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elSi Salovaara
elsi.salovaara@rauhantervehdys.fi

Kommentoi!

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Muut mediat

Kristittyjen kirkkovuoden suurin juhla on käsillä. 

Pääsiäinen julistaa sanomaa: Kristus on voittanut 

kuoleman. Jeesuksen piinaviikko, kuolema ristillä 

ja ylösnousemus ovat kristinuskon perusta. 

Monelle meistä pääsiäinen merkitsee käytännös-

sä kuitenkin enemmän pitkää viikonloppua kuin tuon 

maailmaa järisyttäneen tapahtumasarjan muistelua. 

Pääsiäisessä haluamme kyllä keskittyä iloon; virpoviin 

lapsiin, maalattuihin pääsiäismuniin, kukkiviin narsis-

seihin ja kevätaurinkoon. 

Iloa emme osaa yhdistää kristinuskon perussano-

maan, vaikka nautimmekin uuden elämän lupaukses-

ta. Yksi lähtee ladulle, toinen mökille, kolmas lasket-

telurinteeseen. Osa meistä ehkäisee pintaan pyrkivää 

kevätstressiä loikomalla hiljaisuudessa neljä päivää, jot-

kut aloittavat kevätsiivouksen valon tuomalla voimalla. 

Jo isoksi kasvaneen, ristillä kärsineen ja kuoleman 

voittaneen Jeesuksen kohtalo tuppaa unohtumaan.

Auttaisiko meitä muistamaan se, jos joulun tavoin 

pääsiäinenkin olisi aina tiettyyn aikaan vuodesta? 

Muuttuisiko pääsiäisenviettomme hartaammaksi, jos 

tietäisimme, että se on aina maaliskuun viimeisellä vii-

kolla? Tulisiko pääsiäisestä myös arjessa yhtä iso juttu 

kuin joulusta, löytäisimmekö paremmin sen ilosano-

man?

Jouluun valmistaudumme monta viikkoa tai jopa 

kuukausia. Ostamme ja teemme lahjoja, koristelemme 

kotia, suunnittelemme sukulaisvierailuja. Sytyttelemme 

kynttilöitä, kuuntelemme joulumusiikkia ja herkistym-

me lähimmäisenrakkautta tihkuvien elokuvien parissa. 

Edesmenneet läheiset ovat mielessämme.

Kuka kieltää meitä tuomasta joulua pääsiäisen kes-

kelle? Kyllä pääsiäisenäkin annetaan lahjoja puolin ja 

toisin, syödään suklaata ja voidaan laulaa: on Kristus 

meille syntynyt! 

Pitkän viikonlopun pelastus

Vuonna 2004 kysyimme 
lukijoiltamme muistoja 
lapsuutensa pääsiäisistä.

”Lapsuuteni pääsiäisistä tulee ensimmäi-
senä mieleen yhteinen aika koko perheen 
kesken, kun kaikilla oli lomaa. Isän kek-
simät leikit suklaamunien piilotuksineen 
jäivät mieleen. Kananmunia maalattiin 
uskollisesti joka vuosi. Äidillä oli tapana 
katsoa pääsiäishartaus televisiosta.”

Nainen 24 vuotta

”Lapsuusaikani pääsiäinen sattui sota- ja 
sitä seuranneeseen pula-aikaan. Äiti kui-
tenkin piti perinteistä kiinni ja meillä oli 
posliininen pääsiäiskukko, joka otettiin 
aina esille. Koristemunia ei silloin edes ol-
lut, mutta munankuorista tehtiin koriste-
tulppaaneja. Äiti teki itse mämmiä, joka 
oli tehty oikeisiin tuohisiin.”

Nainen 69 vuotta

”Pääsiäistä varten siivottiin, leivottiin ja 
hankittiin parempaa ruokaa. Pyhänä ta-
vattiin sukulaisia. Mämmiä valmistet-
tiin itse. Munia maalasimme puuväreillä. 
Pitkäperjantai pyhitettiin erityisesti, sil-
loin ei tehty töitä eikä menty kylään. Jos-
kus kävimme myös jumalanpalveluksessa. 
Vaikka pääsiäiskukon munien etsiminen 
on edelleen hauska perinne isommillekin 
lapsille, rauhoittumisen ja uskonnollisen 
sanoman tiedostamisen toivoisin tulevan 
tärkeämmäksi tulevissa pääsiäisissä.”

