
Hemmi. Laulu Lumi Laitinen, säes-
tys Hilla Laitinen. 
RUKOUSHUONE: SU 24.3 RAAMAT- 
TUTUNTI KLO 14, ARTO HUKARI.
MA 25.3. KLO 18.30. 3K, JOHANNES 
KASTAJA: ARTO HUKARI

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu




    www.sro.fi           www.kylvaja.fi 

Tervetuloa Sanan ja 
lähetyksen iltamessuun  

Su 24.3. klo 17 
Pateniemen kirkossa  

Toim. past. Tapio Pokka   
Lapsille omaa ohjelmaa; kirkkokahvit, 

lapsi- ja nuorisotyön kuulumisia. 
Järj.  Suomen Raamattuopisto, Kylväjä, Tuiran srk. 

 

Ihmiskauppa elää köyhyydestä. 
Katkaise köyhyys.

Jo 10 eurolla mahdollistetaan ihmiskaupan 
uhrin turvallinen kotiinpaluu. 
Lähetä tekstiviesti Tasaus5 (5 €) tai 
Tasaus10 (10 €) numeroon 16155.
Lue lisää www.tasaus.fi.

Keräysluvat: Manner-Suomi 2020/2012/2695, voimassa 2013-2014, myönnetty 27.9.2012, Poliisihallitus. Ahvenanmaa 2012/6893, voimassa 2013, myönnetty 27.8.2012, Ahvenanmaan 
maakuntahallitus. Kerätyt varat käytetään vuosien 2013-2015 aikana Suomen Lähetysseuran ulkomaantyöhön.

Ev.lut. Kansanlähetys, Oulu Kouluk. 41, Rukoushuone

Raamattupäivät 22.-24.3. Psalmien pohjalta.
Pe Jukka Nuutinen. La-Su Arto Hukari, Kansanlähetyksen kotimaisen 

ja ulkomaisen työn johtaja. Pe 22.3. alkaen klo 18. La 23.3. alkaen klo 11. 
Su 24.3. Jumalanpalvelukset alueen kirkoissa, klo 14 Raamattuopetus. 
http://pohjois-pohjanmaa.sekl.fi/

KUULUTUS
Tuiran seurakunnassa toimitetaan 26.5.2013 kirkkoherranvaali.

Kirkkoherranvaalin vaaliluettelo pidetään valvonnan alaisena nähtävänä 3.4.2013 kello 12–16 
ja 4.4.2013 kello 15–19 Oulun ev.lut. seurakuntien keskusrekisterissä, osoite Isokatu 9.

Äänioikeutetuiksi vaaliluetteloon on merkitty kaikki viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 
26.5.2013 18 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka on merkitty seurakunnan läsnä oleviksi jäsenik-
si viimeistään 70 päivää ennen ensimmäistä vaalipäivää, siis  viimeistään 17.3.2013.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja kirkkoherra saavat tehdä vaaliluetteloa koskevan
oikaisuvaatimuksen seuraavasti: Seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen
sillä perusteella, että äänioikeus on ilman laillista syytä häneltä kielletty tai myönnetty
toiselle ilman laillista perustetta. Kirkkoherra saa tehdä oikaisuvaatimuksen sillä
perusteella, että joku on virheellisesti jätetty pois vaaliluettelosta taikka merkitty siihen
äänioikeutta vailla olevaksi tai äänioikeutetuksi. Oikaisuvaatimusta ei voida perustaa
muuttoon, joka on tapahtunut seurakuntaan alle 70 päivää ennen ensimmäistä
vaalipäivää.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä viimeistään perjantaina 12.4.2013 ennen 
kello 16.00 Tuiran seurakunnan kirkkoherranvirastoon, osoite Myllytie 5.

Vaalilautakunta kokoontuu käsittelemään oikaisuvaatimuksia
18.4.2013 kello 17.00 pidettävässä kokouksessa.

Tuiran seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Juhani Liukkonen
puheenjohtaja

OULUN PIPLIASEURAN
VUOSIKOKOUS SU 7.4.
jp:n, kirkkokahvien ja lähetys-
tilaisuuden jälkeen n. klo 12 
Kempeleen seurakuntatalossa.
Tervetuloa jäsenet ja  
raamaattulähetyksestä  
kiinnostuneet!
Hallitus

Vuosikokous

KOKOUSKUTSU
Tyrnävän Vesihuolto Oy:n 
osakkeen omistajille

VARSINAINEN 
YHTIÖKOKOUS
Tyrnävän Vesihuolto Oy:n 
varsinainen vuoden 2013 
yhtiökokous pidetään 

yhtiön toimitalon kokoushuoneessa, 
os. Tupostie 12 torstaina 4.4.2013 
alkaen klo 13.00

Kokouksessa käsitellään:
- yhtiöjärjestyksen 12 §:n 
  määräämät asiat.
- yhtiöjärjestyksen muutos
- yhtiökokouskutsujen 
  ilmoituslehdet.

Tyrnävän Vesihuolto Oy 

Hallitus

Sivut  
sujuvasti  
nettiin

kumppanina

www.sujuu.fi

Sivut  
sujuvasti  
nettiin

kumppanina

www.sujuu.fi

Sivut  
sujuvasti  
nettiin

kumppanina

www.sujuu.fi

Sivut  
sujuvasti  
nettiin

kumppanina

www.sujuu.fi
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Sinappia   

Sinappia-
palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
toimitus ihastelee 
ja ihmettelee 
maailman 
tapahtumia.

juhlapyhät rytmittävät 
laitosten arkea

Päiväkodissa pääsiäinen nä-
kyy monin tavoin. Pääpai-
no ei kuitenkaan ole us-
konnollisessa sisällössä.

– Pääsiäinen on päiväkodis-
sa iloinen, arjen katkaiseva juh-
la, kuvailee aluepäiväkodin joh-
taja Sari Kärkkäinen Limingasta.

– Toiminnassa on kunnioitet-
tava perheiden erilaisia vakau-
muksia. Emme voi korostaa kirk-
kovuoden juhlien uskonnollista 
merkitystä vaan ennemminkin 
välitämme suomalaista kulttuu-
rihistoriaa ja kansanperinteitä.

Harva kieltää 
uskonnolliset tuokiot 
Päiväkodeissa ja esikouluissa an-
nettavan varhaiskasvatuksen si-
sällön määrittelee valtakunnalli-
nen varhaiskasvatussuunnitelma. 
Sen pohjalta laaditaan kunta-, yk-
sikkö- ja lapsikohtaiset suunnitel-
mat.

Suunnitelma linjaa, että lapsel-
la on oikeus omaan uskontoon tai 
katsomukseen, jonka perinteisiin 
ja tapoihin varhaiskasvatuskessa 
perehdytään.

Vanhemmat voivat päättää, et-
tä lapsi ei ole mukana toiminnas-
sa, jolla voidaan tulkita olevan us-
konnollista sisältöä.

– Kokemukseni mukaan van-
hemmat todella harvoin kieltä-
vät lapsen osallistumisen tuoki-
oon, jossa seurakunnan työnte-
kijä kertoo esimerkiksi pääsiäisen 
tarinaa, Sari Kärkkäinen sanoo.

Kirkollisten juhlapyhien esil-
letuomisessa päiväkodin henki-
lökunnalla ja seurakunnilla on 
yleensä selkeä työnjako. Päiväko-
dissa askarrellaan ja puuhataan 
asioita, jotka kuuluvat suoma-
laisiin pääsiäisperinteisiin, seu-
rakunnan lapsityöntekijä vierai-

lee kertomassa juhlan uskonnol-
lisesta sisällöstä.

Niin kutsutussa pikkukirkos-
sa myös lauletaan pääsiäiseen liit-
tyviä lauluja lasten virsikirjasta.

Pääsiäisen perinteet välittyvät 
lapsille askartelun lomassa.

– Olemme asetelleet ympäri 
taloa pajunoksia, jotka on ensin 
koristeltu asukkaiden itsensä te-
kemillä keltaisilla huopakukilla, 
kertoo Hiirosenkodin viriketoi-
mintaa ja retkiä organisoiva as-
kartelunohjaaja Kristiina Rajala.

Päiväkahveilla päästään naut-
timaan rahkapiirakkaa, jo-
ta asukkaat leipovat työpörssis-
tä palkattujen nuorten kanssa. 
Ruokahuollosta vastaava Oulun 
Serviisi tarjoa pääsiäisen seutu-
villa mämmiä ja muita pääsiäis-
herkkuja.

Kirkkoon meno onnistuu 
vain, jos löytyy saattajia 
Laitoshoidossa asuvalla on mah-
dollisuus osallistua myös pääsi-
äisohjelmaan, jolla on hengellis-
tä sisältöä.

Rajalan mukaan hoivakodin 
asukkaat kokevat pyhät tärkeiksi.

– Ne rytmittävät pitkään lai-
toksessa asuneen vanhuksen ar-
kea ja auttavat hahmottamaan 
vuodenajat. Pääsiäisen vietto ker-
too, että kohti kevättä ollaan me-
nossa.

Pääsiäisen ajan hengellisiä ra-
dio- ja televisio-ohjelmia voi Hii-
rosenkodissa seurata televisios-
ta omassa huoneessa tai osaston 
oleskelutiloissa.

Kirkkoon pääsee, kunhan 
saattajaksi löytyy omainen tai 
vapaaehtoinen. Henkilökuntaa ei 
kirkkomatkoille riitä.

Ohjelmantarjoajat ovat terve-
tulleita myös pääsiäisen aikaan:

– Ilomielin otamme vastaan 
vaikkapa musiikkipitoista ohjel-
maa. Pienet virpojatkin ovat ter-
vetulleita, kunhan sopivat tulos-
ta etukäteen.

MINNA KOLISTAjA

6-vuotiaat Elviira ja Arttu liminkalaisen Linnukan päiväkodin Kurjenpesä-ryhmästä tekivät pääsiäiskoristeita.

Saako virpoa?

Mistä tietää, että pääsiäinen on lähellä?
Ruokakaupan karkkihyllystä ei ai-

kamerkiksi ole, pääsiäismunathan 
nostellaan sinne hetikohta kun jou-

lusuklaat on syöty. Varmemmin lähestyvän pää-
siäisen huomaa lapsi- ja perhelehtien nettikes-
kusteluista. Siellä se jokavuotinen kohkaaminen 
virpomisesta on taatusti jo käynnissä.

Viestien perusteella pääsiäinen on monelle ai-
kaihmiselle yhtä tuskaa: milloin pienet virpo-
jat rimputtavat ovikelloa aivan väärään aikaan, 
milloin oksat ovat rumia, milloin karkkien ker-
jääjiä on asuinalueella liiankin kanssa.

Usein tuntuu virpojan asukin olevan väärän-
lainen. Ehdottipa joku muutama vuosi sitten, et-
tä ovelle voisi askarrella opaskylttejä. Niissä sit-
ten sanoin tai piirroksin määriteltäisiin, minkä-
laisessa asussa ja minkälaisen oksan kanssa vir-
pojan sopii tulla palkkaa pyytämään.

Joitakuita ärsyttää eniten, että nykyisessä vir-
pomisessa on sotkettu karjalainen virpomispe-
rinne ja länsisuomalainen trulliperinne.

Pääsiäisnoidat eli pääsiäisämmät, rullit tai 
trullit liikkuivat Satakunnassa, Pohjanmaalla ja 
Keski-Suomessa koettaen tuhota tai varastaa toi-
selta karjaonnen esimerkiksi viemällä eläimistä 
karvoja tai nahanpaloja. 

Virpojat kulkivat tavallisissa vaatteissa vir-
pomassa perheenjäseniä, naapureita ja muuten 
tuttuja. Virpomisoksan kolme haaraa kuvasti-
vat Isää, Poikaa ja Pyhää henkeä.  Palkkakin ha-
ettiin vasta viikon päästä. 

Totta puhuakseni itsekin nipotan virpomisen 
suhteen, hiukkasen. Mielestäni virpoa saa vasta 
kun on ovella kysynyt luvan. Oksa on ehdotto-
masti koristeltava kivan näköiseksi. Ja oksa kuu-
luu jättää virvotulle. Johan se lorussakin sano-
taan: vitsa sulle, palkka mulle.

Meiltä on jo useampana palmusunnuntaina 
startannut ”tilausvirpoja”. Lapsen kanssa käy-
dään yksittäisissä osoitteissa, joissa tiedämme 
virpojan olevan odotettu vieras.

Ilman muuta lapsi on innoissaan kaikki ne 
ihanat pääsiäisnamut kerättyään. Mutta väittäi-
sin, että yhtä tärkeää lapselle on huomata, kuin-
ka virpojan käynti ihan oikeasti voi jotakuta 
ilahduttaa.

Joten Aino ja Tane, Ella ja Erkki ja muut va-
kiosoitteet: meiltä se pieni mummeli taas ovel-
lenne pyrähtää. Äidin pitkässä hameenloippa-
nassa, mummilta saadussa kirjavassa huivissa, 
papan hankkima kuhmuinen kuparipannu kä-
dessä.

Virpoi varpoi, vitsa on uus, aivan nii ku kuk-
kiva kuus, elämän onnii toivotan siulle, nöyrästi 
pyyvän palkan miulle! 

MINNA KOLISTAjA

Ve s a R an t a

– Tehdään ne perinteiset tipu- 
ja munakoristeet. Kasvatetaan 
rairuohoa ja tutkitaan samalla 
uuden kasvamista.

– Kiirastorstaina meillä on ruo-
kalistalla lammaspyöryköitä, pe-
runoita ja keltaista salaattia, jälki-
ruokana keltaista mangokiisseliä.

Vaikka samat juhlat toistu-
vat joka vuosi, juhlasesonkeja 
on Kärkkäisen mukaan aina yh-
tä mukava odottaa yhdessä lasten 
kanssa.

– Kirkolliset juhlapyhät ryt-
mittävät mukavasti päiväkodin 
arkea ja ne ovat lapsille tärkeitä. 
Päiväkodissa pääsiäinen on iloi-
nen kevään juhla.

Narsisseja ja 
rahkapiirasta hoivakodissa
Keltaiset ruukkunarsissit ovat 
ilahduttaneet oululaisen ympäri-
vuorokautista hoivaa vanhuksil-
le tarjoavan oululaisen Hiirosen-
kodin asukkaita jo hetken aikaa.

Lisää pääsiäisilmettä osastoil-
le on loihdittu tällä viikolla jokai-
sella osastolla pidetyissä askarte-
luhetkissä. 

tehdään ne 
perinteiset tipu- ja 
munakoristeet.

Sari Kärkkäinen 
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muut seurakunnat

• Su 24.3. klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Armas Lindberg
• Ti 26.3. klo 18.00 Rukouskokous
• Pe 29.3. klo 15.00 Pitkäperjantain 
 ehtoolliskokous Anni Koivukangas
• Su 31.3. klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Raimo Karhu
• Ti 2.4. klo 18.00 Rukouskokous

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

Su 24.3. klo 11.00  
JUMALANPALVELUS
Ma 25.3. klo 12.00  

PÄIVÄRUKOUSTILAISUUS
Ke 27.3. klo 19.00  

SANAN JA RUKOUKSEN ILTA
Su 31.3. klo 11.00  

JUMALANPALVELUS
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

La 23.3. klo 11-13 Ehtoollisjumalanpal-
velus - Raamattutunti, koskettavaa musiikkia, 
yhteislaulua, Saarna, ehtoollinen ja yhteinen 
teehetki. Ehtoollinen on kaikille avoin. Lämpi-

mästi tervetuloa! La 30.3. klo 11-12 Nuorten/Perhejumalanpalvelus 
- reipasta musiikkia, jakamista, Sanaa, lastentuokio ja lastenkirkko. Kaikki 
ikäryhmät tervetulleita, pienetkin lapset. Lämpimästi tervetuloa! 

Aamun Sana ja Rukous Arkiaamuisin ma-pe klo 10-11. 
Lämpimästi tervetuloa mukaan keskustelemaan ja rukoushetkeen!

Tutkimme Efesolaiskirjettä 
Keskiviikkona 27.3. klo 18-19.15. Aiheena Efesolaiskirje luku 5.

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta 
http://oulu.adventist.fi 
044 530 3953

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 22.3. klo 18.30 Lift@School, Suomalaisen 
Yhteiskoulun lukio, Maunonkatu 1. Su 24.3. 
klo 11 Jumalanpalvelus, Ritva Himanka, Pasi 
Markkanen, Janne Nykänen. Pyhäkoulu ja 
lastenkokous. Su 24.3. klo 12 Seurakunnan 
vuosikokous, klo 13.30 Oulun Helluntailähetys 

ry:n vuosikokous. Su 24.3. klo 17 Church78, International Service, Nicki Berry, 
Luke Barnes, Rachel Sirotkin, Andrey & amp. Su 24.3. klo 18 Israel-rukousilta. 
Ma 25.3. klo 18 Sykarin kaivolla-ilta naisille. Ke 27.3. klo 19 Jumalan kohtaa-
misen ilta, Javier ja Katy Castillo, Tarja ja Vesa Liljamo, Päivi Lotvonen ja Jari 
Virtanen. Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

Su 24.3. Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00.  
Kannatusryhmä klo 13.00.

Ma 25.3. Koti- ja Veljesliitto klo 13.00.
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA !!!!!!!

21.3. klo 19 Lähde-ilta, kaste, Risto Wotschke, 
Eero Pokela, God`s Bell, tarjoilu, aihe: ”Pilvet”. 
Pe 22.3. klo 18 Varkki-ilta. La 23.3. klo 18 K20 

-ilta. Su 24.3. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints`club, Henri Tuhkala, 
Missionuorten tiimi Rovaniemeltä, kahvitarjoilu. Ma 25.3. klo 18 Seurakunnan
virallinen kokous (jäsenille). Ti 26.3. klo 18 Alfa-kurssi, aihe: Miten käyttäi-
sin loppuelämääni hyvin. Ke 27.3. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta. 
To 28.3. klo 19 Kiirastorstain ehtoollisjuhla, Henri Tuhkala, Risto Wotschke.   
www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

jeesus rokkaa 
teatrialla 
pääsiäisenä

Hiljaisella viikolla nähdään 
Oulun Club Teatrialla 
kuuluisan rock-ooppe-
ran, Jesus Christ Supersta-

rin, konserttiversio. Teos on alun 
perin Andrew Lloyd Webberin ja 
Tim Ricen käsialaa.

Vaikka esitys pohjautuu Raa-
matun kertomukseen, on kysees-
sä kuitenkin vapaa tulkinta ai-
heesta.

– Missään nimessä tämä ei 
ole mikään historiallisesti tark-
ka kuvaelma Raamatun tapahtu-
mista. Kertomus etenee Jerusale-
miin saapumisesta aina Jeesuksen 
ristiinnaulitsemiseen. Ylösnou-
semusta ei tässä esityksessä näh-
dä, kertoo Oulun musiikkijuhli-
en taiteellinen johtaja ja teoksen 
kapellimestari Jaakko Kuusisto.

Hän sanoo, että abstraktis-
ti esitetyn ristiinnaulitsemisen 
jälkeen tosin kuullaan kaunis ja 
herkkä koraali, jonka kukin voi 
tulkita omalla tavallaan.

Esitystapa on tätä päivää, kie-
lessä ja ilmaisussa ei ole imitoitu 
vanhaa aikaa. Rock-lähtöinen te-
os yhdistelee eri musiikkityylejä, 
kuten oopperaa ja musikaalia.

– Teos on kaukana tuotteis-
tetuista ja loppuun asti hiotuis-
ta musikaaleista. Rosoisuutta esi-
tykseen tuo miljöö.

Keskeistä esityksessä on Juu-
daksen näkökulma, joka on nos-
tettu mittavaan rooliin.

– Juudas on Jeesusta kritisoiva 
henkilö, jonka kritiikin voi ym-
märtää ivallisena pilkkana, tai si-
ten, että hän olisi halunnut pe-
lastaa Jeesuksen tämän kohtalol-
ta. Juudas ei voi ymmärtää, mik-
sei Jeesus auta itse itseään, Kuu-
sisto kuvailee.

Lähes samalla
työryhmällä kuin Lahdessa
Kuusisto tuli Oulun musiikkijuh-
lien taiteelliseksi johtajaksi Lah-
desta, jossa hän edellisenä syksy-

nä toteutti saman teoksen Lahden 
Sibeliustalossa.

– Oulun musiikkijuhlat -festi-
vaali osuu sopivasti pääsiäiseen, 
joten halusimme toteuttaa Jesus 
Christ Superstarin täällä, sanoo 
Oulun Musiikkijuhlien toimin-
nanjohtaja Maija Perola.

– En kuitenkaan sanoisi, et-
tä kyse on samasta produktios-
ta kuin Lahdessa. Jo tilan vuok-
si esityksissä on merkittäviä ero-
ja, vaikka saman ohjaajan työstä-
mänä näkökulma on sama niiltä 
osin, kuin se vain on mahdollista, 
Kuusisto toteaa.