Nainen 53 vuotta

”Meillä oli pääsiäiskukko, joka muni suk-
laamunia. Jokainen lapsi sai yhden. Pääsi-
äisenä olen halunnut omillekin lapsilleni 
jättää perinteeksi pääsiäismunien maala-
uksen sekä pajunkissat. Niitä koristelem-
me yhdessä.”

Mies 43 vuotta

Lue sivuilta 8–9 millaisia pääsiäisperinteitä ja 
-tapoja ihmisillä on nyt vuonna 2013.

Arkiston kätköistä

EVAnKEliuMit EiVät Pyri olemaan ku-
vaus ylösnousemuksesta. Se mitä oikeasti 
tapahtui ja miten me tapahtumia selitäm-
me, ei ole tärkeintä. Kirkon ja kristittyjen 
tehtävä ei ole yrittää vastaansanomatto-
masti todistaa, että näin on historiallises-
ti tapahtunut. Tutkimuksen keinoin meil-
lä ei ole siihen edes välineitä.

Pääsiäinen on vuoden suurin juhla ja 
ylösnousemus keskeistä, koska tänä päi-
vänäkin se antaa omaan elämäämme 
mahdollisuuden. Myös meidän hämmen-
nyksemme ja pelkomme voi muuttua us-
koksi ja iloksi.

Helsingin yliopiston raamatuntutkija 
Outi Lehtipuu 20.3. Tampereen kirkkosanomissa

(Ks. kuva yllä)

KristuKsEn KärsiMysMystEEriä on 
vaikea käsittää. Jotain siitä on kuitenkin 
avautunut minulle kärsimysajan virrestä 
Käykäämme nyt Jerusalemiin. Löysin vir-
ren yhdessä elämäni raskaassa vaiheessa. 
Tartuin sanoihin: Ja luoksensa kerran hän 
kokoaa / ne, jotka hän tunsi tiellä.
Muuta ei tarvitse ymmärtääkään kuin tä-
mä: Jeesus Kristus kulkee kanssani samal-
la tiellä, ihmisten tiellä. Ja ihmisenä hän 
myös kärsii.

Eeva Hurskainen 
20.3. Kirkko & kaupunki -lehdessä

En Pidä sAnonnAstA, että sairas tais-
telee, koska sillä voidaan syyllistää. Kuo-
leeko joku potilas sen vuoksi, ettei hän ole 
taistellut tarpeeksi? Sanooko pappi hau-
dalla, että tässä siunaamme maan multiin 
yhden luuserin, joka ei viitsinyt taistella? 

Syövän kokenut Timo Laukkio 
21.3. Sana plus -lehdessä

Kun JEEsus sAAPui Jerusalemiin, hän 
muuttui. Jerusalemissa Galilean kärsi-
vällinen ja lempeydessään luja opettaja ei 
enää puhunut kansalle, vaan alkoi haastaa 
valtaa. Tai ehkä Jeesus ei muuttunut mut-
ta yleisö oli toinen. Kansan lohduttaja al-
koi provosoida auktoriteetteja.

Jukka Relander 
Kotimaa-lehdessä 21.3.

HEngEllisyys JA ViisAus kiinnostavat 
suomalaisia. Miksi ne eivät kelpaa kirkon 
tarjoamina? 

Jyrki Härkönen 
Kotimaa24.fi:n blogissa 23.03.

ylioPPilAsKirJoituKsEt on suuri 
kansallinen instituutio. Kuin kirkko tai 
eduskunta, mutta tahrattomampi ja py-
syvämpi.

Anna-Sofia Berner 24.3.
Helsingin Sanomissa

on ollut iHAnA näHdä, miten lap-
set odottavat aina yhtä innokkaasti sitä 
hetkeä, kun pääsiäispuutarhassa olevaan 
hautaan saa kurkistaa ja todeta itsekin, 
että hauta on tyhjä. Pienet saattavat rie-
mastua kovastikin siitä, että Jeesus herä-
si kuolleista. Eräskin tyttö kirmasi pitkin 
käytävää ja hihkui: ”Jee, Jeesus elää!”

Lastenohjaaja Katriina Vilkman 
21.3. Esse-lehdessä
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Tahdon2013-kampanja on kerännyt jo 137 000 allekirjoittajaa

Kuuluuko avioliitto kaikille?

Puolustan kristillistä avioliittokä-
sitystä ja toivon, ettei eduskunta 
muuttaisi avioliittolakia sukupuo-
lineutraaliksi. Avioliiton laajenta-

minen sukupuolen tai lukumäärän puo-
lesta neutraaliksi poikkeaa siitä ihmiskä-
sityksestä, jonka pohjalta avioliitto on tä-
hän asti ymmärretty kirkossa ja yhteis-
kunnallisessa lainsäädännössä. Siksi on 
perusteltua pitää avioliitto terminäkin 
miehen ja naisen liittona. 

Kirkkomme uskon mukaan avioliitto 
on Jumalan luomistyössä asettama yh-
den miehen ja yhden naisen liitto. Luo-
miskertomuksissa tämä ilmaistaan: ”Ju-
mala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan ku-
vaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi 
hän loi heidät.” Jumala siunasi heidät ja 
antoi heille tehtävän. Toisessa luomisker-
tomuksessa mies tunnustaa Jumalan luo-
man naisen omakseen: ”Tämä se on! Tä-
mä on luu minun luustani ja liha minun 
lihastani. Naiseksi häntä sanottakoon: 
miehestä hänet on otettu. Siksi mies jät-
tää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, 
niin että he tulevat yhdeksi lihaksi.” 

Jeesus liittyi näihin luomiskertomus-
ten opetuksiin ja vahvisti ne, kun hänel-
tä kysyttiin avioeron mahdollisuudesta 
(Matt. 19:4–6; Mark. 10:6–9). On mah-
dotonta ohittaa Jeesuksen opetus avio-
liitosta, viittaamalla esimerkiksi rakkau-
den kaksoiskäskyyn tai kultaiseen sään-
töön. Kyse ei ole jostakin raamatuntul-
kinnan reuna-asiasta. Siten kirkko ei voi 
muuttaa avioliittokäsitystään, joka kuu-
luu sen uskoon ja ihmiskuvaan. Viimek-
si tämä on näin tunnustettu kirkossam-

me päätettäessä vapaamuotoisesta ruko-
uksesta parisuhteensa solmineiden kans-
sa. Kirkolliskokouksessa kaikki halusi-
vat pitäytyä kristillisessä avioliittokäsi-
tyksessä.

Avioliiton tarkoitus on tukea myös 
perheen yhteiselämää ja koko yhteiskun-
nan rakentumista. Kyse on myös lasten 
lähtökohtaisesta oikeudesta isään ja äi-
tiin. Siksi avioliitto ei ole tasa-arvokysy-
mys eikä varsinkaan ihmisoikeuskysy-
mys. Mikäli eduskunta hyväksyisi suku-
puolineutraalin avioliittolain, kirkko ei 
mielestäni voisi enää vihkiä kaikkia pa-
reja avioliittoon. 

Pauli Niemelä
Teologian tohtori
Kiimingin kirkkoherra
Naimisissa

suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa 
samaa sukupuolta olevat parit eivät 

voi mennä naimisiin. rekisteröity 
parisuhde on ollut kuitenkin mahdollinen 

vuodesta 2002 alkaen. se takaa paljon 
oikeuksia, mutta sillä ei ole virallista 
asemaa kirkossa. Pyysimme kahdelta 
teologilta perusteluja sille, miksi he 
vastustavat tai kannattavat tekeillä 

olevaa tahdon2013-kansalaisaloitetta 
tasa-arvoisesta avioliittolaista. niemelä 
ja salmi vastasivat näkemättä toistensa 

vastauksia. 

miKKo Salmi
Teologian maisteri

pastori, Rauhan Aseman 
toimituspäällikkö

Naimisissa

Tahdon2013-kampanjan 
taustatiedoissa painote-
taan, että lakimuutoksella 
ei tavoitella oikeutta kirk-

kohäihin. Kirkko ja valtio ovat 
erillisiä toimijoita ja siten kirkol-
la on täysi vapaus päättää omista 
käytännöistään. 

Lain myötä kirkolle ei tulisi 
velvollisuutta vihkiä samaa su-
kupuolta olevia pareja, vaan pa-
rit saisivat siviilivihkimyksen.  