Myös esiintyjäkaarti on pitkäl-
ti sama kuin Lahdessa, mikä on 
osaltaan helpottanut harjoittele-
mista.

– Esiintyjien täytyy vain kai-

vaa esitys muististaan. Rock-oop-
peraan sopivia ääniä ei ole help-
po löytää, joten senkin vuoksi on 
helppo käyttää samoja esiintyjiä, 
Perola kertoo.

Esityksen kaikki palaset, kuten 
kuoron, lauluensemblen ja orkes-
terin osuudet, on harjoiteltu erik-
seen. Kaikkien yhteiset harjoi-
tukset alkavat vasta esitysviikon 
maanantaina.

– Toivon, että saamme ai-
kaan ison shown, johon yleisön 
on helppo lähteä mukaan, Pero-
la sanoo.

KATjA KIISKINEN

Jesus Christ Superstar 27.3. ja 28.3. 
Club Teatrialla. Lisätiedot: omj.fi.

Hannu Lepola (kuvassa) esittää Jeesusta, muissa rooleissa nähdään Sami 
Hintsanen (Juudas), Saara Aalto (Mari Magdalena), Tuukka Haapaniemi (Kaifas), 
Marzi Nyman (Herodes) ja Anssi Valikainen (Pilatus). Lisäksi teoksessa on 
pienempiä rooleja, lauluyhtye ja kuoro. Yhteensä lavalla nähdään yli 150 henkilöä.
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Asemakatu 4     Puh: 08 311 2203 (24 h)     www.ala-aho.fi

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

hautauspalveluja

Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute
@kotimaa.fi 

020 754 2267

Jakeluhäiriöt:Jakeluhäiriöt:
jakelupalautejakelupalaute

• 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

Ilmoittaja, ota yhteyttä.
Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi 

Oulun eri seurakunnat ja 
Oulun seudun ammat-
tikorkeakoulun kult-
tuurinalan yksikkö ovat 

toteuttaneet yhteistyössä jo usei-
ta suuria kirkkomusiikkiteoksia. 

Pitkänäperjantaina Oulun 
tuomiokirkossa esitetään yhteis-
tuotannoista tuorein, Johann Se-
bastian Bachin Johannes-passio.

– Musiikin kokeminen ei ole 
sen kummempaa kuin kirjan lu-
keminen. Musiikkiteostakaan ei 
kannata lähestyä niin, että kaikki 
olisi pakko ymmärtää. Voi vain 
tulla kuuntelemaan ja antaa mu-
siikin vaikuttaa.

Näillä sanoilla tuomiokirkon 
penkkiin kuulijoita kannustaa 
Oulun seudun ammattikorkea-
koulussa musiikkia opiskeleva 
Jussi Juola.

Johannes-passiossa laulaa 
myös samassa opinahjossa opis-
keleva Annemari Moilanen.

Molemmat opiskelevat mu-
siikkipedagogeiksi pääaineena 
klassinen laulu.

Jussi lauloi viimevuotisessa 
Luukas-passiossa. 

– Se oli kyllä suomenkielinen 
ja paljon pienempi teos. Johan-
nes-passiohan on valtava monu-
mentaalinen klassikko.

Annemarille passio on ensim-
mäinen lajiaan. 

– Jännittävyyttä lisää, että esi-
tystä tehdään isommalla joukol-
la kuin mihin olen tottunut, sa-
noo etupäässä pianon säestyksel-
lä esiintynyt Moilanen. 

–Ja onhan Bachin musiikki ai-
ka haastavaa. Kyllä tässä ihan töi-
tä saa tehdä omista osioista selvi-
täkseen.

Koskettavat koraalit ja
vaikuttavat kuoro-osuudet
Juolan mielestä suurimman työn 
esityksessä tekevät evankelista, 
kuoro ja muut jotka vievät tari-
naa eteenpäin. 

– Meidän osuutemme paritun-
tisesta esityksestä on kokonai-
suutta ajatellen aika pieni, lau-
lamme Annemarin kanssa aari-
oita. Toisaalta juuri aarioita mo-

•  Kristillisessä kirkossa oli jo neljänneltä vuosisadalta 

lähtien tapana esittää piinaviikolla Kristuksen kär-

simyshistoria vuorolukuna. 

•  Keskiajalla raamatunluku vaihtui lauluksi. Ajan saa-

tossa mukaan tuli useampia laulajia, raamatunluku 

muuttui lauletuiksi kuvaelmiksi. 

•  1500-luvulla mukaan tulivat virret, 1700-luvulle tul-

taessa oli mukaan otettu jo soittimet ja uskonnol-

liseen runouteen pohjatutuvat aariat. Näin syntyi 

”draamallinen” oratoriopassion laji.

•  Johann Sebastian Bach (1685–1750) sävelsi kaikkiaan 

viisi passiota, joista vain Johannes-  ja Matteus-pas-

siot ovat säilyneet täydellisinä. Johannes-passio esi-

tettiin ensi kerran Leipzigin Pyhän Nikolain kirkossa 

pitkäperjantaina 1724. 

•  Passio voidaan jakaa neljään kokonaisuuteen: Kris-

tuksen vangitseminen, oikeudenkäynti, ristiinnau-

litseminen ja kuolema. 

•  Kertojana toimii evankelista, jonka resitoimana 

draama etenee. Solistit laulavat eri henkilöiden vuo-

rosanat, kansanjoukkoja vastaa turba-kuoro. Soitin-

kokoonpano koostuu jousistosta, puhaltimistosta  

sekä continuosta. 

Lähteenä Olli Heikkilän teksti 

Johannes-passion käsiohjelmassa

Soiva saarna kärsimystiestä
Johannes-passio kuullaan pitkänäperjantaina Oulun tuomiokirkossa 

ni kuulija odottaa.
Aariat ovat passion suvanto-

kohtia. Ne pysähtyvät käsittele-
mään jonkin kohtauksen herät-
tämiä tuntemuksia. Mezzosop-
raano Moilanen laulaa passiossa 
kaksi aariaa. Juola, äänialaltaan 
bassobaritoni, esittää niitä kolme.

Kummallakaan ei ole Johan-
nes-passiossa mitään tiettyä yk-
sittäistä suosikkikohtausta.

Juola pitää koskettavimpina 
koraaleja, Moilanen kehuu kuo-
ro-osuuksien vaikuttavaa voi-
maa. 

– Bachilla ei ehkä ollut käy-
tettävissä kummoisia esiintyjiä, 
mutta säveltäminen oli silti alus-
ta loppuun tarkkaan harkittua. 

– Kaikki henkilöt ja resitatii-
vit ovat tarkkaan mietittyjä, joka 
ikisellä nuotilla on tarkoitus. Ei 
Johannes-passiota turhaan kutsu-
ta kirkkomusiikin suurteokseksi, 
Juola tuumaa.

Kirkkomusiikki
kiinnostaa jatkossakin
Moilanen valmistui tammikuus-
sa Oulun yliopistosta kasvatustie-

teen maisteriksi pääaineena mu-
siikkikasvatus. Hän jatkaa klassi-
sen laulun opintojaan Oulun seu-
dun ammattikorkeakoulussa.

Hänet on nähty muun muassa 
Oulun kaupunginteatterin oop-
perassa Gabriel, tule takaisin ja 
musikaalissa West Side  Story.

Moilanen haaveilee saavansa 

opiskella laulua vielä OAMK:sta 
valmistumisen jälkeen. 

– En vielä tiedä, mitä ja missä, 
mutta sitä kohti pyrin.

Juola on palkittu Lappeenran-
nan laulukilpailussa erikoispal-
kinnolla 2013 ja ensimmäisellä 
palkinnolla Otto Vallenius -lau-
lukilpailussa 2011.

Johannes-passio on kuin soiva saarna, joka käy  läpi koko Jeesuksen kärsimystarinan Johanneksen evankeliumin mukaan, 
kuvailevat passiossa esiintyvät musiikinopiskelijat Annemari Moilanen ja Jussi Juola.

Ensiesitys vuonna 1724 

Opinnot jatkuvat Juolallakin, 
jolla ei sanojensa mukaan ole lau-
lu-uralla muuta tavoitetta kuin 
saada työskennellä musiikin pa-
rissa.

– Pidän kyllä kirkkomusiikis-
ta. Mielelläni tekisin tällaista jat-
kossakin.

Bachin suurteos kuullaan
pitkänäperjantaina
Oulun tuomiokirkossa Johan-
nes-passion tulkitsevat pitkänä-
perjantaina 29.3. kello 18 alka-
en Oulun katedraalikuoro, Can-
tio Laudis- kuoro, OAMK:n ka-
marikuoro, Oulun kamariorkes-
teri sekä Péter Marosvári (evan-
kelista ja tenoriaariat), Henna-
Mari Sivula (sopraano), Anne-
mari Moilanen, Jussi Juola, Ari 
Rautakoski (Jeesus) ja Markku 
Liukkonen (Pietari ja Pilatus). 
Musiikkia johtaa Olli Heikkilä. 
Kuorojen valmennuksesta vas-
taavat Heikkilä, Liukkonen sekä 
Lauri-Kalle Kallunki.

 Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan, Karjasillan seurakun-
nan sekä Oulun seudun ammatti-
korkeakoulun Johannes-passioon 
on vapaa pääsy. Käsiohjelmien (15 
e) myynti alkaa kirkon pääovella 
tuntia ennen esityksen alkua. 

MINNA KOLISTAjA

Minna Ko l i s t a ja
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Radio Dei 106,9 MHz,  
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi 
Su 24.3. klo 8.45. Radiopyhäkoulussa lapsi-
työnohjaaja Marjaana Lassi kertoo
palmusunnuntain tapahtumista.
Aluelähetys klo 9.55–12.
Klo 10 messu Haukiputaan kirkosta. Mes-
sun toimittaa Sami Puolitaival ja saarnan
pitää Arto Nevala. Messussa toimitetaan 
isosten tehtäväänsiunaaminen.
Klo 11.15 Armonpulla. Oulun seurakuntien 
kehitysvammaistyön pastori Hanna
Fähnrich kertoo, kuinka elämä jatkui puo-
lison kuoleman jälkeen. MB
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon -ohjelmassa 
puhutaan J.S. Bachin Johannes-passiosta, 
joka esitetään Oulun tuomiokirkossa pit-
käperjantaina.
Toivon päivä
Ohjelmat voi kuunnella myös Dein juttuar-
kistosta: www.oulunseurakunnat.fi/radio
Kotimaa24-uutiset maanantaista torstaihin 
kello 16.20.
Pe 22.3 klo 14.40 Päivän valinnassa puhu-
taan J.S. Bachin Johannes-passiosta,
joka esitetään Oulun tuomiokirkossa pit-
käperjantaina.
Ke 27.3. klo 16.40 Herätys eilen ja tänään. 
Herännäisyyden ydintä on seuraperinne, 
jossa virrenveisuu ja puheet vuorottelevat. 
Siionin virsistä kertoo nivalalainen virsi-
kouluttaja Anja Seppä. Uusinta. MP

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 24.3. klo 9.45 Radiopyhäkoulussa lapsi-
työnohjaaja Marjaana Lassi kertoo
palmusunnuntain tapahtumista.
Klo 10 radiojumalanpalvelus Kempeleen 
kirkosta.

Suora lähetys internetissä
www.virtuaalikirkko.fi
Su 24.3. klo 9.30 Urkupreludi
Klo 10 Sanajumalanpalvelus, jonka toimit-
taa Ari-Pekka Metso ja häntä avustaa
Jonna Piirainen. Kanttorina on Henna-Ma-
ri Sivula ja urkurina Péter Marosvári.
Klo 11 Musiikkimatinea

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 24.3. klo 10 radiojumalanpalvelus Imat-
rankosken kirkosta.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15–6.25, toinen 
lähetys klo 7.50
Iltahartaus ma–pe klo 18.50–19, lauantai-
sin klo 18.

Palautteet ohjelmista: 
radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 316 1563 (ma–pe).
Oulun seurakuntayhtymä /
Radiostudio
PL 122, 90101 Oulu
Ohjelmatiedot ja jutut verkossa:
www.oulunseurakunnat.fi/radio

Joka sunnuntai kello 10 Ra-
dio Dein taajuudella alkaa 
alueellinen lähetys jostakin 
Oulun seurakuntien pääkir-

kosta.
Vuodenvaihteesta lähtien ju-

malanpalveluksia on lähetet-
ty seitsemästä kirkosta entisten 
neljän sijaan. Seurakuntayhty-
män laajentu-
essa yhteistyö-
hön tulivat mu-
kaan Haukipu-
taan, Kiimingin 
ja Oulunsalon 
kirkot.

Pääsiäisen aikaan kuullaan lä-
hetyksiä näistä uusista radiointi-
kirkoista.

Palmusunnuntaina 24.3. lähe-
tetään messu Haukiputaan kir-
kosta, 1. pääsiäispäivänä 31.3. on 
vuorossa Kiimingin kirkko ja 2. 
pääsiäispäivänä maanantaina 1.4. 
Oulunsalon kirkko.

Haukiputaan kirkkoherra 
Jaakko Kaltakari kertoo, että 
Haukiputaalla radiointien alka-
minen on otettu tyytyväisin mie-

Radiojumalanpalveluksia 
kuullaan nyt seitsemästä 
oululaiskirkosta

lin vastaan:
– Olemme iloinneet siitä, et-

tä laajentumisen myötä tällai-
nen seurakuntayhtymän tarjo-
ama palvelu tukee nyt meilläkin 
kirkon perustehtävää. Radion 
kautta jumalanpalveluksia väli-
tetään myös Haukiputaan kir-
kosta seurakuntalaisille, jotka 

eivät sairauden 
tai muun syyn 
vuoksi pääse 
kirkkoon.

Radio Dein 
alueelliset ra-
diojumalan-

palvelukset alkoivat Oulussa 
vuonna 2000, ja ne ovat vakiin-
tuneet osaksi Oulun ev.lut. seu-
rakuntien hengellistä työtä.

Radiojumalanpalveluksia 
koordinoi Oulun ev.lut. seura-
kuntien mediatoimitus Rauhan 
Asema.

Kaikki Oulun ev.lut. seura-
kuntien ohjelmatiedot löytyvät 
nettiosoitteesta www.oulunseu-
rakunnat.fi/radio.

Kaikkea maan ja taivaan väliltä.

Laajan valikoiman ja hyvän
palvelun kristillinen kirjakauppa, 
josta löydät kaikkien kustantajien 
kristilliset kirjat. Tervetuloa ostoksille 
myymälään ja verkkokauppaan!

MYYMÄLÄ: HIETALAHDENRANTA 13,  HELSINKI    AVOINNA: ma–pe 9–17    puh. 020 754 2350    www.sacrum.fi 

Janne Villa

Hengellinen väkivalta
Mistä hengellisessä väkivallassa 
on kyse ja mikä sen mahdollistaa? 
Yhteisön hurskaan kulissin ylläpitä-
minen on monelle tärkeämpää kuin 
uhrien auttaminen ja väärin tekijöiden 
saattaminen vastuuseen. Kirjassa 
tarkastellaan ilmiötä tapaus-
kertomusten, asiantuntijoiden ja 
alan kirjallisuuden kautta.
26,30 (29,20) KIRJAPAJA

Meri-Anna Hintsala, Mauri Kinnunen (toim.)

Tuoreet oksat viinipuussa
Vanhoillislestadiolaisuus peilissä
Teos pureutuu niin Suomen suurimman herätys-
liikkeen perustaviin kysymyksiin kuin aiemmin 
vaiettuihin teemoihin. Kirjoittajina mm. Risto 
Leppänen, Eetu Kejonen, Kati Toivio, Seppo
Särkiniemi, Valdemar Kallunki ja Heikki Nenonen.
28,90 (32,20)    KIRJAPAJA

2890

Aarre Kiveinen

Raamattua ristiin rastiin 2
Raamattuaiheisia ristisanatehtäviä. 
Tämän muhkean tietopaketin
sisältämien ristikoiden ratkomisella 
virkistät ja viihdytät aivonystyröitäsi.
14,30 (15,90)
AURINKO KUSTANNUS

Siipien suoja -heijastin
Kotimainen, korkealaatuinen 
heijastin jossa on kestävä ja kätevä 
kiinnitysmekanismi. Ole arkienkeli ja 
ripusta siivet suojaksesi. Heijastimen 
hankkimalla autat suojaa tarvitsevia 
lähellä ja kaukana.

Värikäs risti Salvadorista
Puiset värikkäät ristit ovat käsin-
maalattuja. Iloisten ja suuren suosion 
saaneiden ristien aiheina ovat mm. 
eläinten ja talojen muodostamat 
maisemat.
7 cm 6,90, 15 cm 13,00,
30 cm 18,00

Siipien suoja -heijastin

500

Värikäs risti Salvadorista

690
alk.

2630 1430

Radio Dein toimittajat:  MB = Marja Blomster, 
MP = Mervi Päivärinta,  MS = Mikko Salmi
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Jes. 50: 4-10
Herra, minun Jumalani,
on antanut minulle taitavan kielen,
niin että voin sanalla rohkaista uupunutta.
Aamu aamulta hän herättää minut,
herättää korvani kuulemaan oppilaan tavoin.
Herra avasi minun korvani,
ja minä tottelin,
en väistänyt tehtävääni.
Minä tarjosin selkäni lyötäväksi
ja poskieni parran revittäväksi,
en kätkenyt kasvojani häväistyksiltä, en sylkäisyiltä.
Herra, minun Jumalani, auttaa minua,
siksi en pelkää häväistystä.
Olen kovettanut kasvoni piikiven kaltaisiksi.
Minä tiedän, etten jää häpeääni,
sillä hän on lähellä, hän osoittaa syyttömyyteni
- kuka voisi minua syyttää!
Asettukaamme siis käymään oikeutta.
Tahtooko joku ajaa kannetta minua vastaan?
Astukoon hän esiin!
Herra, minun Jumalani, on minun auttajani.
Kuka voisi osoittaa minut syylliseksi?
Nuo kaikki häviävät
kuin vaate, jonka koi syö.
    Se teistä, joka pelkää Jumalaa,
kuulkoon Herran palvelijan sanaa.
Joka kulkee syvällä pimeydessä
ilman valoa,
luottakoon Herran nimeen
ja turvautukoon Jumalaan.

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

Mites hurisee? Kiitos kysymästä, ihan hyvin. Ensimmäistä kertaa puoleentoista vuo-
teen tunnen olevani voimissani ja kunnossa. Miten paljon onkaan vuodessa tapahtu-
nut! Matka on ollut pitkä ja kaikenlaista tunnetta täynnä. Samaistun psalmirukoilijaan: 
”Hän ravitsee minut aina hyvyydellään, ja minä elvyn nuoreksi, niin kuin kotka”. Tun-
nen, miten minusta pidetään huolta, tunnen nyt eläväni Jumalan kämmenellä, suojassa, 
turvassa. Jumalalle mikään ei ole mahdotonta.

Mikä elämässä on tärkeintä? Elämme paastonaikaa. Elämme kilvoittelun ja itsensä tut-
kiskelun keskellä. Palmusunnuntaista alkaa Jeesuksen matka kohti kärsimystä ja kuole-
maa. Jeesuksen toiminta herätti innostusta ja riemua: ”Ihmiset, joita oli saapunut juh-
lille suurin joukoin, ottivat palmunoksia ja menivät häntä vastaan huutaen: ”Hoosianna! 
Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas!” Jeesuksen toiminta 
ärsytti ja ihmetytti monia, synnytti jännitteitä: ”Fariseukset puhuivat keskenään: ”Näet-
tekö? Mikään ei auta. Koko maailma juoksee hänen perässään.”

Tänä vuonnakin Karjasillan kirkossa järjestetään pääsiäiskuvaelma Kohti kolmatta 
aamua. Tänäänkin puen siinä päälle sotilaan asun. Kirkon lisäksi pääsiäiskuvaelmaa esi-
tetään myös palvelutaloissa. Viime vuonna olo oli mitä kiitollisin ja nöyrin. Efesolaiskir-
jeessä annetaan ohjeita: ”Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette 
pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. 
Seiskää lujina! Kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan 
ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. Ottakaa kaikessa suojak-
senne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet.  Ottakaa myös pelastuk-
sen kypärä, ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana.”