Aloitteentekijöiden mukaan 
lakimuutos ei myöskään aiheut-

taisi adoptiobuumia ulkomailta, 
sillä luovuttajamaiden tiukat kri-
teerit yleensä estävät homopari-
en adoptiot. Tämä on huomattu 
esimerkiksi Ruotsissa. Näin ol-
len lakimuutos ei myöskään huo-
nontaisi heteroparien adoptointi-
mahdollisuuksia.

Perusteluna todetaan myös 
se, että avioliittolaki on astunut 
Suomessa voimaan 1929 ja sitä 
on muutettu useaan kertaan sen 
jälkeen yhteiskunnan tarpeiden 
mukaan.

Aloitetta perustellaan ennen 
kaikkea tasavertaisuudella yh-
teiskunnassa. Lailla tavoitellaan 
muutosta viiteen asiaan.

Vähemmän byrokratiaa, vä-
hemmän tuhlausta:  Tasa-ar-
voinen avioliitto asettaisi kaikki 
avioparit oikeudellisesti samalle 
viivalle kaikissa tilanteissa. 

Sama sukunimi ilman eril-
listä hakemusta:  Tasa-arvoinen 
avioliittolaki antaisi kaikille pa-
risuhteensa virallistaville pareil-
le yhtäläisen oikeuden yhteiseen 

sukunimeen ilman turhaa byro-
kratiaa ja rahanmenoa.

Oikeutta tulla harkituksi 
adoptiovanhemmiksi yhdessä 
– ei yksi kerrallaan:  Tasa-arvoi-
nen avioliittolaki mahdollistaisi 
samaa sukupuolta olevan parin 
tulemisen adoptiovanhemmiksi 
yhtä aikaa, eikä niin kuin nyt, et-
tä toinen joutuu adoptoimaan en-
sin yksin ja toinen sitten adoptoi 
kumppaninsa lapsen. 

Ei enää seksuaalisen suuntau-
tumisen esiintuomisen pakkoa: 

Seksuaalivähemmistöjen edusta-
jien ei tarvitse jatkossa epäsuoras-
ti tuoda esille seksuaalista suun-
tautumistaan siviilisäätyä kysyt-
täessä.

Turvaa sateenkaariperheiden 
lapsille:  Uusi laki antaisi sateen-
kaariperheiden lapsille, heidän 
vanhemmilleen ja heidän lähiym-
päristölleen selkeän viestin siitä, 
että heidän perheensä on yhtä ar-
vokas kuin muutkin perheet.

 
elSi Salovaara

Aloite ei vaadi kirkkohäitä vaan tasavertaisuutta

Allekirjoitin kansalaisaloitteen ta-
sa-arvoisesta avioliittolaista heti 
Tahdon 2013-kampanjan avaus-
päivänä. 

Oma tieni kansalaisaloitteen allekir-
joittajaksi ei kulkenut suorinta tietä. Vuo-
sikymmen sitten ajattelin, että avioliitto 
kuuluu vain miehelle ja naiselle. Perustin 
ajatukseni Raamatun luomiskertomuksel-
le, jossa ainoastaan miehen ja naisen liitto 
mahdollistaa elämän jatkumisen. 

Ajatus tasa-arvoisesta avioliittolais-
ta on monelle kristitylle raamattukysy-
mys. Niin minullekin. Kysymys on pit-
kälti siitä, minkä aseman annamme Raa-
matulle elämän pelisääntöjen määritte-

lyssä. Minulle Raamattu on ennen kaik-
kea Jumalan rakkauskirje ihmiskunnalle, 
joka ruumiillistuu Jeesuksessa. Raamat-
tu ei ole elämän oppikirja, vaan ennen 
kaikkea uskon ja toivon lähde. Raamattu 
ei ole kristitylle lakikirja, vaan armon ja 
lohdutuksen antaja. 

Ajatus tasa-arvoisesta avioliittolaista 
kuuluu yhteiskuntajärjestyksen piiriin. 
Siihen kirkon ei pitäisi instituutiona sot-
keutua. Lainsäädännön tarkoituksena on 
tukea ihmisten hyvinvointia eikä päin-
vastoin. Sen vuoksi yhteiskuntamoraalin 
näkökulmasta asioita tulisi aina tarkas-
tella asioiden seurausten perusteella. 

Uusimmat tutkimukset osoittavat, et-
tä pitkät homoseksuaaliset parisuhteet 
vaikuttavat myönteisesti ihmisten ter-
veyteen ja eliniän odote kasvaa. Jo tämä 
todistaa, että yhteiskunnan täytyy tukea 
vapaaehtoisuuteen perustuvaa parin-
muodostusta.