Jumalan rakkaus on ihmeellistä, kummallista, kerrassaan eriskummallista. Miten joku 
voi rakastaa minua näin paljon? Jumalan rakkaus on armoa, puhdasta lahjaa eikä sitä 
voi ansaita millään tavalla. Jumalan rakkaus ei katoa ristille eikä hautaan, ei mihinkään 
pahaan tai pimeään. Usko siihen, että minusta pidetään sittenkin huolta, en olekaan 
yksin, että Jumala rakastaa myös minua antaa rauhan tähän kärkkyvään levottomuuteni, 
sydämeeni.  Siinä ovat lohtuni, voimanlähde ja polttoaine. Saan voimaa ja intoa, minusta 
pidetään hyvää huolta.

jUHA väHäKANgAS
Karjasillan seurakuntapastori

Sanan aika
Sunnuntai 24.3.2013
Psalmi: Ps. 22: 2-6
1. lukukappale: Jes. 50:4-10 tai Sak. 9:9-10
2. lukukappale: Fil. 2:5-11
Evankeliumi: Joh. 12:12-24

Armo on yltänyt minuunkin

M
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Kun Jeesus ratsasti Jerusale-
miin aasilla, ja ihmiset nä-
kivät hänen saapuvan, he 
riisuivat viittansa ja levit-

tivät ne tielle. Myös palmunoksia 
laskettiin Jeesuksen eteen. Ihmi-
set huusivat: ”Hoosianna, Daavi-
din poika! Siunattu olkoon hän, 
joka tulee Herran nimessä! Hoo-
sianna korkeuksissa!”

Jeesus meni temppeliin rukoile-
maan, mutta suuttui, kun nä-

ki temppelin esipihalla kauppi-
aita ja rahanvaihtajia. Hän kaa-
toi rahanvaihtajien pöydät ja hää-
ti kauppiaat pois. Tilanteen rau-
hoituttua Jeesus paransi raajarik-
koja ja sokeita sekä opetti ihmisil-
le Jumalasta.

Kun ylipapit ja temppelin joh-
tajat saivat tietää, mitä Jee-

sus oli tehnyt, he päättivät pääs-
tä Jeesuksesta lopullisesti eroon. 
He pelkäsivät Jeesusta, ja sitä, että 
hän oli niin suosittu kansan kes-

kuudessa. Siksi he eivät uskalta-
neet vangita Jeesusta julkisesti. 

Juudas Iskariot, yksi Jeesuk-
sen opetuslapsista, lupasi kertoa 
heille missä ja milloin he voisivat 
vangita Jeesuksen kaikessa hiljai-
suudessa. Kavalluksesta Juudak-
selle maksettiin 30 hopearahaa.

Juutalaiseen pääsiäiseen kuuluu 
ateria, jonka aikana muistel-

laan Egyptin orjuudesta vapau-
tumista. Opetuslapset valmisti-
vat aterian Jeesuksen ohjeen mu-
kaisesti. Ennen kuin he asettui-
vat syömään, Jeesus pesi opetus-
lastensa jalat. Sillä hän halusi an-
taa esimerkin siitä, ettei herra ole 
palvelijaa tärkeämpi.

Aterialla Jeesus kertoi opetus-
lapsilleen, että yksi heistä tu-

lee pettämään hänet. Hän kertoi 
olevansa heidän kanssaan enää 
vähän aikaa, ja että hänen menty-
ään Jumala lähettää Pyhän Hen-
kensä rohkaisemaan heitä. 

Sitten Jeesus otti leivän, mursi 
sen ja antoi jokaiselle opetus-

lapselle palan. Jeesus sanoi: ”Ot-
takaa ja syökää, tämä leipä on 
minun ruumiini.” 

Sen jälkeen hän otti viini-
maljan, kiitti Jumalaa, ja sanoi: 
”Ottakaa ja juokaa tästä te kaik-
ki. Tämä viini on minun vere-
ni, jonka minä vuodatan kaik-
kien puolesta. Muistakaa minua 
aina, kun juotte sitä.” Näin Jee-
sus asetti ehtoollisen, jota me ny-
kyisinkin messussa nautimme.

Aterian jälkeen Jeesus opetus-
lapsineen lähti Getsemanen 

puistoon rukoilemaan. Kun hän 
oli rukoillut Jumalalta voimia 
kohdata tuleva kärsimyksen-
sä, hän näki puiston pimeydes-
sä Juudas Iskariotin lähestyvän 
mukanaan joukko miehiä. Juu-
das suuteli Jeesusta poskelle; se 
oli miesjoukolle merkki, että tä-
tä miestä he etsivät. Jeesus van-
gittiin.

Jeesus vietiin ylipappi Kaifaan 
luokse, joka tuomitsi hänet 

kuolemaan. Tuomiolle täytyi 
kuitenkin saada vahvistus roo-
malaiselta maaherralta Pontius 
Pilatukselta, sillä seutu kuului 
Rooman keisarikuntaan. 

Pilatus ei olisi halunnut tuo-
mita Jeesusta, muttei halunnut 
myöskään suututtaa ylipappe-
ja. Pääsiäisen kunniaksi tapana 
oli päästää yksi vanki vapaak-
si, ja Pilatus ehdotti, että Jeesus 
tuomittaisiin ja vapautettaisiin 
saman tien. Ylipapit kuitenkin 
vaativat Jeesuksen tilalta vapau-
tettavaksi Barabbasta, joka oli 
hieman aiemmin vangittu mur-
hasta. Kun Pilatus kysyi kansal-
ta, mitä hänen tulisi Jeesuksel-
le tehdä, kansa huusi: ”Ristiin-
naulitse!” Pilatus totesi, ettei 
voinut tehdä asialle mitään, ja 
pesi kätensä kaikkien nähden: 
”Minä en ole vastuussa tämän 
miehen kuolemasta. Vastuu on 
kokonaan teidän.”

Jeesus määrättiin ruoskittavak-
si ennen teloituspaikalle vie-

mistä. Sotilaat pukivat hänel-
le punaisen viitan ja orjantap-
purakruunun, sillä hän oli sano-
nut olevansa juutalaisten kunin-
gas. Jeesusta hakattiin kepeillä ja 
pilkattiin ennen kuin hänet puet-
tiin jälleen omiin vaatteisiinsa ja 
lähdettiin viemään ristiinnaulit-
tavaksi.

Jeesus joutui kantamaan it-
se oman ristinsä Golgatalle, 

joka oli Jerusalemin ulkopuo-
lella oleva teloituspaikka. Siel-
lä hänet naulattiin käsistään ja 
jaloistaan ristiin, johon hänen 
päänsä yläpuolelle kiinnitettiin 
kyltti: ”Jeesus Nasaretilainen, 
juutalaisten kuningas”. 

Keskipäivä koitti. Taivas synk-
keni ja tuli pimeää kuin yöllä. Pi-
meys kesti kolme tuntia. Jee-
sus huusi: ”Jumalani, Jumalani, 
miksi hylkäsit minut!” Jeesus las-
ki päänsä, ja sanoi vielä: ”Isä, si-

Jeesuksen viimeiset päivät – 

mitä oikein tapahtuikaan?

Mi ia

S ami  N ie mi
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Kristityt viettävät pääsiäistä Jeesuksen ylösnousemuk-
sen muistoksi. Kristityille pääsiäinen on kirkkovuo-
den tärkein juhla, sillä Jeesuksen ristikuolema ja 
ylösnousemus ovat koko kristinuskon perusta.

Jeesuksen aikaan juutalaiset viettivät pääsiäistä sen muis-
toksi, että egyptiläiset päästivät – suorastaan ajoivat – isra-
elilaiset pois orjuudesta. Koska Jeesus oli juutalainen, myös 
hänen viimeinen ateriansa oli opetuslasten valmistama juu-
talainen pääsiäisateria.

Juutalaiseen pääsiäisateriaan on jo vuosituhansien ajan 
kuulunut viisi ruoka-ainetta, jotka muistuttavat Egyptin or-
juudesta ja siitä vapautumisesta.

Happamaton leipä, jota Jumala käski valmistaa, muistut-
taa siitä, kuinka kiireellä israelilaisten oli lähdettävä: edes 
leipätaikinaa ei ehditty hapattaa.

Kitkerät yrtit muistuttavat orjuuden kitkeryydestä.
Omenan, pähkinöiden ja rusinoiden sekoitus kuvastaa 

pyramidien rakentamiseen käytettyä muurauslaastia.
Ateriaan kuuluu myös lampaan sääriluunpala tai linnun-

koipi, jotka ovat muistuttamassa temppelin uhrista, sekä 
elämän kiertoa symboloiva kananmuna.

Juutalainen pääsiäisateria nautitaan pääsiäislautaselta, 
jota kutsutaan nimellä seder.

Siitä, kuinka tarkkaan kaikkia pääsiäisaterian kaavoja 
Jeesuksen viimeisellä aterialla noudatettiin, ei ole tarkkaa 
tietoa. Tämä kuitenkin antaa osviittaa siihen, mitä muu-
ta aterialla on todennäköisesti nautittu kuin niitä kuului-
sia viiniä ja leipää.

Lähde: Opetushallitus

Kuvasarja kertoo pääsiäisen tarinan

O
ulun tuomiokirkkoseurakunnan nuorten aikuisten taideryhmä ja nuorten kuvausproggis to-
teuttavat yhdessä kuvasarjan Jeesuksen viimeisistä päivistä. Se esitellään yleisölle Cross Ca-
fe -illassa 22.3. Elohuoneella. Aukeaman kuva ovat tämän projektin satoa.

Taideryhmä on suunnitellut kuvat ja ryhmäläiset toimivat kuvissa näyttelijöinä. Kuvaus-
proggis-porukka hoitaa kuvaamisen ja kuvankäsittelyn. Kuvauksissa on parilla kerralla ollut mu-
kana myös Oulun kansalaisopiston valokuvakurssilaisia.

Kuvat kootaan PowerPoint-esitykseksi, johon kuvien lisäksi tulee Jeesuksen viimeisistä päivistä 
kertovia tekstejä.

Koska kuvasarja on toteutettu talvisessa Suomessa, on lumi otettu yhtenä elementtinä osaksi ku-
vailmaisua. Muutenkin toteutus poikkeaa totutusta, sillä Jeesuksen roolissa vuorottelee kaksi naista.

Cross Cafe perjantaina 22.3. kello 19. Esitys alkaa kello 21. Lisäksi pääsiäismusiikin levyraati.

TEKSTIT: KATjA KIISKINEN

nun käsiisi minä annan henkeni.” 
Sitten Jeesus kuoli.

Eräs rikas mies, Joosef Arima-
tialainen kääri muutaman Jee-

suksen ystävän kanssa tämän 
ruumiin pellavakankaaseen ja 
kantoi kalliohautaan. Luolan 
suulle vieritettiin suuri kivi. Pila-
tus määräsi vartiomiehet haudal-
le, jotta opetuslapset eivät varas-
taisi Jeesuksen ruumista ja väit-
täisi hänen nousseen kuolleista.

Kolmantena päivänä Jeesuksen 
kuoleman jälkeen Maria Mag-

daleena tuli parin Jeesuksen ys-
tävän kanssa haudalle. He yllät-
tyivät, sillä vartiomiehiä ei näky-
nyt missään ja kivi oli vieritetty 
pois haudan suulta. Naiset meni-
vät hämmästyneinä hautaan, jos-
sa he kohtasivat enkelin. 

Enkeli kertoi heille, että Jeesus 
on noussut kuolleista.

Lähde: Raamattu

Millainen oli Jeesuksen 
viimeinen ateria?

MiiaS ami  N ie mi
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Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan siu-
naamisesta ja muista kirkollisista toimituksista sopi-
minen arkisin klo 9–16 oman seurakunnan kirkkoher-
ranvirastossa tai päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 1. kerros, 90100 Oulu
p. (08) 3161 410, pappi.oulu@evl.fi.

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

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavara-
ukset kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

Palveleva puhelin
p. 01019 0071 su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.
Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa pai-
kallispuhelumaksun verran. Matkapuhelinta käytet-
täessä laskutusperusteena ovat oman operaattorin 
puheluhinnat. Huom! Kaikki operaattorit eivät sisäl-
lytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
Leila Virén, p. 040 5025010 
Lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p.  050 5211 065
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyöntekijä
Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari, p. 044 3161 420
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 591 2653
Vs. kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne Kellokumpu, p. 040 515 6935
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 430 5178
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne-Mari Kyllönen, p. 040 591 2657
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
Tellervo Kianto, p. 040 756 4022

Kasvatustyön erityispalvelut
Kv. työn pastori Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 524 5919
Oppilaitosteologi Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori Virpi Sillanpää-Posio, 
p. 044 3161 581
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni 
Salla Tuominen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729 
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan vt. toiminnanohjaaja Riitta Ojala, 
p. 040 841 4680
Partio Veikko Pehkonen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus 
Veteraanikatu 9 D, 90130 Oulu
ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, p. 044 3161 557 

Mediatoimitus Rauhan Asema
Toimituspäällikkö Mikko Salmi, p. 044 3161 429
Mediatoimittaja Mervi Päivärinta, p. 044 3161 563

Sairaalasielunhoito
Vt. johtava sairaalapastori
Juha Kyllönen p. 040 579 7807

Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
Hanna Fähnrich, p. 050 433 4104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

hiljainen viikko 
johdattaa pääsiäiseen

Sunnuntaina 24.3. 
vietetään palmusun-
nuntaita. Tuolloin 
Jeesus ratsasti Jeru-

salemiin juhlittuna kunin-
kaana ja auttajana. 

Ihmiset heittivät hänen 
kulkureitilleen palmunok-
sia, joita tuodaan vielä ny-
kyäänkin kirkkoihin pal-
musunnuntaina. Pohjoi-
semmissa maissa on pal-
munoksien sijaan käytetty 
pajunoksia.

Palmusunnuntaista al-
kavan hiljaisen viikon aika-
na Kristuksen suosio vaih-
tuu kärsimykseen. Hiljai-

nen viikko on polku kohti 
Jeesuksen elämän viimei-
siä päiviä, kuolemaa ja ylös-
nousemusta. 

– Hiljainen viikko ja 
pääsiäinen antavat nykyih-
misellekin erityisen mah-
dollisuuden pysähtyä elä-
män suurten peruskysy-
mysten ääreen, Kiimingin 
seurakunnan kirkkoherra 
Pauli Niemelä sanoo. 

Hiljaisen viikon
tapahtumat
Oulun ev.lut. seurakunnis-
sa pidetään hiljaisella vii-
kolla iltakirkkoja ja muita 

iltatilaisuuksia, joissa seu-
rataan evankeliumitekstien 
mukaisesti vaihe vaiheelta 
Jeesuksen viimeisten päi-
vien tapahtumia ja edetään 
kohti pääsiäistä.

– Maanantaihin kuuluu 
Jeesuksen rukoustaistelu 
Getsemanessa, hänen van-
gitsemisensa ja se, miten 
Pietari kielsi hänet kolmes-
ti. Tiistaina seurataan Jee-
suksen kuulusteluja, keski-
viikkona hänen tuomitse-
mistaan ja viemistään Gol-
gatalle, pitkäperjantaina 
hänen ristinkuolemaansa 
ja hautaamistaan. Kiiras-

torstaina muistellaan py-
hän ehtoollisen asettamis-
ta, joka kuuluu tämän kär-
simyshistorian alkuun, 
Pauli Niemelä kuvailee.

Oulun ev.lut. seurakun-
tien hiljaisen viikon iltakir-
kot, messut, sanajumalan-
palvelukset sekä musiikki- 
ja muut tapahtumat löy-
tyvät tästä lehdestä seura-
kuntien omilta palstoilta 
(s. 15–19) sekä internetis-
tä osoitteesta www.oulun-
seurakunnat.fi/paasiainen.

Hiljaisen viikon liturginen väri ennen pitkäperjantaita on violetti. Se on katumuksen, odotuksen ja parannuksen väri. Lyhenne INRI tarkoittaa 
latinasta käännettynä Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Kuva on Kastellin kirkosta, jonka ehtoollisvälineistön (muun muassa kuvassa 
olevan ehtoollispikarin) on suunnitellut Tapio Wirkkala.

S anna K r o o k

Kuvaterveisiä Oulunsalosta

Kuva on perhekerhossa pidetystä lattiahartaudesta.

Kerholaiset harrastavat 
myös ulkoilua.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Linnankatu 7 (4. krs), 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seurakun-
ta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Vakkurila, Wirkkula, 
Puttaan Tupa ja 
Vieraskamari
Kirkkotie 10

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Perhemessu su 24.3. klo 10 
kirkossa, toimittaa Sami Puo-
litaival, saarna Leena Brock-
man, kanttorina Hannu Nie-
melä, seurakunnan lapsikuo-
ro, johtaa Kaisa Säkkinen. Ju-
malanpalveluksen yhteydes-
sä isosten tehtävään siunaa-
minen. Jumalanpalvelus ra-
dioidaan Radio Dein kaut-
ta, 106,9. 
Viikkomessu palmusunnun-
taina 24.3. klo 14 Kellon srk-
kodilla, toimittaa Sami Puo-
litaival, saarna Veli Siljander, 
kanttorina Kaisa Säkkinen.
Hiljaisen viikon maanan-
tain iltajumalanpalvelus ma 
25.3. klo 19 kirkossa, toimit-
taa Jari Flink, nuorten gos-
pel-bändi.
Iltajumalanpalvelus ti 26.3. 
klo 19 kirkossa, toimittaa Sa-
mi Puolitaival, kanttorina 
Kaisa Säkkinen, Haukiputaan 
Mieskuoro. 
Hiljaisen viikon sävelharta-
us ke 27.3. klo 19 kirkossa, 
Oulun konservatorion kirk-
komusiikin opiskelijat, kant-
torina Hannu Niemelä, puhe 
Arto Nevala.
Kiirastorstain messu 28.3. 
klo 19 kirkossa, toimittaa Ja-
ri Flink, saarna Leena Brock-
man, kanttorina Hannu Nie-
melä, Haukiputaan Kirkon 
Kamarikuoro.

Hartauselämä
Ilmestyskirja toteutuu 
-luen tosarja ke 27.3. klo 
17.30 srk-keskuksen moni-
toimisalissa. Luku 10, Juma-

lan salattu suunnitelma. Pas-
tori Martti Heinonen.
Rukouspiiri torstaisin klo 18 
Puttaan Tuvan vieraskama-
rissa.

Lähetys
Nepalin terveisiä su 24.3. 
jumalanpalveluksen jälkeen, 
Puttaan Tupa. Ks. ilmoitus.

Lapset ja lapsiperheet
Hiljaisella viikolla perhe-
kerho ainoastaan Jokelassa 
maanantaina klo 10.
Perhekerhot: Jokela maa-
nantaisin klo 10–11.30 Joke-
lan vanhalla koululla, Kel-
lo torstaisin klo 9.30–11 Kel-
lon srk-kodilla ja Martinnie-
mi perjantaisin klo 10–11.30 
Martinniemen srk-kodilla.
Vakkurilan perhetupa per-
jantaisin klo 9.30–11.30 kir-
konkylällä Vakkurilassa. 

Nuoret
Nuorten ilta pe 22.3. klo 18 
Vakkurilassa. Rippikoululai-
set saavat korttiinsa merkin-
nän.
Lähde mukaan Haukiputaan 
alueella toimivaan Q-parti-
oon. Q-partio tekee katu-
työtä nuorten parissa lähin-
nä perjantai-iltaisin. Q-par-
tiolaisen tulee olla 18 vuot-
ta täyttänyt. Kokoonnumme 
to 4.4. klo 18 Wirkkulassa. 
Tapaamisessa sovimme vuo-
roista ja kerromme toiminta-
tavastamme. Lisätietoja Kat-
ri Haapakorvalta, p. 045 6576 
122.

Seniorit
Kuljetuspyynnöt kerhoi-
hin maanantaisin klo 9–11 
diakoniatoimistoon, p. 044 
7310 232.
Seurakuntakerho eläke-
läisille to 21.3. klo 9.30–11 
Kellon srk-kodilla. Huom! 
Poikkeuksellinen aika. Har-
taushetki perhekerholais-
ten kanssa. Mukana kantto-
ri Hannu Niemelä.
Juttukahvila to 21.3. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla. 
Mukana Sami Puolitaival.

Muut menot
Puttaan Tuvan keittopäivä 
to 21.3. klo 11–14. Tarjolla 
madekeitto, 5 €/ annos.
Viikkomessu palmusunnun-
taina 24.3. klo 14 Kellon srk-
kodilla, saarna Veli Siljan-
der, liturgi Sami Puolitaival, 
kanttori Kaisa Säkkinen. Vä-
liaika, kahvi- ja mehutarjoi-
lu. Uusheräyksen seurat klo 
16, Antti Holma, Niilo Karja-
lainen, Pekka Siljander, säes-
tys Pirjo-Leena Hemmi, lau-
lu Lumi Laitinen, säestys Hil-
la Laitinen.

Kirkkoherranvirasto 
avoinna kiirastorstaina 
28.3. klo 9–14.

Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat su 24.3. klo 17 
ry:llä, Jokikylä: ompeluseu-
rat pe 23.3. klo 18.30 Kaija 
ja Pekka Vänttilä, Vainiontie 
14 sekä Inkeri ja Kari Aitto-
Oja, Hiukkalantie 21, seurat 
su 24.3. klo 17 ry:llä.

Nepalin terveisiä
sunnuntaina 24.3. Puttaan Tuvassa.

Jumalanpalveluksen jälkeen käsityönopettajaopis-
kelijat Nanna Huotari ja Kaisa Hirvikoski kertovat 
sanoin ja kuvin työharjoittelustaan Nepalissa. Lau-
antaina Huotari ja Hirvikoski ovat mukana varhais-
nuorten toimintapäivässä Kellon srk-kodissa.

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 
24.3. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Ari-Pekka 
Metso ja avustaa Jonna Pii-
rainen. Kanttorina Henna-
Mari Sivula ja urkurina Péter 
Marosvári. Kolehti väkivaltai-
sen konfliktin keskellä elävi-
en kirkkojen tukemiseen. Lä-
hetys myös www.virtuaali-
kirkko.fi. Ennen jumalanpal-
velusta urkupreludi klo 9.35, 
ja jälkeen musiikkimatinea 
klo 11.
Messu su 24.3. klo 14, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso ja kant-
torina Henna-Mari Sivula.
Iltakirkko ma 25.3. klo 18, 
Oulun tuomiokirkko. Toimit-
taa Jonna Piirainen ja kant-
torina Péter Marosvári. Tui-
ran kamarikuoro, johtaa Ris-
to Laitinen.
Iltakirkko ti 26.3. klo 18, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Mari Flink ja kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki. Oulun Lau-
lu, johtaa Kristian Heberg.
Iltakirkko ke 27.3. klo 18, 
Oulun tuomiokirkko. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen ja 
kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki.
Messu to 28.3. klo 14, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Ari-Pekka Metso ja avustaa 
Mari Flink, kanttorina Raimo 
Paaso.
Messu to 28.3. klo 19, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Ari-Pekka Metso ja avustaa 
Mari Flink, kanttorina Raimo 
Paaso.

Hartauselämä
Torstain raamattupiiri to 
21.3. klo 13, Vanha pappila. 
Anna-Mari Heikkinen.
Ompeluseurat to 21.3. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
Aamupiiri la 23.3. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto.
Raamattupiiri ti 26.3. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 27.3. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
27.3. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Tilaisuuden 
järjestää Oulun NNKY ja Si-
napinsiemen ry.
Torstain raamattupiiri to 
28.3. klo 13, Vanha pappila. 
Anna-Mari Heikkinen.

Musiikki ja kulttuuri
Urkupreludi su 24.3. klo 
9.35, Oulun tuomiokirkko. 
Péter Marosvári.
Musiikkimatinea su 24.3. 
klo 11, Oulun tuomiokirkko. 
Henna-Mari Sivula.
Virsilauluilta ti 26.3. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hiljaisen viikon virret, Esko 
Laukkanen.
J. S. Bachin Johannes-pas-
sio BWV 245 pe 29.3. klo 18, 
Oulun tuomiokirkko. Katso 
ilmoitus.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
25.3. klo 9–11, Tuomio-
kirkkkoseurakunta. Diakoni-
an ajanvaraus taloudellisissa 

asioissa vastaanotolle maa-
nantaisin klo 9–11, p. 044 
3161 419. 
Diakonian aamu ti 26.3. klo 
9, Elohuone. Tarjolla maksu-
ton aamupala työttömille ja 
pienituloisille vapaaehtois-
ten sekä diakoniatyönteki-
jöiden tarjoamana. Mahdol-
lisuus hiljentyä aamuhartau-
teen, lukea päivän Kaleva se-
kä jutustella.

PäiHDetyö
Usko ja Elämä to 21.3. klo 
14, Heinätorin seurakunta-
koti. Usko ja Elämä on ryh-
mä, jossa pohdimme arkielä-
mässä kohtaamiamme asioi-
ta. Aivan jokapäiväiseen elä-
mään liittyviä käytännön asi-
oita, kuin uskonelämäänkin 
liittyviä. Ryhmä on avoin kai-
kille päihteet ongelmiksi ko-
keville. Ihmisen elämä koos-
tuu monenlaisista palasista 
ja joskus tarvitsemme tois-
temme tukea siihen että pa-

lapeli saadaan kasattua.
Työttömien ruokailu ke 
27.3. klo 11, Heinätorin seu-
rakuntakoti.

Lähetys
Lähetys- ja raamattupiiri to 
21.3. klo 14, Vanha pappila. 
Ilkka Mäkinen.

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 24.3., Heinä-
torin seurakuntatalo. Pyhä-
koulu on paikka, jossa poh-
dimme yhdessä lasten kanssa 
elämän suuria asioita kristil-
liseen uskoon ja rakastavaan 
Jumalaan tutustuen. Alle 4- 
vuotiailla on oltava mukana 
oma aikuinen, mutta pyhä-
kouluun on tervetullut myös 
koko perhe. Pyhäkouluun ei 
tarvitse ilmoittautua ja se on 
osallistujille maksuton. 
Perhekerho to 21.3., Heinä-
torin srk-talolla. Intiön per-
hekerho pidetään poikkeuk-
sellisesti Heinätorin srk-ta-

lolla. Perhekerho on lasten 
ja aikuisten kohtaamispaik-
ka, johon lapsi tulee yhdes-
sä aikuisen kanssa. Kerho al-
kaa yhteisellä hartaushetkel-
lä. Hartauden jälkeen kahvi-
tellaan, askarrellaan ja leiki-
tään. Päätämme kerhon las-
ten ja aikuisten yhteisellä 
laulu-/ loruttelutuokiolla.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 21.3. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kerhossa hiljen-
nytään hartauteen sekä kes-
kustellaan ajankohtaisista 
asioista, päätteeksi yhteinen 
kahvihetki.
Eläkeläisten kerho to 21.3. 
klo 12.30–14, Intiön seura-
kuntakoti. Kerho kokoaa alu-
een eläkeläisiä hiljentymään 
ja keskustelemaan kahviku-
pin ääressä.
Tarinatupa ke 27.3. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti.

Muut menot
Café Kryptan iltakahvila to 
21.3. klo 16, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Cafe Kryptaan 
iltakahville ja ostoksille? Ca-
fe Kryptan jatkoaika to 21.3. 
16–20. Kahvia, teetä, hyviä 
leivonnaisia, myyjäistavaraa. 
Matka pääsiäiseen to 21.3. 
klo 18, Heinätorin seurakun-
tatalo. Matkakertomus halki 
Saksan Oberammergaun kär-
simysnäytelmää katsomaan. 
Rovasti Matti Häkkinen. Mul-
timediaesitys.

J. S. Bachin
Johannes-passio BWV 245
perjantaina 29.3. klo 18 Oulun tuomiokirkossa.

Teoksen tulkitsevat: Oulun katedraalikuoro, Cantio Lau-
dis -kuoro OAMK:n kamarikuoro, Oulun kamariorkesteri, 
Péter Marosvári (evankelista ja tenoriaariat), Henna-Mari 
Sivula (sopraano), Annemari Moilanen (altto), Jussi Juola 
(basso), Ari Rautakoski (Jeesus), Markku Liukkonen (Pie-
tari ja Pilatus), johtaa Olli Heikkilä. Kuorojen valmennus: 
Markku Liukkonen, Lauri-Kalle Kallunki ja Olli Heikkilä. 
Vapaa pääsy. Käsiohjelma 15 €, tuntia ennen kirkon pää-
ovelta. Järjestää OAMK, Oulun tuomiokirkkoseurakunta 
ja Karjasillan seurakunta. Lue juttu s. 9.

Aikuisten askartelu-
ja käsityökerho
keskiviikkona 3.4. klo 17.30
Martinniemen srk-kodissa.

Opetellaan esim. skräppäystä, leimai-
lua, korujen ja korttien tekemistä. Oh-
jelmaa on tarkoitus ideoida yhdessä 
osallistujien kesken. Kevään muut ko-
koontumiset 17.4., 15.5. ja 29.5. En-
simmäisellä kerralla tehdään 3D-kort-
ti, jonka materiaalin voi ostaa ohjaa-
jilta (n. 3–5 €). Kerho hakee oman ta-
pansa osallistua myös hyväntekeväisyy-
teen. Ohjaajina vapaaehtoiset Eija Läh-
demäki ja Minna Ruuskanen. Lisätieto-
ja Laila Juntilta, p. 040 8668 319, laila.
juntti@evl.fi.
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Menot Oulun seurakunnissa 21.–28.3.2013

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset
 Messu su 24.3. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustaa Liisa Kar-
kulehto, kanttori Juha Soran-
ta. Musiikissa avustaa seura-
kunnan nuorten kuoro ja se-
kakuoro. Kirkkokahvit.  Mes-
sun jälkeen mahdollisuus 
keskusteluun ja ruko-
ukseen.
Messu su 24.3. 
klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toi-
mittaa Juha 
Vähäkangas, 
avustaa Satu 
Kreivi-Palosaa-
ri, kanttori Ilk-
ka Järviö. Musiikis-
sa avustaa seurakunnan 
nuorten kuoro ja sekakuoro, 
johtajina Matias Lahti ja Ossi 
Kajava. Kirkkokahvit.
Messu su 24.3. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Er-
ja Järvi, kanttori Ilkka Järviö. 
Messu su 24.3. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Liisa Karkulehto, kanttori Ju-
ha Soranta. Kirkkokahvit.
Messu su 24.3. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Heikki Karppinen, avustajat 
Satu Kreivi-Palosaari ja Anna 
Savuoja, kanttori Riitta Piip-
po. Lauluryhmä Gloria. Ko-
lehti Gideon-työlle.
Hiljaisen viikon iltajuma-
lanpalvelus ma 25.3. klo 19, 
Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Liisa Karkulehto, kanttori Ju-
ha Soranta. Resonanssi lau-
luryhmä.
Hiljaisen viikon iltajumalan-
palvelus ti 26.3. klo 19, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa Sa-
tu Kreivi-Palosaari, kantto-
ri Juha Soranta. Resonanssi 
lauluryhmä.
Hiljaisen viikon iltajuma-
lanpalvelus ke 27.3. klo 19, 
Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Satu Saarinen, kanttori Ju-
ha Soranta. Resonanssi lau-
luryhmä.
Perhejumalanpalvelus ke 
27.3. klo 18, Kastellin kirkko. 
Toimittaa Esa Nevala, avus-
tajat Pia Vaarala, Marjaana 
Lassi, Kati Parviainen ja Riit-
ta Yliluoma, kanttori Ilkka 
Järviö. Mukana Ynnin poiki-
en Junnut, johtajana Jaakko 
Kuusela.
Messu to 28.3. klo 19, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa Ju-
hani Lavanko, avustajat Sa-
tu Saarinen, kanttori Riitta 
Piippo. 
Messu to 28.3. klo 19, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Esa Ne-
vala, avustaja Petri Satomaa, 
kanttori Ilkka Järviö. Tervas-
Canto-kuoro. 
Messu to 28.3. klo 19, Kau-
kovainion kappeli. Toimit-
taa Liisa Karkulehto, avustaa 
Kimmo Kieksi.
Messu to 28.3. klo 19, Maik-
kulan kappeli. 30 hopeara-
han tähden – kiirastorstain 
messun toimittaa Erja Järvi, 
musiikki Jenni Koskenkorva 
ja isosnuorten musiikkiryh-
mä. Isoset avustavat. Lau-
lamme Nuoren seurakunnan 
veisukirjasta ja virsikirjasta. 
Messu to 28.3. klo 19, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Satu Kreivi-Palosaari, avus-
taa Heikki Karppinen, kant-
tori Sirpa Ilvesluoto. Kolehti 

Orpotyö Sambiassa Suomen 
Luterilaisen Evankeliumiyh-
distyksen kautta.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 21.3. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 21.3. klo 19, 

Kastellin kirkko.  
Rauhanyhdistyk-

sen raamat-
tuluokka pe 
22.3. klo 18, 
Maikkulan 
kappeli. 
Rauhanyh-

distyksen om-
peluseurat pe 

22.3. klo 18, Kas-
tellin kirkko. 

Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 22.3. klo 19, 
Maikkulan kappeli. 
Miesten raamattupiiri ke 
27.3. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 

Musiikki ja kulttuuri
Kirjavirtaa Pappilassa – kir-
jallisuuspiiri lukevaisille ja 
uteliaille ke 17.4. klo 18–20, 
Kastellin kirkko. Ks. ilmoitus.

Diakonia
Aamupuuro to 21.3. klo 9, 
Kaukovainion kappeli. 
Diakonian ajanvarausnu-
mero 1.3. alkaen 044 3161 
579. Ajan voi varata maa-
nantaisin klo 9–11 joko puhe-
limitse tai paikanpäältä Kar-
jasillan kirkolta. 
Ystävänkamari ti 26.3. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 
Maikkulan diakoniaryhmä 
ti 26.3. klo 14, Maikkulan 
kappeli. 

Lähetys
Hiljaisen viikon virsi-ilta ma 
25.3. klo 18.30, Kaukovaini-
on kappeli. Teetarjoilu. 
Lähetystovi: uutta työtä 
Malawissa pe 22.3. klo 12, Sii-
pi – lähetyksen puoti ja paja. 
Ulla Mäkinen.
Siipi suljettu hiljaisella viikol-
la 25.–29.3.
Cafe Krypta suljettu hiljai-
sen viikon ja pääsiäisen jäl-
keisenä torstaina.

Lapset ja lapsiperheet
Koko perheen kevätrieha 
Patamäen koululla lauantai-

na 23.3. klo 14, Maikkulassa 
(Peltorinne 6). Ks. ilmoitus.
Iltaperhekerho ke 27.3. klo 
18–19.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. Ks. ilmoitus.

Seniorit
Kevät tulee! – Mahdollis-
ta ulkoiluhetki vanhukselle 
ja osallistu YV-keräykseen 
15.–28.4. Ks. ilmoitus. 
Eläkeläiskerho to 21.3. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Kohtaamispaikka kahvikup-
posen, hartauden, keskuste-
lun ja pienen ohjelman ää-
ressä.
Eläkeläisten kerho ma 25.3. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Eläkeläisten kerho to 28.3. 
klo 13, Kastellin kirkko. 

Muut menot
Pääsiäisnäytelmä Kohti kol-
matta aamua to 21.3. klo 
18–20, Karjasillan kirkko. Ks. 
ilmoitus.
Perhepäivähoidon Helmi-
Hetki ti 26.3. klo 9.30, Maik-
kulan kappeli. Tervetuloa 
perhepäivähoitajien ja hoi-
dossa olevien lasten omaan 
HelmiHetkeen. Kokoonnum-
me kuukauden (maalis-huh-
tikuu) viimeinen tiistai klo 
9.30–11. HelmiHetki alkaa 
yhteisellä lapsen näköisellä 
hartaudella. Lapsille on oma 
muskarihetki ja aikuisille 
mahdollisuus jutella aikuis-
ten kesken. Lisäksi on mah-
dollisuus vapaaseen leikkiin 
sekä pieneen tarjoiluun.

Pääsiäisnäytelmä 
KOHTI KOLMATTA AAMUA 
torstaina 21.3. klo 18–20 Karjasillan kirkossa. 

"Kohti kolmatta aamua" on kuvaelma, jossa seurataan 
Jeesuksen elämän vaiheita pääsiäisen sanoman mukai-
sesti. Näytelmän ovat käsikirjoittaneet seurakunnan 
työntekijät ja toteutuksessa on mukana myös vapaa-
ehtoisia seurakuntalaisia. Näytelmä kulkee palmusun-
nuntaista pääsiäisaamun riemuun! 

Yleisövuorot Karjasillan kirkolla ovat torstaina klo 18 
ja klo 19. Näytelmä kestää noin puoli tuntia. Myös päi-
vällä on näytösaikoja, joihin on kutsuttu erityisesti päi-
väkoteja, kerhoja ja koululuokkia. Lisätietoja voi kysel-
lä Mari Jääskeläiseltä, p. 040 5747 109 ja Anna-Leena 
Ylänteeltä, p. 040 8315 932. Tervetuloa!

Diakonian
ajanvaraus
ma klo 9–11,

p. 044 3161 579
tai Karjasillan

kirkolta. 

PASSIODRAAMA
Karjasillan kirkossa
pe 22.3 ja la 23.3. klo 19

Säveltänyt ja Johanneksen evankeliumin
pohjalta sanoittanut Tytti Issakainen

Tien sinne  
te tiedätte

Kirjavirtaa Pappilassa!
– kirjallisuuspiiri 

lukevaisille 
ja uteliaille

keskiviikkona 17.4.
klo 18–20 Kastellin kirkossa.

Kirjoina ovat
Gaétan Soucy: Tulitikkutyttö

Antonio Munoz Molina: Kuun tuuli.

Tule niin tiedät!

Koko perheen kevätrieha
lauantaina 23.3. klo 14
Maikkulassa Patamäen koululla (Peltorinne 6).

Lasten hiihtokilpailu, perinteiset sarjat, joihin il-
moittautuminen paikanpäällä alkaen klo 14. Mak-
karaa, mehua sekä kasvomaalausta Yhteisvastuuke-
räyksen hyväksi. Lisäksi ratsastusta, arvontaa, on-
nenpyörä sekä kahvio pientä maksua vastaan. Jär-
jestäjänä Maikkulan Suuralueen Yhteistyöryhmä 
(MYTY).

30 hopearahan
tähden

Kiirastorstain 
messu

torstaina 28.3. klo 19
Maikkulan
kappelissa.

Toimittaa Erja Järvi, 
musiikki Jenni Kos-

kenkorva ja isosnuor-
ten musiikkiryhmä. 

Isoset avustavat. Lau-
lamme Nuoren seura-
kunnan veisukirjasta 

ja virsikirjasta.

Iltaperhekerho
keskiviikkona 27.3. klo 18–19.30
Pyhän Andreaan kirkossa.

Tervetuloa iltaperhekerhoon! Kaakkurissa, Pyhän An-
dreaan kirkolla, järjestetään tänä keväänä kolmena 
keskiviikkona (6.2., 27.3. ja 8.5.) koko perheelle suun-
nattu iltaperhekerho. Kerho alkaa yhteisellä hartaus-
hetkellä, jonka jälkeen siirrytään vapaasti leikkimään 
ja askartelemaan. Kerho päättyy yhteiseen muska-
rituokioon ja iltapalaan. Kerhossa on mukana "isoi-
na siskoina ja veljinä" Karjasillan seurakunnan toisen 
vuoden isoskoulutettavia. Lämpimästi tervetuloa mu-
kaan! 

Kevät tulee! – Mahdollista
ulkoiluhetki vanhukselle
ja osallistu YV-keräykseen
ma 15.4. klo 15–16 ja su 28.4. klo 15–16.

Voit ilmoittautua ulkoiluhetken lahjoittajaksi van-
hukselle osallistumalla haluamallasi summalla YV-
keräykseen tai tulla itse ulkoilemaan yhdessä van-
huksen kanssa. Tarkoituksenamme on tarjota mah-
dollisimman monelle vanhukselle virkistävä kevät-
hetki ulkona. Mukana tapahtumassa ovat Karjasil-
lan diakoniatyö, Hiirosenkoti, Uittokoti, Kairoskoti, 
Höyhtyän Palvelukeskus ja VillaViklo. 

Viimeinen ilmoittautumispäivä 10.4. Lisätietoja ta-
pahtumasta: Asta Leinonen, p. 040 5747 157 tai as-
ta.leinonen@evl.fi.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 531 3500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoenseurakunta@
evl.fi

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. 040 5844 406 
Kirkonniementie 6
90900 Kiiminki
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Oulujoen 
seurakunta

Kiimingin
seurakunta

Ylikiiminki
Harjutie 5 
avoinna sop.muk. 
piirikappalainen 
040 7300 407

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
ma, to klo 9–13, 
p. 040 5239 723

Jumalanpalvelukset
Palmusunnuntain perhe-
messu su 24.3. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Juha 
Sarkkinen, avustavat Maikki 
Husso, Kirsi Isola, Elisa Klasi-
la, Sari Meriläinen, Ilkka Mä-
kinen, kanttorina Lauri Nurk-
kala. Kirkkokahvit. 
Palmusunnuntain messu 
su 24.3. klo 12, Hintan seu-
rakuntatalo. Toimittaa Juha 
Sarkkinen, kanttorina Lauri 
Nurkkala.
Palmusunnuntain messu su 
24.3. klo 12, Sanginsuun seu-
rakuntakoti. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, kanttorina Taneli 
Setälä. Kirkkokahvit.
Palmusunnuntain perhe-
kirkko su 24.3. klo 10, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Tuo-
mo Rahko.
Palmusunnuntain perhe-
kirkko su 24.3. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Pertti 
Lahtinen, kanttori-
na Anja Hyyry-
läinen.
Hiljaisen vii-
kon kirk-
koilta ma 
25.3. klo 19, 
Oulujoen 
kirkko. Toi-
mittaa Ilkka 
Mäkinen, kant-
torina Lauri Nurk-
kala.
Hiljaisen viikon kirkkoilta 
ma 25.3. klo 19, Ylikiimingin 
kirkko. Olavi Isokoski, kant-
torina Tuomo Rahko. Ylikii-
mingin puhaltajat.