Raamatusta on turha hakea yhtenäis-
tä avioliittoteologiaa. Esimerkiksi Van-
ha testamentti näyttää hyväksyvän mo-
niavioisuuden sumeilematta. Me emme 
voi perustaa yhteiskuntaetiikkaa 2000 
vuotta vanhalle patriarkaaliselle yhteis-
kuntamallille. Emmehän me rakenna 
lääketiedettäkään tuhansia vuosia van-
hoille uskomuksille!

Mielestäni opillisuuteen keskittyvän 
kristillisyyden aika alkaa kirkossa olla ohi. 
Oppi ei ketään pelasta, sen sijaan toivoon 
sidottu usko vie perille. Paavali puhuu vih-
kikaavan tekstissä, että elämä rakentuu us-
kon, toivon ja rakkauden päälle. Hän pai-
notti, että suurin niistä on rakkaus! 
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Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
neuvoston jäsen.

• Olen Pekka Helinin tavoin (RT 
5/2013) pohtinut kuolemaan 
liittyviä asioita. Lisäksi olen 
kiinnostunut maallisesta puo-
lesta eli mitä mikin hautapaikka 
maksaa, varsinkin nyt kun seu-
rakuntien talous on tiukoilla. 
Siis: Onko hautapaikka tuhka-
uurnalle halvempi kuin arkulle? 
Maksaako sukuhautapaikka sa-
man kuin uusi paikka, (sehän on 
jo maksettu kenties moneen ker-
taan)? Entä jos siihen sijoitetaan 
vain uurna? Ovatko hinnat sa-
moja riippumatta siitä kuuluu-
ko kirkkoon tai ei?

(Nettipalaute 20.3.)

Toimitus vastaa: Teimme jutun 
31.1. lehteemme vuoden alusta 
päivitetyistä Oulun seurakun-
tayhtymän hautapaikkamak-
suista. Sieltä näet esimerkkiä 
maksujen jaottelusta. Löydät 
arkistolehden osoitteesta www.
rauhantervehdys.fi.

• Palautetta puhelinpalauttee-

seen, joka julkaistiin nrossa 11: 
Henkilö halusi lapsiperheiden 
poistuvan kirkosta mikäli lap-
set alkavat huutaa.

Olen eri mieltä. Varmasti 
minun ja sinunkin Jeesus an-
taa kaikkien lasten tulla tykön-
sä juuri sellaisina kuin he ovat. 
Itse pääsen myös harvoin kirk-
koon hiljentymään ja ymmär-
rän, että kirkko on tarkoitettu 
hiljentymistä varten.

Ymmärrystä toivoisin niiltä-
kin, joilla pikkulapsivaihe on jo 
omalta osalta eletty. En hyväk-
sy sitä, että joku haluaisi minun 
ja perheeni poistuvan kirkosta 
jos lapseni sattuisi pitämään ko-
vaa ääntä. Toki käytöstavat opi-
taan ensisijaisesti kotoa, mutta 
esimerkki ja suvaitsevaisuutta 
opitaan kodin ulkopuolella.

(Nettipalaute 21.3.)

• Ihmettelen, mihin katosi pe-
rinteinen perheiden pääsiäislei-
ri Juumassa. On mukavia muis-

toja leiriltä ja olimme puhuneet 
lasten kanssa, että ilmoittau-
dumme leirille täksi pääsiäisek-
si. Ei vain leiri-ilmoitusta näky-
nyt Rauhan Tervehdyksessä ei-
kä nettisivuilla. Onko säästön 
kohde vai joku muu syy?

(Nettipalaute 21.3.)

•  Sami Niemen ottama kuva 
(RT 11 sivut 12–13)  puhuttelee 
kaikkia!

(Nettipalaute 21.3.)

•  En usko, että Suomen luteri-
lainen kirkko koskaan sulau-
tuu katoliseen kirkkoon. Itse-
kin uskon perinteisesti Raamat-
tuun Jumalan sanana, mutta ai-
nakin minä koen kyllä katoli-
sen kirkon hyvin vieraana, en-
kä voisi kuvitella joskus kuulu-
vani siihen. Uskon luterilaisen 
kirkon Suomessa pysyvän hen-
gissä. Jäseniä kyllä eroaa, mutta 
kirkko pysyy.