Viikkomessu ti 26.3. klo 
18.30, Hintan seurakuntata-
lo. Toimittaa Jyrki Vaaramo. 
Suunnattu kehitysvammaisil-
le. Kirkkokahvit. 
Hiljaisen viikon kirkkoilta ti 
26.3. klo 19, Oulujoen kirkko. 
Toimittaa Juha Sarkkinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala.
Hiljaisen viikon kirkkoilta 
ti 26.3. klo 19, Ylikiimingin 
kirkko. Riitta Kentala, kant-
torina Riitta Rahko. Vesalan 
koulun kuoro.
Hiljaisen viikon perheilta ke 
27.3. klo 18, Oulujoen kirk-
ko. Riitta Kentala, kanttori-
na Sanna Leppäniemi, aCor-
de-lapsikuoro, johtajana An-
na Haanpää-Vesenterä.
Hiljaisen viikon kirkkoilta 
ke 27.3. klo 19, Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Ilkka Mäki-
nen, kanttorina Leo Rahko.
Hiljaisen viikon kirkkoilta 
ke 27.3. klo 19, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 

kanttorina Anja Hyyry-
läinen.

Kiirastorstain 
messu to 28.3. 
klo 19, Oulujo-
en kirkko. Toi-
mittaa Antti 
Leskelä, avus-
taa Riitta Ken-

tala, Gaudiate 
-kuoro, johtajana 

ja kanttorina Lauri 
Nurkkala. 

Kiirastorstain messu to 
28.3. klo 19, Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Juha Sark-
kinen, kirkkokuoro, johtaja-
na ja kanttorina Leo Rahko.
Kiirastorstain messu to 

28.3. klo 19, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
avustaa Olavi Isokoski, kant-
torina Anja Hyyryläinen.

Hartauselämä
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 26.3. klo 19, Myllyo-
jan seurakuntatalo. Viljo Jun-
tunen, Antti Kiuru.

Diakonia
Diakoniapiiri to 21.3. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 

Lähetys
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 25.3. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, ystävänka-
mari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 25.3. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

yLikiiMiNki
Piispankamari pe 22.3. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-
tupa. Lähetyksen kirpputori-
kahvila avoinna perjantaisin.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerho to 21.3. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho to 21.3. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 
Perhekerho to 21.3. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 
Perhekerho pe 22.3. klo 
9.30, Huonesuon seurakun-
takoti. 
Perhekerho pe 22.3. klo 
9.30, Myllyojan seurakunta-
talo. 

Seurakuntaretki  Lapualle  
to–pe 23.–24.5. 

Tutustumme kulttuurikeskus Vanhaan Paukkuun, ris-
teilemme  Lapuanjoella  sekä  vierailemme  Sompin 
kellovalimossa.  Yövymme  Lapuanhovissa 2 hengen 
huoneissa.  Ennen  paluumatkaa  opastettu tutustumi-
nen Lapuan tuomiokirkkoon. Retken  hinta  159 € (yh-
den hengen huone +36 €), sisältää matkan, majoituk-
sen täysihoidolla ja vakuutuksen Oulun seurakuntien 
jäsenille.  Etusija  Oulujoen seurakunnan alueella asu-
ville.  IImoittautuminen 17.4. mennessä, p. (08) 3161 
340 tai  www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.  Retkelle hy-
väksymisestä ilmoitamme kirjeitse. Matkalla mukana 
diakonissat Ulla-Maija Ruotsalainen ja  Anu  Fedotoff.

Seniorit
Seurakuntakerho to 21.3. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 21.3. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 21.3. 
klo 14, Hoikantien Palvelu-
talo. 

Muut menot
Oulujoen vanhojen isojen 
leiri 12.–14.4., Merilän Lei-
rikeskus, Pietarsaari. Leiril-
lä pelaamme, ulkoilemme, 
olemme hartaita ja tietenkin 

syömme hyvin. Öisin nukum-
me. Leirin hinta on 30 €, si-
sältäen matkat, majoituksen 
ja ruoat. Oulun ev.-lut. seura-
kuntien jäsenille hinta sisäl-
tää myös vakuutukset. Lisä-
tietoja; tuija.perkkio@evl.fi, 
p. 044 3161 451.
K-18 leiri, 19.– 21.4., NMKY:n 
leirikeskus, Rokua. Leirin hin-
ta on 30 €, sisältäen matkat, 
ruoat, majoituksen ja lisäk-
si vakuutukset Oulun ev.-
lut. seurakuntien jäsenille. 
Leirin ohjelma sisältyy hin-
taan. Lisätietoja: jouni.hei-
kinheimo@evl.fi tai  p. 040 
7379 643.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 21.3. klo 
10, Vanhan koulun lähimmäi-
sen tupa.
Kristittyjen yhteinen ru-
kousilta, raamattu ja ru-
kouspiiri ti 2.4. klo 18–20 
Jäälin kappelissa.

Diakonia
Diakoniatyön taloudellisis-
sa asioissa diakonian vas-
taanotolle ajanvaraus vain 
maanantaisin klo 9–11 pu-
helimitse tai sähköpostil-
la. Ajanvarausnumero on p. 
040 7008 151. Huom! ma 1.4. 
ei ole ajanvarausta!
Lauluilta Eila ja Pentti Hon-
kasella pe 22.3 klo 18. Hauki-
putaantie 1105, Alakylä. Mu-
kana Ulla Mitrunen-Nyyssö-
nen, Jarkko Metsänheimo ja 
Seija Lomma. Tuotto Yhteis-
vastuulle. 
Juttunurkka ma 25.3 klo 10–
13 Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 25.3. klo 11–
12 Jäälin kappelilla. Aterian 
hinta 3 €. 
Mielenterveyskuntoutujien 
omaisryhmä ti 26.3 klo 13–
14.30, Kirkkopirtin nuorten-

tila, kk. 
Omaishoitajien ryhmä ke 
27.3. klo 13–16. Menemme Ja-
tuliin uimaan. Lähtö Seniori-
talolta omilla tai kimppakyy-
deillä. Jos tarvitset kyytiä, soi-
ta Jaanalle, p. 040 5793 248.
Diakoniatyön vapaaehtois-
ten teehetki ti 26.3. klo 18 
Montin-salissa ja klo 19 osal-
listumme iltakirkkoon. Vieraa-
na Kiimingin ja Jäälin Martat. 
Lauluilta Niemelän talos-
sa pe 5.4. klo 18. Ylikyläntie 
115. Mukana Juha Tahkokor-
pi, Sari Wallin ja Seija Lom-
ma. Tuotto Yhteisvastuulle. 
Naisten kasvuryhmä ei ko-
koonnu hiljaisella viikolla 
(vko 13).

Lähetys
Diakonia- ja lähetyspiiri vie-
railu ti 19.3. klo 13 Haukipu-
taalle, mikäli tarvitset kyy-
tiä ota yhteys Kirsiin, p. 044 
5760 019.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 
19.3. klo 18 Jäälin kappelilla.

Lapset ja perheet
Pyhäkoulu su 24.3. klo 12 
Kirkkopirtin päiväkerhotila.
Perhekerhot ja perhekahvi-
lat eivät kokoonnu hiljaisella 
viikolla (vko 13).

Päiväkerhot ja lastenparkki 
eivät kokoonnu hiljaisella vii-
kolla (vko 13).
Esikkoryhmä ti 2.4. klo 10–
12 Jäälin kappeli.

Nuoret
Varttikirkko ja yökahvila pe 
5.4. klo 18.30–22  srk-keskuk-
sessa.

kuorot
Kamarikuoro to 21.3. klo 
18.30 srk-keskuksessa. 
Kirkkokuoro to 21.3. klo 
18.30 Jäälissä.
Eläkeläiskuoro pe 22.3. klo 
10 seurakuntakeskuksen sa-
li. Johtajana Tuomo Nikkola.

Muut menot
Luontokuvia Raamatun va-
lossa, kuvat Terho Seppä-
nen. Jäälin kappelilla  10.3–
13.4. Avoinna maanantai-
sin klo 9–13, messun jälkeen 
31.3. tai sopimuksen mu-
kaan. Lisätietoja: Jaana Kon-
tio, p. 040 5793 248.
Naisten saunailta to 21.3 klo 
18–20 Suvelassa. Ennen sau-
nomista mahdollisuus jalka-
hoitoon/ -kylpyyn. Ota mu-
kaan vati, pikkupyyhe ja läm-
pimät villasukat. 
Rauhan Sanan Seurat su 
24.3. klo 15 Montin-sali, Sep-
po Kinaret.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
24.3. klo 17 Rauhanyhdistyk-
sellä, Jukka Hämäläinen ja 
Juhani Liukkonen.
Miesten saunailta ti 26.3. 
klo 20, löylynheittäjänä Ei-
no Alila.

Messu palmusunnuntaina  24.3. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Pauli Niemelä, saarnaa Juha Tahkokorpi, avus-
taa Miia Seppänen,  kanttorina Jarkko Metsänheimo. 
Messun yhteydessä nuorisotyönohjaaja Jii-Pee Nyys-
sösen virkaan  siunaaminen. Avustaa nuorten musa-
ryhmä. Messun jälkeen kirkkokahvit ja tervetulojuhla 
seurakuntakeskuksessa. Kuljetuspyynnöt virastoon pe 
22.3. mennessä, p. 040 5844 406.
Hiljaisen viikon iltakirkko ma 25.3. klo 19 kirkossa. 
Toimittaa Ulla Mitrunen-Nyyssönen, kanttorina Sari 
Wallin. Eläkeläisten kuoro, johtaa Tuomo Nikkola.
Hiljaisen viikon iltakirkko ti 26.3. klo 19 seurakun-
takeskuksessa. Seurakunnan uusi kamarikuoro laulaa 
Buxtehuden kantaatteja kanttori Jarkko Metsänhei-
mon johdolla. Mukana ovat Muhoksen seurakunnan 
kuoro Ossi Kajavan johdolla sekä viuluorkesteri. Pu-
he Pauli Niemelä.
Hiljaisen viikon iltakirkko ke 27.3. klo 19 kirkossa. Toi-
mittaa Miia Seppänen, kanttorina Sari Wallin. Poika-
kuoro Pohjantähdet. 
Kiirastorstain messu to 28.3. klo 19 kirkossa. Toimit-
taa Seija Helomaa, avustaa Juha Tahkokorpi, Erja Haho 
ja kirkkokuoro, kanttorina Sari Wallin. Kuljetuspyyn-
nöt Erja Haholle ti 26.3. klo 12 mennessä, p. 0400 775 
164.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 29.3. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Miia Seppänen, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo. Mieskvartetti.
Pääsiäisyön messu la 30.3. klo 23 kirkossa. Toimit-
taa Juha Tahkokorpi, avustajat Sanna Mettovaara, Sil-
ja Haho viulu, Tommi Haho trumpetti, kanttorina Sa-
ri Wallin. 
Pääsiäispäivän messu su 31.3. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Ulla Mitrunen-Nyyssönen, tekstin lukijana Ti-
mo Pöyskö, avustaa tyttökuoro Satakielet, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo. Kuultavissa Radio Dei.
Pääsiäispäivän messu su 31.3. klo 13 Jäälin kappelis-
sa. Toimittaa Ulla Mitrunen-Nyyssönen, kanttorina Sa-
ri Wallin.
2. pääsiäispäivän messu ma 1.4. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Pauli Niemelä, saarnaa rovasti Juhani Alaranta, 
kanttorina Jarkko Metsänheimo. Projektikamarikuoro.

Lasten pääsiäiskirkoissa saamme eläytyä 
pääsiäisen sanomaan laulaen, kuunnellen ja katsellen. 
Tiistai 26.3. klo 9 ja 10 Jäälin kappelissa. 
Keskiviikko 27.3. klo 9 ja 10 Kiimingin kirkossa. 
Perheiden iltakirkko keskiviikkona 27.3. klo 19 Kiimin-
gin kirkossa. Sisältö on sama kuin lasten pääsiäiskirkois-
sa. Lapset voivat askarrella kirkkoon mukaan otettavak-
si auringon vapaavalintaisesta materiaalista. 

Pääsiäinen kutsuu kirkkoon

Kauneimmat 
hengelliset laulut 

su 24.3. klo 14 Yli-Iin 
seurakuntatalossa. 

Kirkkokuoro, johtaa 
Anja Hyyryläinen. Puhe 

Toivo Hyyryläinen. 
Kahvitarjoilu.

Matka pääsiäiseen 
maanantaina 25.3. klo 19 Yli-Iin seurakuntatalossa. 
Saksan halki katsomaan Oberammergaun kärsimys-
näytelmää. Multimediaesitys seurakuntatalossa, 
Matti Häkkinen.
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Elämän polku

kastetut
Tuomiokirkko: Emilia Ale-
xandra Heinänen, Olavi Mi-
kael Minkkinen, Aatos Elme-
ri Pitkänen, Kristiina Sofia 
Amalia Myllylä.
Haukipudas: Riina Marianna 
Kuha, Jukka Antero Ruotsa-
lainen, Niilo Aatos Holappa, 
Noora Sofia Meriläinen, Me-
ri-Erin Helena Ojala, Lumi Lil-
ja Viitalähde.
Karjasilta: Eetu Sakari Huh-
ta, Milla Helena Kinisjärvi, 
Casper Kirmo Mikael Koisti-
nen, Hulda Saima Valpuri Ko-
mulainen, Fanny Laura Matil-
da Kärnä, Lenni Eevert Lau-
rila, Eetu Otto Mattila, Saa-
ga Matilda Nissilä, Milja Ma-
tilda Pohjola, Sara Christa Mi-
kaela Suokas, Luka Onni Os-
kari Mäkelä.
Kiiminki: Senni Maria Jakki-
la, Lenni Joonas Karhumaa, 
Iiro Aamos Karhumaa, Eino 
Werner Iisakki af Hällström.
Oulujoki: Luka Valtteri Pos-
sakka.
Oulunsalo: Marius Kristian 
Savela.
Tuira: Olga-Liinu Vadelma Ar-
ponen, Hugo Kristian Falken-
bach, Luka Nuutti Elias Ha-
lunen, Marilla Ingrid Jokita-
lo, Väinämö Eevert Kaasinen, 
Peppi Lotta Amanda Kallinen, 
Aada Susanna Mört, Katja 
Anni Ilona Roininen, Melissa 
Janni Aurora Ronkainen, Min-
ka Susanna Tornberg, Lotta-
Stiina Annele Tuovila.

Vihityt
Karjasilta: Petri Tapani Mat-
tila ja Piritta Liisa Päivikki 
Mahanen, Miika Pekka Alek-
si Parkkila ja Hannele Katarii-
na Raappana.
Kiiminki: Mikko Petteri 
Heikkinen ja Jonna-Maria 
Tellervo Niemi.
Oulujoki: Joni Juhani Hon-
gisto ja Mirva Maarit Emilia 
Riikola.

kuolleet
Tuomiokirkko: Aino Maria 
Kyröläinen 92, Toivo Ensio 
Salo 91, Niilo Johannes Siu-
rua 80.
Haukipudas: Reeta Anneli 
Haapakangas 91, Pentti Ar-
viidi Jurvakainen 75, Ari Ola-
vi Meriläinen 48.
Karjasilta: Pekka Johannes 
Holappa 59, Veikko Kalevi 
Järvelin 74, Viljo Olavi Leino-
nen 94, Elli Cecilia Mäntynie-
mi 84, Esko Oskari Oravainen 
74, Siiri Vappu Pakkanen 90, 
Helmi Riitta Birgitta Räty 59, 
Pauli Aarre Tauriainen 84.    
Kiiminki: Lyyli Amalia Ihalai-
nen 89.
Oulujoki: Kalevi Johannes 
Alasiurua 83, Hemmi Henrik 
Klaavuniemi 74, Kari Olavi 
Särkelä 50, Laina Amalia Ve-
teläinen 88.  
Tuira: Hilma Taimi Kekkonen 
75, Anja Liisa Koski 75, Juha-
ni Armas Aabram Kuosma-
nen 82, Veikko Armas Luuri 

Menot Oulun seurakunnissa 21.–28.3.2013

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 8

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

83, Pentti Kalevi Paakkari 79, 
Toini Kyllikki Palko 86, Pek-
ka Martti Pirttisalo 71, Reino 

Kalevi Puolakanaho 73, Jou-
ko Uolevi Similä 66. 

Varhaisnuoret

10-leiri
ti–to 25.–27.6. 
Karjasillan ja Tuomiokirkkoseurakunnan 10-vuotiaille.
to–la 27.–29.6. 
Tuiran ja Oulujoen seurakunnan 10-vuotiaille.
Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa.

10-leiri 2013 on tarkoitettu vuonna 2003 syntyneille ty-
töille ja pojille. Leirillä majoitutaan puolijoukkueteltois-
sa ja ruokaillaan leirikeskuksen ruokalassa. Luvassa on 
monipuolista ohjelmaa. Ilmoittautuminen leirille 26.4. 
mennessä osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Lisätietoa antavat nuorisotyönohjaajat: Pertti Putila, 
p. 040 5062 883 ja Sanna Parkkinen, p. 040 5747 069.

Eroryhmä
Alkaa 2.4. klo 16–17.30, kokoontuu 9 kertaa viikottain 
(paikka ilmoitetaan myöhemmin).

Vertaisyhmässä jaetaan eroprosessiin liittyviä tuntei-
ta ja ajatuksia ja etsitään voimavaroja uudessa elämän-
tilanteessa. Ryhmään otetaan korkeintaan 8 henkilöä. 
Ryhmää ei ole tarkoitettu eroa harkitseville vaan sellai-
sille, joiden eropäätös on jo tehty.

Ilmoittautumiset 22.3. mennessä Perheasiain neuvot-
telukeskukseen, p. 044 3161 557 tai sähköpostitse mar-
ja.siivola@evl.fi tai ilkka.kurjenmaki@evl.fi.

Jumalanpalvelukset
Messu su 24.3. klo 10  toimit-
ta Minna Salmi, kanttori Ta-
ru Pisto. Muualla rippikoulun
käyvien jp-opetus klo 9–13. 
Kirkkokahvit.
Ahtisaarna ma 25.3. klo 19 
Minna Salmi, kanttori Taru 
Pisto.
Ahtisaarna ti 26.3. klo 19 
Jukka Joensuu, kanttori Tuo-
mo Kangas.
Ahtisaarna ke 27.3. klo 19 
Jukka Joensuu, kanttori Tuo-
mo Kangas.
Kiirastorstain messu 28.3. 
klo 19 Tapio Kortesluoma, 
av. Kirsi Paavola, kanttori Ta-
ru Pisto. Uusi Ääni.

Hartauselämä
Hartaus ke 27.3. klo 12.30, 
Caritas-talo. Riitta Markus-
Wikstedt
Hartaus ke 27.3. klo 13.30, 
Salonkartano. Päivi Pulkki-
nen, Tuomo Kangas
Hartaus ja ehtoollinen to 

28.3. klo 11.30, Teppola. Ta-
pio Kortesluoma, Tuomo 
Kangas.

Lapset ja lapsiperheet
Valokuvaus MLL:n ja seu-
rakunnan perhekahvilas-
sa ti 26.3. klo 9.30, kerhotila 
Reppu Pitkäkankaalla. Valo-
kuvaajana Seppo Kolehmai-
nen/ Skopix.

Nuoret
Oulunsalon kesän 2013 ripa-
ri-isoshaku ti 2.4. Oulunsa-
lon kesän 2013 ripareille iso-
seksi! Ilmoittaudu tähän ta-
pahtumaan ja kerro mille lei-
reille haluaisit tulla. Jos olet 
yli 18-v. kerro myös kiinnos-
taako sinua yövahdin tehtä-
vät. Rippileirejä ensi kesä-
nä ovat: Kesä1 2.–7.6. Hai-
luodossa, Kesä2 6.–11.7. Tai-
valkoskella, Kesä3 28.7.–2.8. 
Kiimingissä ja Päivärippikou-
lu 10.–15.6. Lisätietoja saat 
nuorisotyönohjaajilta.

Muut menot
Kyläkamari- ja SPR:n Ter-
veyspointtitoiminta  ma 
25.3. Toimitalolla 2. krs, ma 
ja ke klo 11–14. Vattukuja 2. 
Maanantaisin paikalla Ter-
veyspointti. Tervetuloa!

Seniorit
Virsilaulupiiri ti 26.3. klo 11, 
Kerttu Piiraisella. Taru Pisto

kuorot ja kerhot
Musiikkikerho to 21.3. klo 
15–16, Reppu. 
Uusi Ääni to 21.3. klo 18–20, 
Oulunsalon kirkko. 
Musiikkikerho to 28.3. klo 
15–16, Reppu. 
Uusi Ääni to 28.3. klo 18–20, 
Oulunsalon kirkko. 