(Nettipalaute 24.3.)

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

surun olemuksesta

Rakas anoppini kuoli. Minulle tärkeä 
ihminen, kuin oma äiti, on ikuisesti 
poissa. Huolimatta sukupolvien vä-
lisestä kuilusta, oli aikojen saatossa 

anoppini ja minun välille kasvanut selittä-
mätön yhteys. Olin hänelle ja jo edesmen-
neelle apelleni kuin oma poika. 

Surutyön teimme anoppini asunnossa. 
Sain perheineni etuoikeuden viettää tuossa 
rakkaaksi käyneessä asunnossa aikaa mielin 
määrin. Vaikka tuo viimeisen hyvästelyn ai-
ka jäi lyhyeksi, oli siellä vietetty aika tärkein 
osa surutyötä. Se auttoi kestämään korvaa-
mattoman menetyksen ja hyväksymään sen 
tosiseikan, että rakas ja ainutlaatuinen, tär-
keä ihminen on ikuisesti poissa. 

Painaessani viimeistä kertaa huoneiston 
oven kiinni, katkesi samalla kolmen vuosi-
kymmenen aikana kasvanut näkymätön si-
de. Jono etenee ja oma vuoronumero lähe-
nee. Seuraavaksi olisi minun sukupolveni ai-
ka väistyä.

Surutyön aika ei kuitenkaan ollut helppo. 
Rakkaan ihmisen menetys oli raskas kestää, 
ja oli toiveajattelua, että saisimme ymmär-
rystä ja tukea käydä läpi yhden elämäni ras-
kaimmista vaiheista. Tuohon parin kuukau-
den jaksoon ehti liittyä niin valheita, kateut-
ta, petosta kuin myös ahdistelua. Surutyön 
aika ehti opettaa ainakin sen, että kaikki ei 
ole aina sitä miltä näyttää. Moni ystäväk-
si luultu olikin susi lammasten vaatteissa.

Rakkaan ihmisen ollessa ikuisesti poissa 
jää kaikki entinen taakse. Elämä kuitenkin 
jatkuu ja katse suuntautuu silloin tulevaan. 
Sanotaan, että aika parantaa haavat.

Aika itsessään on armahtava ja parantava 
voima, mutta myös lähipiirin tuki olisi kor-
vaamaton. Ymmärtämättömyyden seurauk-
sena jää vain pysyviä, syviä arpia. Matt 7:12 
(luvut 5-7): ”Kaikki minkä tahdotte ihmis-
ten tekevän teille, tehkää te heille”.

veiKKo TiiTTo
Oulunsalo

• Pitkäperjantaihin kuului las-
ten piiskaaminen Jeesuksen kär-
simysten muistoksi.
• Pitkäperjantain ja pääsiäissun-
nuntain välissä Jumalan suoje-
levan vaikutuksen uskottiin ole-
van pienimmillään, minkä vuok-
si pääsiäislauantaina poltettiin 
kokkoja noitien ja pahojen hen-
kien karkottamiseksi.
• Pääsiäisyönä tai -aamuna soi-
tettiin paimenien soittimia: ruo-
kopillejä, torvia ja karjankelloja. 
Sen uskottiin tuovan karjan me-

nestystä ja samalla pitävän pedot 
pois karjasta seuraavana kesänä. 
Tavan toinen suosittu selitys on 
iloitseminen Kristuksen ylösnou-
semuksesta.
• Pääsiäissunnuntaina haettiin 
Itä-Suomessa palkka virpomi-
sesta, joka oli suoritettu jo viik-
koa aiemmin palmusunnuntaina.

Lue sivuilta 8–9, millaisia perinteitä 
ihmisten pääsiäiseen nykyisin 
kuuluu.

Pääsiäishoksautus

Oi, sinä Juudaksen äiti,
oi, sinä armainen.
Kuik´ on sun sydämes murtunut
kaikesta menneestä juur.
Oli sun osaksi tullut, synnyttää poika tuo,
onnellisena oottaa, yhdeksänkuukautta nuo.
Mitä lie mielessäs liikkunut,
äitinä Juudaksen tuon – ehkäpä rakkaus, viha – 
tuntea oikeinko on?
Jumalan kädestä tullut, osaksi kohtalo tuo – 
nöyränä Luojasi puoleen lähetät tuskasi tuon.
Rakkauden palkaksi saat – sydämen rauhan ja 
levon, äitinä petturin tuon.