Muut Menot:
Oulunsalon ry: Seurat Salon-
kartanossa to 21.3. klo 13.30 
Pekka Kinnunen, klo 18.30 
naisten musiikki-ilta Kan-
kaan asemalla Niementiel-
lä, nyyttärit ja arvonta. Eri-
koisryhmän kerho to 21.3. 
klo 18.30 ry. Seurat Teppo-
lassa la 23.3. klo 11.30 Pek-
ka Kinnunen. Su 24.3. klo 16 
kodin ilta, ”Uskovaisen elä-
mä Jumalan sanan perustal-
la”, Aimo Hautamäki. Ti 26.3. 
klo 19 hiljaisen tiistain  virsi-
ilta, hartaus Jukka Joensuu. 
Varttuneiden kerho ke 27.3. 
klo 12 ry.
Salonpään ry: Kevätseurat 
la 23.3. klo 18, alustus ja kes-
kustelu. Kevätseurat su 24.3. 
klo 13, alustus ja keskustelu.

Palmusunnuntain 

sävelhartaus
sunnuntaina 24.3.2013 klo 19–20 

Oulunsalon kirkossa.

Bach – Buxtehude – da Victoria – 
Hassler – Nikkola.

Mieskuoro / kuoro / lapsikuoro / Tuomo Kangas, 
Uusi Ääni / Taru Pisto ja soitinyhtye.

Puhe Jukka Joensuu.

Hiljaisen tiistain 
iltakirkko

tiistaina 26.3. klo 19–20.30 
Oulunsalon kirkossa.

Paastonajan virsiä yhteislauluina, 
runoja Heimo Tölli, Kärsimyslaulu Pertti Lahtinen, 

puhe Jukka Joensuu.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

Tuiran 
uusi diakonian 

ajanvarausnumero 
on 

 044 3161 412.

Jumalanpalvelukset 

Messu su 24.3. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Anu Oja-
la, avustaa Hannu Ojalehto, 
kanttorina Tommi Hekkala.
Messu su 24.3. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Päivi Jussila, avustavat Terhi-
Liisa Sutinen ja Jenni Siljan-
der, kanttorina Laura Kum-
pula. Mukana ekorippikou-
luryhmä.
Messu su 24.3. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Anna-Leena Häkkinen, avus-
taa Pasi Kurikka, kanttorina 
Anu Arvola-Greus. Cappella 
pro Vocale, Pyhän Tuomaan 
lapsi- ja nuorisokuoro. Mes-
sun jälkeen hiljaisen viikon 
aloitus.
Sanajumalanpalvelus su 
24.3. klo 12, Pateniemen 
kirkko. Toimittaa Juha Valp-
pu, avustaa Anssi Putila, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Rajakylä 3 rippikouluryhmä 
mukana jumalanpalveluk-
sessa.
Englanninkielinen mes-
su (saarna myös suomeksi) 
su 24.3. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Toimittaa Ari 
Savuoja. 
Iltamessu su 24.3. klo 17, Pa-
teniemen kirkko. Toimittaa 
Tapio Pokka.
Iltamessu su 24.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Riik-
ka Honkavaara, avustaa Pau-
la Hyväri, kanttorina Pirjo 
Mäntyvaara.
Hiljaisen viikon iltajuma-
lanpalvelus ma 25.3. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Pa-
si Kurikka, kanttorina Tom-
mi Hekkala.
Vanhusten viikkomessu 
ti 26.3. klo 13, Tuiran kirk-
ko. Toimittaa Stiven Naa-
tus, avustavat Paula Kyllö-
nen, Saila Luukkonen ja teol. 
yo Tinja Lammila, kanttorina 
Heikki Jämsä. Katso ilmoitus.
Hiljaisen viikon iltajumalan-
palvelus ke 27.3. klo 19, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jukka 
Kolmonen, kanttorina Heik-
ki Jämsä. Psalmikvartetti.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 21.3. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Terve-
tuloa!
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 22.3. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen Kuivas-
järven alueen ompeluseu-
rat pe 22.3. klo 18.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Raa-
mattuluokka kerhohuonees-
sa klo 17.
Hiljaisen viikon iltamusiikki 
ma 25.3. klo 19, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Konsonanssi, 
johtaa Virve Karén, säestää 
Laura Kumpula.
Hiljaisen viikon iltamu-
siikki ti 26.3. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Cadenza, 

OAMK:n kirkkomusiikkiopis-
kelijat.
Tule matkalle Oberammer-
gauhin ti 26.3. klo 19, Tuiran 
kirkko, Suvantosali. Rovas-
ti Matti Häkkisen matkaker-
tomus, hiljaisen viikon sano-
maa Hannu Ojalehto, kant-
torina Laura Kumpula.
Hiljaisen viikon iltamusiik-
ki ke 27.3. klo 19, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Virve Karén 
ja Anu Arvola-Greus, laulu. 
Laura Kumpula, piano.

Diakonia
Työttömien ateria to 21.3.
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. Työttömien ruokailu
torstaisin klo 12. Ruokailun
hinta 2€. Tervetuloa!
Pateniemen diakoniapiiri 
to 21.3. klo 13–14.30, Pate-
niemen kirkko. Ks. ilmoitus 
tältä sivulta.
Työttömien ateria pe 22.3. 
klo 12–13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Diakonian vapaa-
ehtoisten valmistama ateria 
2 €. Voi myös ostaa mukaan!
Juttutupa ma 25.3. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Hyvä alku viikolle kappelissa. 
Tarjolla hartaus ja aamupala.

Nuoret
Talenttien ilta to 21.3. klo
18, Tuiran kirkko ja nuoriso-
tila. Sinä isoskoulutuslainen,
nuorten ryhmissä toimiva tai 
vanhempi nuori! Talenttien 
ilta kutsuu sinua mukaan 
suunnittelemaan, ideoimaan
ja toteuttamaan kevään 2013 
Tuiran seurakunnan rippi-
koululaisten seurakunnan 
nuorisotyöhön tutustumisen
iltoja. Lisätietoja Talenttien 
illoista antaa nuorisotyönoh-
jaaja Tuulikki Ståhlberg, tuu-
likki.stahlberg@evl.fi.
Meri-Toppilan yökahvila pe 
22.3. klo 20-23, Meri-Toppi-
lan Nuorisotalo. Meri-Toppi-
lan yökahvila tarjoaa haus-
kaa yhdessäoloa, pelailua ja 
pientä purtavaa yläasteikäi-
sille. Mukana illassa seura-
kunnan työntekijä ja yökah-
vilaohjaajia. Ilta on päihtee-
tön. Lisätietoja nuorisotyön-
ohjaaja Anssi Putilalta, ans-
si.putila@evl.fi, p. 050 3408 

982.
OMG la 23.3. klo 18, Tuiran 
kirkko. Ks. ilmoitus tältä si-
vulta.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 21.3. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kerhossa mukana diakoni 
Päivi Moilanen, p. 040 5747 
064.
Vanhusten viikkomessu ti 
26.3. klo 13, Tuiran kirkko. 
Ks. ilmoitus tältä sivulta.

Lapset ja lapsiperheet
Muskareista lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari.
Pyhäkoulut ja perhekerhot 
lisätietoja www.oulunseura-
kunnat.fi/perhetapahtumat.

Varhaisnuoret
Kaikki Oulun seurakun-
tien varhaisnuorten kerhot 
osoitteessa www.oulunseu-
rakunnat.fi/kalenteri.

kuorot ja kerhot
Kaikki Oulun seurakuntien 
kuoroharjoitukset  löytyvät 
www.oulunseurakunnat.fi/
kuoroharjoitukset.
Tuiran seurakunnan Uusi 
Sekakuoro ke 27.3. klo 18, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Tervetuloa laulamaan Tuiran 
seurakunnan uuteen seka-
kuoroon. Harjoitukset ovat 
keskiviikkoisin klo 18 Koske-
lan seurakuntakodissa. Kuo-
roon pääsee mukaan koelau-
lun kautta. "Laulu ilon tuot-
taa, laulu yhdistää!" Yhtey-
denotot kanttori Pirjo Män-
tyvaaraan, p. 044 3161 576/ 
s-posti pirjo.mantyvaara@
evl.fi.
 

Muut menot
Työttömien ateria to 21.3. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. Työttömien ruokailu 
torstaisin klo 12. Ruokailun 
hinta 2€. Tervetuloa!
Palmusunnuntain iloa su 
24.3. klo 12, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Ks. ilmoitus tältä si-
vulta.

Pateniemen diakoniapiiri
torstaina 21.3. klo 13–14.30 Pateniemen kirkossa.

Mukana pastori Harri Fagerholm ja diakoni Heli Mat-
tila. Eläkkeellä oleva diakoniatyöntekijä Leena Leh-
muspuu esittelee  Kaksikymmentäneljä tuntia -nimis-
tä kirjaansa.

Palmusunnuntain iloa
sunnuntaina 24.3. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa.

Messun toimittavat Anna-Leena Häkkinen ja Pasi Ku-
rikka, kanttorina Anu Arvola-Greus. Mukana Pyhän 
Tuomaan kirkkopiirin vapaaehtoiset, Cappella pro Vo-
cale ja Pyhän Tuomaan lapsi- ja nuorisokuoro. Messun 
jälkeen tarjolla keittolounas (5 euroa) Yhteisvastuun 
hyväksi. Hiljaisen viikon aloitus ja mahdollisuus pääsi-
äisaskarteluun. Tervetuloa!

Tuiran seurakunnan vanhustyön linja 
vastaa keskiviikkoisin klo 9–11
puhelinnumerossa 044 3161 412. 
Numeroon voit soittaa: 
- kun olet yksin tai kaipaat kuuntelijaa 
- kun haluat puhua sinulle tärkeistä asioista 
- kun haluat pyytää kotikäyntiä tai jättää soittopyynnön.

Vanhusten viikkomessu 
tiistaina 26.3. klo 13 Tuiran kirkossa. 

Toimittaa Stiven Naatus, avustavat Paula Kyllönen, 
Saila Luukkonen ja teol.yo Tinja Lammila, kanttori-
na Heikki Jämsä.

Linja-autoreitti: 11.45 Pyhän Luukkaan kappeli - Kai-
toväylä - Raitotie, 11.55 Pateniemen kirkko, 12.00 Pa-
lokan palvelukeskus, 12.10 Rajakylän seurakuntakoti, 
12.15 Koskelan seurakuntakodin pysäkki, 12.20 Kos-
kelan palvelukeskus, 12.25 Metsolan kartano, 12.30 
Pyhän Tuomaan kirkko, 12.35 Alppilan pysäkki, ajaa 
Kaarnatietä, 12.40 Tuiran palvelukeskus, Tuiran kirk-
ko. Messun jälkeen on kahvihetki. Paluukuljetus läh-
tee klo 14.45 Tuiran kirkolta. Olette lämpimästi ter-
vetulleita!

Hiljaisen viikon iltatilaisuudet

Hiljaisen viikon iltamusiikki ma 25.3. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Konsonanssi, johtaa Virve Karén, 
säestää Laura Kumpula.
Hiljaisen viikon iltamusiikki ti 26.3. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Cadenza, OAMK:n 
kirkkomusiikkiopiskelijat.
Tule matkalle Oberammergauhin ti 26.3. klo 19, Tui-
ran kirkko, Suvantosali. Rovasti Matti Häkkisen mat-
kakertomus, hiljaisen viikon sanomaa Hannu Ojaleh-
to, kanttorina Laura Kumpula.
Hiljaisen viikon iltamusiikki ke 27.3. klo 19, Pyhän
Tuomaan kirkko. Virve Karén ja Anu Arvola-Greus, lau-
lu. Laura Kumpula, urut. 

OMG lauantaina 23.3. 
klo 18 Tuiran kirkossa. 

OMG, sitä ihmetellään 
kerran kuukaudessa 
lauantai-iltaisin Tuiran 
kirkossa! Iloista, ei-pö-
nöttävää, rennon letke-
ää menoa nuorilta nuo-
rille, isosilta rippikoulu-
laisille.Mukana myös aina vedossa oleva Nuorten Bän-
di Pihisevät. Illan jälkeen teetä ja sympatiaa! Lisätie-
toa illasta pastori Jaakko Syynimaalta, jaakko.syyni-
maa@evl.fi. 

Preparileiri KuiRi & HePaRa
Hietasaaren leirikeskuksessa pe 5.4. – su 7.4, 
Hietasaaren kaupunkileirikeskus.
 
Ilmoittaudu mukaan preparileirille 5.–7.4. Hietasaaren 
leirikeskukseen. Leirin hinta on 30 € sisältäen ohjelman, 
täysihoidon sekä tapaturmavakuutuksen Oulun ev.lut.
seurakuntien jäsenille. Leirille meno ja paluu tapahtuu 
omin kyydein. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje en-
nen leirin alkua, josta selviävät tarkemmat tiedot aika-
tauluista ja tarvittavista varusteista. Ohjaajina toimivat 
Sannat Tervo & Parkkinen ja Pekka Jarkko.
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keHitySVaMMaiSet
Musari ma 25.3. klo 17.30, Heinätorin seurakuntatalo. Mu-
siikki ja leikkipainotteinen vertaistuki-ilta pienten erityis-
lasten perheille.
Jumalanpalvelus to 28.3. klo 13, Tahkokankaan palvelu-
keskus, juhlasali. 

kuuLoVaMMaiSet
Aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri 
to 21.3. klo 13.30, Caritas-sali. 
Ystäväilta to 21.3. klo 16, Palvelukeskus Runola. 
Kuurojen eläkeläisten päiväpiiri ke 27.3. klo 13, Caritas-
sali. 
Kiirastorstain ehtoolliskirkko to 28.3. klo 16, Palvelukes-
kus Runola. 
Leiri nuorille kuuroille ja viittomakielisille lapsiperheille 
19.–21.4., Juuman leirikeskus. Leirin ohjelma rakentuu valo-
kuvausharrastuksen ympärille. Ohjaajina toimivat Kai Tirk-
konen ja Lauri Lehenkari. Juumassa saamme nauttia hyväs-
tä ruuasta, yhdessäolosta, ulkoilusta ja hiljentymisestä. Lei-
rin hinta on 45 € aikuiset ja 31 € lapset (4–18-v.). Ilmoittau-
tumiset Anne-Mari Kyllöselle, p. 040 5912 657, anne-mari.
kyllonen@evl.fi tai netissä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.

NäköVaMMaiSet
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 28.3. 
klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sali. Tule tutkimaan Raa-
mattua ja luotsaamaan elämää pintaa syvemmältä. Opasys-
tävä on vastassa pääoven läheisyydessä klo 12.30 alkaen.

PäiHDetyö
Aamukahvihetki pe 22.3. klo 9–10, Diakoniset erityispal-
velut. Tarjoamme päivän sanan ja mukavan seuran lisäksi 
kahvia ja teetä, sämpylää, jogurttia, tuoremehua, hedel-
miä. Lisätietoja: diakonissa Tellervo Kianto, p. 040 7564 022.
Naistenryhmä pe 22.3. klo 13–15, Diakoniset erityispalve-
lut (yhteystiedot s.14).
Tavoiteryhmä ma 25.3. klo 14.30–16, Diakoniset erityis-
palvelut. 
Musiikkipiiri ke 27.3. klo 12–14, Heinätorin seurakuntata-
lo. Tule laulamaan yhdessä ja virkistymään musiikista. Mu-
siikkipiirin vetäjinä ovat kirkkomuusikko Taina Voutilainen 
ja diakonissa Tellervo Kianto.

Erityisdiakonia

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Lenkkiryhmä to 21.3. ja 28.3. klo 18–20, Heinätorin 
seurakuntatalo. Ulkoillaan oman kunnon ja kelin mu-
kaan. Lenkin jälkeen iltapalaa. Ilmoittaudu: mari.tuok-
kola@evl.fi, mari.flink@evl.fi.
Cross Cafe pe 22.3. klo 19, Elohuone. Illassa esitetään 
kuvausproggiksen ja taideryhmän yhteistyönä tuot-
tama kuvasarja Jeesuksen viimeisistä päivistä. Esitys 
alkaa klo 21. Lisäksi pääsiäismusiikin levyraati. Terve-
tuloa!
Yliopiston ekumeeninen pääsiäishartaus ma 25.3. 
klo 15, Pyhän Luukkaan kappeli. Oulun yliopiston pe-
rinteisen ekumeenisessa pääsiäishartaudessa puhuu 
metropoliitta Panteleimon ja sen toimittavat yliopis-
topastori Ari Savuoja ja kirkkoherra (ort.) Marko Pat-
ronen. Musiikista vastavat kirkkomuusikko Taina Vou-
tilainen ja huilisti Riitta Ojala. Hartauden jälkeen on 
paastonajan kirkkokahvit kappelilla. Pääsiäishartau-
teen ovat kaikki tervetulleita!
Nuorten aikuisten tuomiotupa ke 27.3. klo 15–16, Elo-
huone. Nuorille aikuisille tarkoitettu paikka, jossa voit 
hetkeksi istahtaa, tavata tuttuja, taiteilla ja nauttia ku-
pin kuumaa. Avoinna joka keskiviikko klo 15–17, (pait-
si 27.3. klo 15–16). 
Taideryhmä ke 27.3. klo 17.30–19, Heinätorin seura-
kuntatalo. Aikaisempaa kokemusta et tarvitse, aino-
astaan iloisen ja rohkean mielen! Ilmoittaudu: mari.
tuokkola@evl.fi.

oPiSkeLiJaJärJeStöt
OPKOn opiskelijailta la 23.3. klo 18.30, Torikatu 9 A 
32. Lauluseurat: täydestä sydämestä, Oulun OPKOn 
hallitus.
Kansanlähetyksen 3K-ilta ma 25.3. klo 18.30, Rukous-
huone, Koulukatu 41. Johannes Kastaja: Arto Hukari.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 27.3. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Hiljaisen viikon seurat.

Englanninkielinen messu (saarna myös suomeksi) su 
24.3. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli.
English Service on Sunday 24th of March at 4 pm. in 
St. Luke's Chapel. 

Kansainvälisyys

Yhteisvastuutapahtumia
Valokuvakilpailu 
osallistua voi 31.3. saakka. Valokuvauskilpailu Yhteis-
vastuukeräyksen vuoden 2013 teemasta ”Old is gold”. 
Lisätietoja teemasta www.yhteisvastuu.fi. Kuvien on 
oltava osallistujan itsensä ottamia ja niihin tulee ol-
la täydet tekijänoikeudet. Jos kuvissa esiintyy tunnis-
tettavia henkilöitä, kuvaajan vastuulla on kysyä heil-
tä lupa kuvan julkaisemiseen. Sähköiset kuvatiedostot 
lähetetään jpg-muodossa sähköpostilla osoitteeseen: 
yv.ouluntuomiokirkko@evl.fi. Jokaisen kuvan tiedos-
tonimessä tulee olla kuvaajan ja kuvan nimi. Sähkö-
postin otsikoksi kirjoitetaan "Old is gold” ja oma nimi. 
Viestikenttään kirjoitetaan: kuvan/kuvien nimet, ku-
vaajan etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero ja säh-
köpostiosoite. Lisätietoja: www.oulunseurakunnat.fi/
tuomiokirkko.

Lauluilta
perjantaina 22.3. klo 18 Eila ja Pentti Honkasella, Hau-
kiputaantie 1105 (Kiiminki Alakylä). Mukana Ulla Mit-
runen-Nyyssönen, Jarkko Metsänheimo ja Seija Lom-
ma. Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Yhteisvastuutapahtuma
lauantaina 23.3. klo 10–14 Ylikiimingin seurakuntata-
lolla. Keittolounas klo 11–13, hinta 5 euroa (alle 4-vuo-
tiaat ilmaiseksi). Lapsille ongintaa (2 euroa) ja virpo-
misvitsojenaskartelua (50 snt). Tuotto Yhteisvastuulle.

Koko perheen kevätrieha
lauantaina 23.3. klo 14 Patamäen koululla Maikkulas-
sa. Ohjelmassa lasten hiihtokilpailu, perinteiset sarjat, 
joihin ilmoittautuminen paikanpäällä alkaen klo 14. 
Makkaraa, mehua sekä kasvomaalausta Yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi. Lisäksi ratsastusta, arvontaa, on-
nenpyörä sekä kahvio pientä maksua vastaan. Järjes-
täjänä Maikkulan Suuralueen Yhteistyöryhmä (MYTY).

Palmusunnuntain sävelhartaus
sunnuntaina 24.3. klo 19 Oulunsalon kirkossa.
Kolehti Yhteisvastuukeräykselle.

Kirkkoilta
keskiviikkona 27.3. klo 19 Yli-Iin kirkossa.

Kevät tulee – Mahdollista ulkoiluhetki vanhukselle
15.–28.4.  Voit ilmoittautua ulkoiluhetken lahjoittajak-
si vanhukselle osallistumalla haluamallasi summalla Yh-
teisvastuukeräykseen tai tulla itse ulkoilemaan
yhdessä vanhuksen kanssa – itsellesi sopivana ajankoh-
tana. Tarkoituksena on tarjota mahdollisimman monel-
le vanhukselle virkistävä keväthetki ulkona. Mukana 
tapahtumassa ovat Karjasillan diakoniatyö, Hiirosenko-
ti, Uittokoti, Kairoskoti, Höyhtyän Palvelukeskus ja Vil-
laViklo. Ilmoittaudu viimeistään 10.4. Lisätietoja tapah-
tumasta ja ilmoittautumiset: Asta Leinonen, p. 040 574
7157 tai asta.leinonen@evl.fi.