Taimi JurvaKaiNeN

äiti Juudaksen

Kaksin jumalani kanssa
Surusanoma saavutti minut.
Tuonen enkeli riisti rakastettuni,
kauneimman maailmassa.
Kasvoni valuvat kyyneleitä.
Olen paennut niitylle,
niin kaunis, vihreä on maa.
Olen kaksin Jumalani kanssa.

Miksi? Jumalani miksi?
Miksi rakkaani nyt poissa.
Jumala oli ottanut minut puhutteluun,
Jumala kuritti minua,
mutta ketä Jumala rakastaa,
sitä hän kurittaa.
Jumala on myös lohdutuksen Jumala.
Ainoa lohdutus.

Surukellot soivat,
olen kaukaisella niityllä,
niin kaunis, vihreä on maa.
Olen kaksin Jumalani kanssa.

Elämää ei aina ymmärrä.
Jumalani, olet ainoa lohdutukseni.
Niin kaunis, vihreä on maa.

JouKo PelKoNeN

Vanhoja pääsiäisperinteitä 
eri puolilta suomea
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rehumäkeä
esitetään
johtajaksi

Kirkkohallituksen toiminnal-
lisen osaston Jumalanpalvelus 
ja yhteiskunta -yksikön johta-
jaksi esitetään kirkkoherra FT, 
TM, VTM Pekka Rehumäkeä.

Johtajan tehtävänä on johtaa 
jumalanpalvelus ja yhteiskunta 
-yksikköä sekä toimia jumalan-
palveluselämän asiantuntijana 
kirkkohallituksessa. Viranhal-
tija toimii myös muun muas-
sa jumalanpalveluselämän, yh-
teiskunnallisen ja sosiaalieetti-
sen toiminnan ja aikuistoimin-
nan kehittämiseksi kirkossa.

Nyt Kempeleen seurakun-
nan kirkkoherrana työskente-
levä Rehumäki aloittaisi virassa 
elokuun alusta lukien. 

Kirkkohallituksen toimin-
nallisen osaston jumalanpalve-
lus ja yhteiskunta -yksikön joh-
tajan tehtäviin haki 13 henki-
löä. Valinta vahvistetaan 26.3. 
pidettävässä kirkkohallituksen 
täysistunnossa.

Kotimaa-lehti
nyt luettavissa
myös verkossa
Kotimaa ja Kotimaa24.fi ovat 
erillisiä, toisiaan täydentäviä 
tuotteita, joissa on oma sisäl-
tönsä. Lukemalla molempia 
pysyt parhaiten kirkollisissa 
asioissa kärryillä.

Kotimaa-lehti tarjoaa tänä 
vuonna sisältöään luettavak-
si myös erilaisissa digitaalisis-
sa kanavissa. Nettisivuilla voi 
tästä päivästä alkaen lukea Ko-
timaan näköislehteä ilmaiseksi 
huhtikuun loppuun saakka.

Näköislehtiversio Kotimaan 
uusimmasta numerosta on lu-
ettavissa osoitteessa www.ko-
timaa.fi/lehti/. Luettavina ovat 
myös neljä edellistä lehteä. Uu-
sin numero ilmestyy verkkoon 
luettavaksi torstaisin.

Huhtikuun jälkeen Koti-
maan lukeminen edellyttää voi-
massa olevaa kestotilausta – nä-
köislehden lukuoikeus on kes-
totilaajan etu.

Maata kiertelemässä

Kun journalisti Henry Mor-
ton Stanley vuonna 1871 
löysi Tanganjika-järven 
rannalta maailmankuu-

lun lähetyssaarnaajan David Li-
vingstonen, Morton lausui sanat, 
joista tuli legenda.

– Tohtori Livingstone, otak-
sun.

Stanleyn ja Livingstonen on-
nekas tapaaminen pienessä Uji-
jin kylässä Afrikan sydämessä on 
syystä maailmankuulu. Livings-
tone oli kadonnut eikä hänestä 
kuultu mitään vuosikausiin.

– Missä on Livingstone? huusi-
vat sanomalehtien otsikot. Yleisö 
vaati vastausta.