Isospäivä-tapahtuma
lauantaina 27.4. klo 12 Karjasillan kirkossa.
Oulun seurakuntien (Oulujoki, Karjasilta, Tuira, Tuo-
miokirkko ja Oulunsalo) yhteistä Isospäivä-tapahtu-
maa vietetään Karjasillan kirkossa (Nokelantie 39).
Tapahtumassa näet muita Oulun seurakuntien isosia, 
vietät päivää erilaisten toimintojen ja ruoan parissa, 
saat ideoita isosena toimimiseen ja siunauksen tärke-
ään isostehtävääsi.
Klo 17 alkavan messun jälkeen voit jäädä kirkolle viet-
tämään rentoa yhdessäoloa makkaranpaiston ja fris-
beegolfin merkeissä. 
Ilmoittautuminen tapahtumaan 11.3.–17.4. osoit-
teessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Lisätietoja saat 
seurakuntasi isostoiminnasta vastaavalta.

Lähetys
Cafe Krypta
Oulun tuomiokirkon krypta, torstaisin klo 11–16. Jatkoai-
ka torstaina 21.3. 16–20. suljettu hiljaisen viikon ja pää-
siäisen jälkeisenä torstaina. Makeita ja suolaisia leivon-
naisia ja käsitöitä. Tuotto vammaisten lasten ja nuorten 
koulutukseen Nepalissa Suomen Lähetysseuran kautta.
Puttaan Tupa 
to ja pe klo 12–14, Kirkkotie 10, Haukipudas.
Tule istahtamaan, juttelemaan, tekemään käsitöitä 
tai lukemaan lehtiä. Kahviosta voi ostaa päiväkahvin. 
Myyntipisteessä käsitöitä, kortteja, adresseja. 
Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma–ke, pe klo 10–14. 
Lauantaisin 23.3., 20.4. ja 18.5. klo 10–14. Suljettu hiljai-
sella viikolla 25.–29.3. Nokelantie 48 B, käynti Latokar-
tanontien puolelta. Puodista kirpputoritavaraa, polku-
pyöriä ja niiden osia sekä uusia pajan tuotteita, tarjol-
la myös kahvia. 
Lähetystovi: uutta työtä Malawissa pe 22.3. klo 12, Sii-
pi – lähetyksen puoti ja paja. Ulla Mäkinen

Oulun Katedraalikuoro
Cantio Laudis -kuoro
OAMKn kamarikuoro

Péter Marosvári, tenori (evankelistat ja aariat)
Ari Rautakoski, baritoni (Jeesus)

Henna-Mari Sivula, sopraano
Annemari Moilanen, altto
Jussi Juola, bassobaritoni

Markku Liukkonen, basso (Pietari ja Pilatus)

Oulun Kamariorkesteri

Olli Heikkilä, musiikinjohto

Pitkäperjantaina 29.3. klo 18 
Oulun tuomiokirkko

(BMV 245)

(1685–1750)

Vanhustyön pastori
Markku Palosaari

Kun vanhus haluaa keskustella, 
rukoilla, viettää ehtoollista, 

ota yhteyttä, 
p. 044 3161 402,

markku.palosaari@evl.fi.

Sakari Löytty ja Jarkka Rissanen duo 
lauantaina 6.4. klo 19 Pyhän Luukkaan kappelissa.

Vapaa pääsy.
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Kirkkoherranvirastossa 
ei ole päivystysaikaa. 
Palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380 tai 
suoraan työntekijöiden 
numeroista.

Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset: 
Oulun keskusrekisteri 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
numerot:
Kirkkoherra 
040 7430 371
Kanttori 
040 7430 381
Diakonissa 
040 7430 382
Suntio 
040 5858 010

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna 
ma, ke, pe 
klo 9–14

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

Palmusunnuntain per-
hekirkko su 24.3. klo 
10. Toimittaa Timo 
Juntunen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell. 
Kirkkomehut.

Ystävä- ja lähimmäispal-
velun kokoontuminen ma 
25.3. klo 13 srk-salissa.
Eläkeliitto ti 26.3. klo 11 srk-
salissa.
Ahtisaarna ti 26.3. klo 18 
kirkossa.
Ehtoollishartaus Saaren-
kartanossa to 28.3. klo 14.
Kiirastorstain messu to 
28.3. klo 19.

Kyytipalvelua srk:n tilai-
suuksiin voi kysyä diakonia-
työntekijältä, Marja, p. 040 
7430 382.
Viikottaiset kerhot ja ryh-
mät:
Aamukahvila maanantaisin 
klo 9–10.30 Luukulla.
Päiväkerho keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 kirkolla.
Päiväpiiri Saarenkartanossa 
keskiviikkoisin klo 13.
Kaikenikäisten Kaveriker-
ho torstaisin klo 10 kirkolla.
Kirkkokuoro torstaisin klo 
18.30–20 kirkolla.
Kastettu: Kaisa Aada Emilia 
Havana.

Palmusunnuntain sa-
najumalanpalvelus su 
24.3. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen.
Kiirastorstain iltames-
su to 28.3. klo 19 kir-
kossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen.
Pitkäperjantain sanaju-
malanpalvelus pe 29.3. 
klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kant-
torina Maili Muuttola-
Junkkonen.
Pääsiäispäivän messu 
su 31.3. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen. Kirk-
koväelle pääsiäismu-
nia. Ehtoollinen jaetaan 
myös Lumilyhtyyn.
2. Pääsiäispäivän sa-
najumalanpalvelus ma 
1.4. klo 10 Lumilyhdyssä 
(Huom. paikka!). Toimit-
taa Markku Tölli, kant-
torina Maili Muuttola-
Junkkonen.

Lasten kerhoja ei ole hiljai-
sella viikolla vko 13, mutta 
sen sijaan tervetuloa pikku-
kirkkoon tiistaina, kerhoasi-
oista lisätietoja Silja, p. 044 
7750 601.
Perhekerho torstaisin klo 10 
srk-talossa, hiljaisella viikolla 
ei ole kerhoa. 

www.kempeleenseurakunta.fiKempele
Palmusunnuntain per-
hemessu 24.3. klo 10 
Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Jaak-
ko Tuisku, avustaa Pau-
lus Pikkarainen, diako-
ni Saija Kivelä, kantto-
ri Marjo Irjala. Saarna 
toteutetaan kuvaelma-
na. Perhemessussa käy-
tetään uutta lasten vir-
sikirjaa.
Hiljaisen viikon sävel-
hartaus ma 25.3. klo 19 
Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Jaak-
ko Tuisku, kanttori Mar-
jo Irjala.
Rauhanyhdistyksen 
pääsiäisajan lauluilta ti 
26.3. klo 19 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa.
Hiljaisen viikon sävel-
hartaus ke 27.3. klo 19 
Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Vesa 
Äärelä, kanttori Eija Sa-
volainen.
Kiirastorstain messu 
28.3. klo 19 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Pekka Rehu-
mäki, avustaa Teemu 
Riihimäki, diakoni Ant-
ti Ristkari, kanttori Mar-
jo Irjala. Musiikkiavustus 
Askeleet.
Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon juma-
lanpalvelukset suorana 
netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi

Gospeljumalanpalvelus to 
21.3. klo 19 kirkossa.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. Nuttu-
kerho ei kokoonnu hiljaisel-
la viikolla 25.3. eikä pääsiäis-
maanantaina 1.4.
Aamurukous ke klo 6 kirkos-
sa. 
Konservatorion Kempeleen 
osaston kevätkonsertti  to 
21.3. klo 18.30  Kokkokan-
kaan srk-keskuk-
sessa.
Perhekerhot: 
ks. www.kem-
peleenseura-
kunta.fi/per-
heet. 
Varhaisnuor-
ten kuorot to 
klo 16–16.45 Kir-
konkylän srk-kodis-
sa ja pe klo 15–16 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. 
Eläkeläisten piirit:  Päiväpii-
riä ja seurakuntapiiriä ei ole 
kiirastorstaina 28.3. 
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. Kirpputori on kiinni 
hiljaisella viikolla 25.–30.4.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maanan-
taisin klo 10–12 Kirkonkylän 
srk-kodissa. 
Varhaisnuoret: ks. www.
kempeleenseurakunta/kou-
lulaiset. 
Nuoret: Nuorten illat torstai-
sin klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Gospeljumalanpalvelus to 
21.3. klo 19 kirkossa.

Kastetut: Sinna Noora Halo-
nen, Lumi Runo Maria Salon-
kari, Luka Matti Alvar Salon-
kari, Marius Felipe Lampela, 
Eemil Kristian Kärkkäinen, 
Livia Edda Ilona Sulkala.
Kuollut: Sirkka Orvokki Pih-
lajaniemi s Heikkinen 91.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Kotiseurat to 21.3. klo 19 
Haapalahdella, Köykkyrintie 
28. Raamattuluokat pe 22.3. 

klo 18. 4.–5.-lk: Pulk-
kinen J, Eeronpolku 

5. 6.–7.-lk: Karhu-
maa, Peipontie 2. 
8.–9.-lk: Pulkki-
nen P, Pulkkisen-
tie 15. Aviopuo-

lisoilta pe 22.3. 
klo 19 ry:llä. Nuor-

ten lasketteluretki, 
la 23.3. lähtö ry:ltä klo 

8.30. Nuortenilta la 23.3. klo 
18 Oulun ry:llä. Pyhäkoulut 
su 24.3. klo 12 Keskusta-Ol-
lila: Kälkäjä H, Vihiluodontie 
532 Sarkkiranta: Limma, Pap-
pilanniitty 8 Paituri: Tahkola, 
Paiturintie 10 Kokkokangas-
Haapamaa: Haapakoski, Pirt-
tikoski 4 Linnakangas: Kuk-
kola, Porttilyhdynkuja 10. 
Seurat su 24.3. klo 16 ry:llä. 
Pääsiäislauluilta ti 26.3. klo 
19 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkko (kuunneltavissa seura-
kunnan nettisivuilta). Perhe-
kerho ke 27.3. klo 10–12 ry.llä
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 22.3. klo 19, 
Ketolanperäntie 830, Kem-
pele. Seurat su 24.3. klo 16 
ry:llä.

Kirkkoherranvirasto 
avoinna
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17

p.    (08) 5614 500
fax. (08) 5614 555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Seurakunnissa tapahtuu 21.–28.3.2013

Varhaisnuoret: 
ks. www.kempe-
leenseurakunta/

koululaiset 

Palmusunnuntaina 
24.3. kirkossa

Perhekirkko klo 10 
ja 

Aiolos-kuoron konsertti klo 18.
Johtaa Elina Könönen. 
Liput 10 euroa ovelta.

Varhaisnuorisotyön 
poikien karting-päivä 

20.4. Oulussa
Hinta 45 euroa / hlö sis. kyydin, karting-auton ajo- ja 

turvaopetuksen, ajovarusteet, autoilun, ruokailun 
sekä muuta oheistoimintaa. Ilmoittautuminen netissä 

25.3.–7.4. välisenä aikana osoitteessa 
http://www.kempeleenseurakunta.fi/

ilmoittautuminen.

Friday Club pe 22.3. klo 17.30, 
toimintailta 0.–4.-luokkalai-
sille srk-talossa.
Lapsiparkkitoimintaa seu-
raavan kerran ma 8.4. klo 
11.30–14.30. Lapsiparkki on 
maksuton, mutta vaatii joka 
kerta ilmoittautumisen etu-
käteen Silja, p. 044 7750 601.
Pikkukirkko ti 26.3. klo 10 
kirkossa. Kaikkien lasten yh-
teinen kirkkohetki, jonne ai-
kuisetkin saavat tulla. Terve-
tuloa!
Hiljaisenviikon hartaushet-
ki Lumilyhdyssä ke 27.3. klo 
14.
Koulun pääsiäiskirkko to 
28.3. klo 9.15 kirkossa.
Leiri 5.–7.-luokkalaisille 5.–
7.4. Siikajoen pappilassa. Lei-
ri alkaa pe klo 20 ja päättyy 
su klo 13. Ilmoittautuminen 
2.4. mennessä sinikka.harko-
nen@lumijoki.fi tai tekstari, 
p. 044 5037 080. 
Rauhanyhdistys: Pe 22.3. 
klo 19 raamattuluokka 5.–
6.-lk S&A Viinikka ja 7.–8.-lk 
Lääkkö. Su 24.3. klo 12 pyhä-
koulu I Pikkarainen II Heinä-
nen II Nikola ja klo 17 seurat 
Ry:llä. Ma 25.3. klo 10 puu-
rokerho Anttila. Päiväkerho 
ry:llä ma, ke klo 17–18.30 ja 
ti, to klo 17.30–19. Pe 29.3. 
klo 18 seurat ry:llä. Ma 1.4. 
klo 17 seurat ry:llä.
Kastettu: Noora Maria Kyrö 
ja Vilho Eevert Hirvasniemi. 
Kuollut: Petri Kalervo Kaup-
pi 39.

Kokkokirppis 
lauantaina 6.4. noin klo 10–15 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa. 

Varaa oma myyntipöytäsi (hinta 10 euroa Yhteis-
vastuukeräykselle) ja tule myymään myyjäistuot-
teitasi tai kirpputoritavaraa. Myyntipöydän voi va-
rata osoitteesta www.kempeleenseurakunta.fi/
sahkoinenilmoittautuminen. Tervetuloa myös os-

toksille, katsomaan ke-
väistä muotinäy-

töstä sekä naut-
timaan buffetin 
antimista.

V
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o
n

ko
n

en



22    Nro 11    21.–28.3.2013

ten ja nuorten iltamusiik-
kia, puhe Simo Pekka Pekka-
la, kanttorina Timo Ustjugov.
Keskipäivänkerho ke 27.3. 
klo 11.30 seurakuntatalos-
sa. Nyt kaikki innolla laula-
maan pääsiäisvirsiä Ossi Ka-
javan johdolla.

Hiljaisen viikon hartaus 
ke 27.3. klo 19 kirkossa. 
Passiomusiikkia, Kiimin-
gin ja Muhoksen kirk-
kokuorot sekä kamari-
orkesteri, puhe Pekka 
Kyllönen.

Kiirastorstain ehtoolliskirk-
ko to 28.3. klo 13.30 Mikevan 
palvelukodeissa, Simo Pekka 
Pekkala, Ossi Kajava.
Hartaus ja ehtoollinen to 
28.3. klo 14 Vire-kodissa, 
Pekka Kyllönen.
Kuoroharjoitukset: Hiljai-
sella viikolla ei kuoroharjoi-
tuksia.
Lapset/perheet: Palmusun-
nuntain perhekirkko su 24.3. 
klo 18 kirkossa. Perhekerhot 
ti klo 9.30–11.30 seurakun-
tatalossa ja klo 10–12 Päi-
värinteen seurakuntasalissa, 
ke klo 12.30–14.30 Päivärin-
teen seurakuntasalissa ja klo 
15–17 Kylmälänkylän kap-
pelissa sekä parillisten viik-
kojen to klo 10–12 Laitasaa-
ren rukoushuoneella. Päivä-
rinteen perhekerhoja ei ole 
26. ja 27.3. 
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys to klo 11–
12.15 yläkoululla ja lukiolla. 

Seurakunnissa tapahtuu 21.–28.3.2013

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

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

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

Palmusunnuntain per-
hekirkko su 24.3. klo 18 
kirkossa. Toimittavat yh-
dessä  Jouni Heikkinen, 
Anja Hämäläinen, Sirpa 
Kukkohovi, Soile Pieta-
rila ja Anne Viinikanoja 
sekä Ossi Kajava ja lap-
sikuoro.  

Hartaus pe 22.3. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Leena Leskelä.
Earth hour – Valon hetki la 
23.3. klo 20.30 seurakunta-
talossa.
Hartaus ja ehtoollinen ma 
25.3. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Pekka Kyllönen.
Aikuisten raamattupiiri ma 
25.3. klo 16 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10.
Hiljaisen viikon harta-
us ma 25.3. klo 19 kirkos-
sa. Paaston ajan virsiä, puhe 
Pekka Kyllönen, kanttori Os-
si Kajava.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
26.3. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Simo Pekka Pekkala.
Hiljaisen viikon iltakirkko ti 
26.3. klo 18 Laitasaaren ru-
koushuoneella, toimittaa 
Pekka Kyllönen, kanttorina 
Timo Ustjugov.
Hiljaisen viikon hartaus ti 
26.3. klo 19 kirkossa. Las-

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe klo 9–15 
ke klo 9–14 ja 16–18
p.      (08) 562 1200
         044 752 1220
fax.   (08) 562 1235

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Hartaudet:  To 21.3. klo 14 
hartaus ja to 28.3. klo 14 Kii-
rastorstain ehtoollinen Ala-
temmeksen vanhainkodilla. 
Hartaus Niittypirtin palvelu-
kodilla  to 21.3. klo 13. Har-
taus vuodeosastolla to 28.3. 
klo 13.15.
Ystävärengas kokoontuu 
26.3. klo 16.30  seurakunta-
talolle, josta mennään lau-
lamaan pääsiäislauluja Ystä-
väntien palvelukodille.
Siioninvirsiseuran väki
osallistuu ti 26.3. klo 19 hil-
jaisen viikon iltakirkkoon.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 

27.3. klo 18.30 Rönköillä, Ke-
donperäntie 9.
Nuorisotyö: Nuortenil-
ta to 21.3. Nurkassa klo 18. 
Kiirastorstaina 28.3. ei ole 
nuorten iltaa.
Isoskoulutusta kaikille iso-
sille ke 27.3. klo 17–20.  Huo-
maa aika! 
Valmiste-
lemme 

Konfirmaatiomessu su 
24.3. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Olli Seikku-
la, avustaa Aino Pieskä, 
kanttorina Hanna Korri. 
Talvileirin konfirmaatio.
Hiljaisen viikon iltakirk-
ko ma 25.3. klo 19 kir-
kossa, Tornberg ja Kot-
karanta.
Hiljaisen viikon iltakirk-
ko ti 26.3. klo 19 kirkos-
sa. Seikkula ja Kotkaran-
ta.
Hiljaisen viikon iltakirk-
ko ke 27.3. klo 19 kirkos-
sa. Hautamäki, Seikkula 
ja Kotkaranta.
Kiirastorstain mes-
su 28.3. klo 19 kirkos-
sa. Hautamäki, Pieskä 
ja Kotkaranta. Mukana 
kirkkolaulajat.

Yökahvila Valopilikku la 23.3. 
klo 19–24 Nuokkarilla. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho to 21.3. 
klo 10–12. Hiljaisen viikon il-
takirkko ti 26.3. klo 18, Pek-
ka Kyllönen, Timo Ustjugov.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: To 21.3. klo 18.30 om-
peluseurat ry:llä. La 23.3. 
klo 19 raamattuluokka-ilta-
kylä 4.–6.-lk Kalliokoski, So-
sontie 129  ja 7.–8.-lk Kinnu-
nen, Tarmontie 13. Su 24.3. 
klo 14 seurat terveyskeskuk-
sessa ja klo 17 ry:llä. Ma 25.3. 

Diakoniatyöntekijä-
joukossa muutoksia: 
Heini karhumaa on 
jäänyt pois 
diakoniatyöstä. 
Marika Kamps 
aloittaa 1.4. ja 
Sinikka Ilmonen
jatkaa entiseen
malliin.

Kiirastorstain messu 
torstaina 28.3. klo 19 kirkossa. 

Messuun järjestetään kirkkokyyti, 
ilmoittautumiset viimeistään keskiviikkona 27.3. 

kirkkoherranvirastoon, p. (08) 533 1284. 

Pääsiäisen sanoma kuvaelman muodossalapsiperheilleLimingan kirkossakeskiviikkona 27.3. klo 18.Kesto noin 30 min.Seurakunnan lapsi- ja nuorisotyöTervetuloa mukaan!

pääsiäisyön messua.
Lisätietoa nuorisotyön toi-
minnasta, yhteystiedot, rip-
pikouluryhmien ohjelmat 
ym. osoitteesta www.nuori-
sonurkka.fi.
Seurakuntakerho, perhe-
kerhot ja  päiväkerhot  ei-
vät kokoonnu hiljaisella vii-
kolla.
Rauhanyhdistys: Talvimyy-

jäiset pe 22.3. klo 18 ry:llä 
ja raamattuluokkalaisten 
(7.–8.)  ja nuorten laulu-
harjoitukset Limingan 
kirkossa. Pyhäkoulut 
su 24.3. klo 11.30 sekä 
seurat klo 17 ja 18.30 
ry:llä.
Kastettu: Niilo Mat-
tias Ahola, Onni Kalle 
Juhani Heikkilä, Sofia 
Elisabet Kämäräinen, 
Hilla Aurora Saarnio.

Kuollut: Reino Mattu-
ri 86.

klo 18 päiväkerhot ry:llä. Ti 
26.3. klo 13 lauluseurakerho 
Männiköllä.  
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 22.3. klo 19 ompelu-
seurat ry:llä. La 23.3. klo 10 
päiväkerho ry:llä. Klo 19 iso-
jen raamattuluokka Kinnu-

nen, Tarmontie 13. Su 24.3. 
klo 17 seurat ry:llä. Ti 26.3. 
klo 13 lauluseurakerho Män-
niköllä.
Kastettu: Leevi Daniel Män-
nikkö.
Kuollut: Vilho Olavi Näppä 
81, Väinö Aulis Pesonen 82.

Earth Hour – Valon hetki
lauantaina 23.3. klo 20.30 seurakuntatalossa.

Kynttilärukous luomakunnan puolesta, kirkkoherra Jouni Heikkinen.
Esitys Valon hetki -tapahtuman tarkoituksesta, Martti Kiviharju.

Musiikkia, kanttori Ossi Kajava ja päiväkuoro. 
Kahvi / teetarjoilu.

Limingan seurakunnan 
yhteisvastuutyöryhmä järjestää

tuotemyyntiä ja arvontaa
S-Marketin edessä lauantaina 23.3. klo 11–>

Myytävänä yhteisvastuutuotteita, 
tiskirättejä ja arpoja.
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Messu su 24.3. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Outi Pohjanen, 
avustaa Salme Kinnu-
nen, saarna Leila Ikonen, 
kanttorina Pentti Kor-
kiakoski. Kirkkokuoro.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

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

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Kappalaiset
Perttu Kyllönen
p. 040 5836 278
Saila Karppinen
p. 0400 386 983

Diakoniatyöntekijät
Kirsti Hakkarainen
p. 040 5083 403
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

www.siikalatvanseurakunta.fi/Siikalatva

Perhejumalanpalvelus palmusunnuntaina 24.3. klo 10 
Pulkkilan kirkossa. Toimittaa Perttu Kyllönen, kantto-
rina Arja Leinonen. Pulkkilan Stellat ja Marketta Taipa-
leenmäki avustavat. 

Sanajumalanpalvelus palmusunnuntaina 24.3. klo 10 
Rantsilan kirkossa. Toimittaa Saila Karppinen, kanttori-
na Unto Määttä.

Perhejumalanpalvelus palmusunnuntaina su 24.3. klo 
13 Kestilän kirkossa. Toimittaa Merja Jyrkkä, avustaa Jo-
hanna Hietala. Kanttorina Unto Määttä.

Ahtikirkko ma 25.3. klo 19  Pyhännän kirkossa. Toimittaa 
Mikko Kamula, kanttorina Mikko Tahkola.

Hiljaisen viikon messu ti 26.3. klo 13 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Saila Karppinen, kanttorina Unto Määttä. 
Messun jälkeen tarjoilua srk-kodissa. Jos tarvitset kyytiä, 
soita kirkkoherranvirastoon, p. 040 552 8989.

Ahtikirkko ti 26.3. klo 19 Rantsilan kirkossa. Toimittaa 
Tuomo Näsänen, kanttorina Arja Leinonen. 

Herättäjän ahtikirkko ti 26.3. klo 19 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Matti Nuorala, kanttorina Unto Määttä. 
Kansalaisopiston kuorot avustavat. Iltakahvit Väinölässä.

Hiljaisen viikon messu ke 27.3. klo 19 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Perttu Kyllönen, kanttorina Veijo Kinnu-
nen. Avustaa Anneli Virtanen.

Ahtikirkko ke 27.3 klo 19 Junnonojan Rukoushuoneella. 
Toimittaa Samuel Korhonen, kanttorina Pekka Kyöstilä.

Kiirastorstain messu to 28.3. klo 19 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Saila Karppinen, kanttorina Unto Määttä, kirk-
kokuoro avustaa.

Kiirastorstain messu to 28.3. klo 19 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Pentti Jäntti.

Kiirastorstain messu to 28.3. klo 19 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, kanttorina Veijo Kinnunen. 

Kiirastorstain messu to 28.3. klo 19 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Hannu Lauriala. Kanttorina Arja Leinonen, 
avustaa kappelikuoro.  

keStiLä
Mäläskän diakonia- ja lähe-
tyspiiri to 21.3. klo 12 Lake-
lassa Anja ja Aimo Kurkisella.
Ompeluseurat pe 22.3. klo 
19 ry:llä. 
Kirkkokuoro pe 22.3. klo 
19 srk-kodissa (huom. poik-
keuksellisesti perjantai).
Ehtoollishartaus su 24.3. klo 
14 Pihlajistossa. 
Seurat su 24.3. klo 19 ry:llä. 
Musiikki-ilta ke 27.3. klo 19 
kirkossa. Arja Leinonen ja 
Unto Määttä. Hartaus Saila 
Karppinen. 

PiiPPoLa
Hiljaisen viikon runo-sävel-
ilta ma 25.3. klo 19 kirkossa, 
Tuulikki Tuovinen ja Pekka 
Kyöstilä. 
Lähetysmyyjäiset to 28.3. 
klo 12–14 srk-kodissa. Myy-
tävänä leivonnaisia, arpoja, 
kahvia. 
Ehtoollishartaus to 28.3. klo 
15 Vaarintalossa.

PuLkkiLa
Seurakuntakerho to 21.3. 
klo 12 srk-kodissa.
Ompeluseurat pe 22.3. klo 
19 ry:llä. 
Pyhäkoulu ja raamattuluok-
ka su 24.3. klo 12 ry:llä. 
Ehtoollishartaus su 24.3. klo 
14 vuodeosastolla.
Seurat su 24.3. klo 19 ry:llä, 
Risto Launonen. 
Lankapiiri ma 25.3. klo 17 
kerhohuoneessa. 
Ehtoollishartaus to 28.3. klo 
13 Koivulehdossa.

Kuollut: Paavo Heino Tervakangas 68 (Kestilä), Kalevi 
Artturi Virkkunen 79 (Pulkkila), Elma Maria Mäkelä s. 
Rainevaara 86 (Pulkkila).

Nuttupiiri kokoontuu to 
21.3. klo 17 srk-talon takka-
huoneessa.
Ehtoollishartaus pe 22.3. 
klo 13.30 Lepolassa.
Ehtoollishartaus ke 27.3. klo 
15 Villa Tyrnissä.
Raamattu- ja tuumailupii-
ri osallistuu to 28.3. klo 19 
Kiirastorstain messuun Tem-
meksen kirkossa.
Nuortenilta torstaisin klo 
18 Tyrnävän srk-talon kerho-
huoneessa.
Isoskoulutus ke 27.3. klo 
15.15–18 Tyrnävän srk-talon 
kerhohuoneessa.
Hiljaisella viikolla (viikko 13) 
ei kuoroja, kerhoja, nuorte-
niltaa.
Ti 26.3. ei seurakuntakerhoa, 
ke 27.3. ei aamukammaria.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Kodinilta pe 22.3. klo 19 ja 
la 23.3. klo 18 kodeissa alu-
eittain. Su 24.3. klo 14 seu-
rat Lepolassa ja yhteinen ko-
dinilta klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 22.3. klo 19 
Ketolanperäntie 830. Seurat 
su 24.3. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Anni Sofia Hyväri, 
Elsa Irene Anneli Littow, Aa-

Naisten päivä 
sunnuntaina 24.3. 
Tyrnävällä.

Päivän teema: Naisena 
elämisen ihanuus – ruu-
miin, sielun ja hengen 
ristiriidassako? Keskuste-
luun virittämässä ja roh-
kaisemassa Rebekka 
Naatus ja Outi Pohjanen.
Naisten päivän ohjelma:
klo 10 Messu Tyrnävän 
kirkossa (Saarna Leila Iko-
nen, kirkkokuoro)
klo 11.30 Lounas Tyrnä-
vän seurakuntatalolla, 
maksu 7€ (sis. myös kah-
vit) Naisten pankin kaut-
ta kehitysmaiden naisten 
hyväksi. 
klo 12.15 Naisen ruumis – 
Naisen sielu
klo 14.00 Kahvi
klo 14.30 Naisen henki
klo 15.00 Päivän päätös

Yhteisvastuuhiihto
tänään torstaina 21.3. klo 18 Murron koulun 
ympäristössä olevalla valaistulla ladulla. Puffetissa 
myytävänä kuumia makkaroita, lämmintä mehua, 
kahvia ja munkkeja. Tule hiihtämään tai kannustamaan 
hiihtäjiä sekä nauttimaan puffetin antimia 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi!

Rovastikunnallinen
Lähetyspäivä 
sunnuntaina 14.4. klo 14–19 Tyrnävän seurakuntatalolla
(Mankilantie 1, 91800 Tyrnävä).

Päivän aikana kuullaan Marketta Filppan terveiset Sene-
galista, ja ajankohtaisia uutisia Oulun hiippakunnan lä-
hetystoimistosta lähetyssihteeri Matti Laurilalta.

Luvassa myös myyntipöytiä ja arpajaiset.
Yhteinen päivä päätetään messuun Tyrnävän kirkossa.

Ilmoittautuminen: oman seurakunnan lähetystyöstä vas-
taavalle työntekijälle 31.3. mennessä. Ilmoittautuessa 
kerro nimesi, yhteystietosi, mahdolliset ruoka-ainealler-
giat ja erityisruokavaliot. Ohjelma sisältää päivällisen. 

Haluatko pitää lähetyspäivässä myyjäispöytää? Ilmoita 
myyntiartikkeleista ja halusta myyntipöydän pitämiseen 
samalla, kun ilmoittaudut tapahtumaan. Jos haluat myy-
dä leivonnaisia, ota suoraan yhteyttä Tyrnävän lähetys-
sihteeriin: Johanna Rantala, p.  044 7372 632.

Temmekseltä osallistuvat: kuljetuksiin liittyvissä asioissa 
suoraan yhteys Olavi Savelaan, p. 040 0280 678.

Hiljaisen viikon 
tilaisuuksia
Iltakirkko ma 25.3 klo 19 
Tyrnävän kirkossa. Toimit-
taa Outi Pohjanen. Saarnaa
Matti Nuorala.
Iltakirkko ti 26.3. klo 19 
Tyrnävän kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, puhe 
Aarno Sassi.
Iltakirkko ke 27.3. klo 19 
Tyrnävän kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen.
Kiirastorstain messu to 
28.3. klo 19 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttori Pentti Korkiakoski.
Kiirastorstain messu to 
28.3. klo 19 Temmeksen 
kirkossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttori Heikki 
Lumiaho.
Pitkänperjantain sanaju-
malanpalvelus pe 29.3. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Pentti Korkiakos-
ki. Kirkkokuoro.
Jeesuksen kuolinhetken 
rukoushetki pe 29.3. klo 
15 Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Pentti Korkiakoski.

tos Iisakki Rauhio.
Avioliittoon vihitty: Heik-
ki Mikko Henrik Rantasuo ja 
Hanna-Kaisa Ervasti.
Kuollut: Eino Matias Haapa-
la 90, Seppo Antero Mylly 64.

Lasten 
pääsiäiskirkot
• maanantaina 25.3. klo 

10 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Saila Karp-
pinen, kanttorina Ar-
ja Leinonen. Avusta-
vat Johanna Hietala, Sirkku Pa-
lola ja Marketta Taipaleenmäki. 

• tiistaina 26.3. klo 9 Pulkkilan kir-
kossa. Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Arja Leinonen. Avus-
tavat Sirkku Palola, Marketta Tai-
paleenmäki ja Johanna Hietala.

• tiistaina 26.3. klo 10 Piippolan kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Unto Määttä. Avustaa Mervi Karttunen.

• keskiviikkona 27.3.klo 9.30 Pyhännän kirkossa. Toi-
mittaa Perttu Kyllönen, kanttorina Veijo Kinnunen. 
Avustavat Johanna Hietala, Sirkku Palola ja Market-
ta Taipaleenmäki.

• keskiviikkona 27.3. klo 10 Kestilän kirkossa. Toimit-
taa Saila Karppinen, kanttorina Unto Määttä, avus-
taa Eeva-Liisa Kekkonen.

J o hanna H ie t a la

  
PyHäNtä
Hartaus to 21.3. klo 14 Kuu-
rankukassa.
Seurat su 24.3. klo 16 ry:llä. 
Ehtoollishartaus to 28.3. klo 
13 Nestorissa.

raNtSiLa
Ompeluseurat pe 22.3. klo 
19 ry:llä
Seurat su 24.3. klo 13 ry:llä, 
Jaakko Tahkola.
Ehtoollishartaus to 28.3. klo 
14 Pohjantähdessä.

Pääsiäinen kutsuu kirkkoon
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Matkalla pääsiäiseen 21.–28.3.

Pääsiäisaikana 
seurakunnissa tapahtuu 
vielä tavallistakin 
enemmän. toimitus on 
koonnut tälle sivulle 
muutamia esimerkkejä 
tilaajaseurakuntiemme 
tapahtumista. Kaikki 
tapahtumatiedot löytyvät 
seurakuntien palstoilta 
sivuilta 14–23. 

toRStai 21.3.
Multimediaesitys Matka pää-
siäiseen kello 18 Heinätorin seu-
rakuntatalolla. Rovasti Matti 
Häkkinen johdattaa meidät kat-
somaan Saksan Oberammergaus-
sa esitettyä kärsimysnäytelmää.
Pääsiäisnäytelmän Kohti kol-
matta aamua yleisövuorot 
kello 18 ja 19 Karjasillan kirkos-
sa. Kuvaelmassa seurataan Jee-
suksen vaiheita pääsiäisen sano-
man mukaisesti. Kuljemme pal-
musunnuntaista pääsiäisen rie-
muun. Näytelmä kestää noin 
puoli tuntia.

PeRjantai 22.3.
Passiodraama Tien sinne te 
tiedätte kello 19 Karjasillan 
kirkossa. Johanneksen evanke-
liumin pohjalta sanoittanut ja sä-
veltänyt Tytti Issakainen. Toinen 
esitys lauantaina 23.3. kello 19. 

lauantai 23.3.
Earth Hour – Valon hetki kel-
lo 20.30 Muhoksen seurakuntata-
lossa. Kynttilärukouksen lausuu 
kirkkoherra Jouni Heikkinen, li-
säksi kuullaan Martti Kivihar-
jun esitys Valon hetki -tapahtu-
man tarkoituksesta. Musiikkia 
esittää päiväkuoro kanttori Ossi 
Kajavan johdolla.

Kaikissa Oulun seurakunnis-
sa osallistutaan myös Earth Hour 
-kampanjaan. Earth Hour on 
WWF:n eli Maailman luonnon-
säätiön järjestämä maailmanlaa-
juinen ilmastotapahtuma, jossa 
yksityiset ihmiset ja erilaiset yh-
teisöt eri puolilla maapalloa sam-
muttavat tarpeettomat valon-
sa tunniksi. Valot sammutetaan 
kiinteistöistä kello 20.30–21.30. 
Valot jätetään palamaan kuiten-
kin niihin paikkoihin, joissa se 
turvallisuussyistä on tarpeen.

Sunnuntai 24.3.
Palmusunnuntain perhemes-
su kello 10 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa Kempeleessä. Saarna 
toteutetaan kuvaelmana ja perhe-
messussa on käytössä uusi lasten 
virsikirja.

Pääsiäisvirsien lauluseurat 
kello 17 Oulun Nnky:llä, Isoka-
tu 15. Laulattaja on Karjasillan 
seurakunnan kanttori Sirpa Il-
vesluoto.

Virren veisuu ei ole hyytynyt, 
vaan myös nykyihminen kelpuut-

taa vanhat virret yhteislauluk-
si. Virsibuumi on viime vuosina 
tuonut virsilevyt levynmyyntiti-
lastojen kärkeen ja vähän aikaa 
sitten myös virsiaiheisia ohjelmia 
televisioon. 

Lapsena opittua virttä on ku-
vattu sielun kävelykepiksi van-
huudessa. Virsien anti liittyy 
usein muistoihin, jotka tulevat 
mieleen laulettaessa. Virret muis-
tuttavat vuosisatojen ajan kestä-
neestä uskosta, johon sukupol-
vet toisensa jälkeen ovat turvau-
tuneet omien voimien huvetessa 
elämän rajussa pyörityksessä.

Pääsiäisen kertomukset ristin-
kuolemasta ja ylösnousemuksesta 
saattavat olla vaikeita pukea ym-
märrettäviksi sanoiksi. Siksi pää-
siäiseen kuuluva kristillinen sa-
noma voi välittyä luontevimmin 
veisaamalla monille tuttuja pää-
siäisvirsiä kuten Käy yrttitarhas-
sa polku, Vieraalla maalla kauka-
na ja Aurinkomme ylösnousi.

Aiolos-kuoron konsertti kel-
lo 18 Hailuodon kirkossa. Kuoroa 
johtaa Elina Könönen. Liput 10 
euroa ovelta.

maanantai 25.3.
Yliopiston ekumeeninen 
pääsiäishartaus kello 15 Py-
hän Luukkaan kappelissa Lin-
nanmaalla. Perinteisessä pääsi-
äishartaudessa puhuu metropo-
liitta Panteleimon ja sen toimit-
tavat yliopistopastori Ari Savu-

A r k i s to  /  K a t ja  K i i s k in e n

oja ja kirkkoherra (ort.) Marko 
Patronen. Musiikista vastaavat 
kirkkomuusikko Taina Voutilai-
nen ja huilisti Riitta Ojala. Har-
tauden jälkeen tarjoillaan paasto-
najan kirkkokahvit. 

Hiljaisen viikon runo-sävel-
ilta kello 19 Piippolan kirkos-
sa. Tuulikki Tuovinen ja Pekka 
Kyöstilä.

tiiStai 26.3.
Virsilauluilta kello 18 Heinäto-
rin seurakuntatalolla. Lauletaan 
hiljaisen viikon virsiä Esko Lauk-
kasen johdolla.

Ahtikirkko kello 19 Rantsilan 
kirkossa. Toimittaa Tuomo Nä-
sänen, kanttorina Arja Leinonen.

Ahti-nimitys tulee latinan sa-
nasta actus ja ruotsin sanasta akt, 
jotka tarkoittavat näytöstä, osaa 
tai kappaletta. Kirkollisessa kie-
lenkäytössä ahti tarkoittaa Jee-
suksen kärsimyshistorian osaa. 
Keskiaikaisten kärsimysnäytel-
mien sijaan luterilaisissa kirkoissa 
alettiin koota eri evankeliumeista 
yhtenäistä esitystä Jeesuksen kär-
simyksestä.  Ahtitekstejä voidaan 
käyttää hiljaisen viikon eli piina-
viikon jumalanpalveluksissa.

KeSKiViiKKo 27.3.
Pääsiäisen sanoma kuvael-
mana kello 18 Limingan kirkos-
sa. Lapsiperheille suunnattu ta-

pahtuma, jonka kesto on noin 
puoli tuntia. 

Stabat Mater kello 19 Pyhän 
Tuomaan kirkossa Puolivälin-
kankaalla. Sopraano Virve Karén 
ja mezzosopraano Anu Arvo-
la-Greus urkuri Laura Kumpu-
lan kanssa tulkitsevat Stabat Ma-
terin. Se on keskiaikainen runo, 
joka käsittelee Marian kärsimys-
tä Jeesuksen ristiinnaulitsemisen 
aikana. 

Useat säveltäjät, kuten G.P. 
da Palestrina, A. Vivaldi ja J. 
Haydn, ovat käyttäneet runoa sä-
vellyksissään. Hiljaisella viikolla 
Puolivälinkankaalla kuullaan 
Alessandro Scarlattin versio. 

Sävelhartaus kello 19 Haukipu-
taan kirkossa. Oulun konservato-
rion kirkkomusiikin opiskelijat 
esittävät kärsimysajan laulu-, ur-
ku-, huilu- ja sellomusiikkia hil-
jaisen viikon keskiviikkona Hau-
kiputaan kirkossa. Teokset hil-
jentävät muistelemaan Kristuk-
sen kärsimystä, mutta välittävät 
myös lohdun sanomaa. Iltakirkon 
hartauden toimittaa Arto Nevala. 

toRStai 28.3.
Kiirastorstain messu kello 
19 Kiimingin kirkossa. Toimit-
taa Seija Helomaa, avustaa Ju-
ha Tahkokorpi ja kanttorina Sa-
ri Wallin. Kuljetuspyynnöt Erja 
Haholle tiistaihin 26.3. kello 12 
mennessä, p. 0400 775 164. 

Kuva on viime Pääsiäisen alla Karjasillan kirkossa esitetystä Kohti kolmatta päivää -kuvaelmasta. Jeesusta esitti silloin seurakunnan lastenohjaaja Juha-Matti Seppä.