New York Heraldin julkaisija 
James Gordon Bennett haistoi 
skuupin ja värväsi Mortonin etsi-
mään lähetyssaarnaajaa, oli tämä 
sitten elävä tai kuollut.

Kahdeksan kuukauden mat-
kan jälkeen Morton saapui Ujijiin 

David Livingstonen pimeä puoli  
ja löysi Livingstonen, joka hädin 
tuskin oli hengissä.

livingstonen 
syntymästä 200 vuotta
Skotlantilaisen David Livingsto-
nen syntymästä tuli viime viikol-
la kuluneeksi 200 vuotta. Synty-
mäpäivä on saanut Britanniassa 
paljon julkisuutta eikä ihme, oli-
han Livingstone 1800-luvun suu-
rimpia lähetyssaarnaajia ja tutki-
musmatkailijoita. 

Livingstone saapui Afrikkaan 
ensimmäisen kerran vuonna 
1840, jolloin hän asetti itselleen 
kolme päämäärää: tutkia maa-
osaa, käännyttää afrikkalaiset 
kristinuskoon ja auttaa orjakau-
pan lakkauttamisessa.

Lähetyssaarnaajan kirjeet 
Lontoon lähetysseuraan innoitti-
vat liikettä, joka taisteli orjakau-
pan lopettamiseksi. Orjakauppaa 
tohtori kutsui Euroopan avoi-

meksi haavaksi.
Botswanan entisen anglikaa-

nipiispan Musonda Mwamban 
mukaan Livingstone samaistui 
afrikkalaisiin ja rakastui mustaan 
maanosaan.

– Hän oli yksi meistä.
Livingstone kuoli Afrikassa 

60-vuotiaana vuonna 1873. Hä-
nen sydämensä haudattiin puun 
juurelle. 

Kaksi uskollista palvelijaa, Su-
si ja Chuma, kantoivat lähetys-
saarnaajan ruumiin 2 400 kilo-
metrin päähän rannikolle. Sieltä 
se lähetettiin laivalla Lontooseen, 
jossa se haudattiin Westminster 
Abbey -kirkkoon.

Kaikki Livingstonesta kertovat 
tarinat eivät ole kauniita. Uuden 
kirjan mukaan Livingstone ajoi 
vaimonsa Maryn yksinäisyyteen 
ja alkoholismiin.

Parilla oli viisi lasta. Maineen-
sa huipulla Livingstone lähetti 

perheensä Afrikasta Skotlantiin, 
jotta voisi jatkaa tutkimusmat-
kojaan.

Ilman miestään Mary oli kurja 
ja haavoittuva, ei osannut käsitel-
lä rahaa, joi liikaa ja katkeroitui. 
Pullon orjuuttama vaimo pyy-
si lähetysseuralta ennakkoa mie-
hensä palkasta, mutta sai useim-
miten halveksivan vastauksen.

Kun tohtori Livingstone kuuli 
huhun, joka väitti, että Maryllä oli 
suhde nuoreen pastoriin, hän ko-
mensi Maryn luokseen Afrikkaan 
ja jättämään lapset Skotlantiin.

Mary menetti uskonsa. Hän ei 
jaksanut myöskään uskoa, että lä-
hetyssaarnaajat tekivät hyödyllis-
tä työtä Afrikassa. Yhdeksän kuu-
kautta myöhemmin Mary kuoli 
malariaan.

PeKKa HeliN

Lähde: Religion News Service

Pe k ka H e l i n

Oulunsalon seurakunnan 
seurakuntatalo ja vanha 
pappila ovat olleet pois-
sa käytöstä maaliskuun 

alusta lähtien mikrobiongelmien 
ja kosteusvaurioiden vuoksi. 

Kirkkoherra Tapio Kortesluo-
ma kertoo, että alun perin tilo-
jen piti olla poissa käytöstä huh-
tikuun loppuun mennessä, mut-
ta hän päätti aikaistaa tätä, kos-
ka pelkäsi henkilöstönsä tervey-
den puolesta.

Kortesluoman mukaan niin 
moni työntekijöistä ilmoitti oi-
reilevansa, että siihen oli reagoi-
tava. Esimerkiksi vanhassa pap-
pilassa työntekijöiden ääni saat-
toi hiipua, kun siellä työskenteli 
jonkin aikaa.

– On aivan järjetöntä altistaa 
ihmisiä, jos ei ole pakko.

rakennuksissa 
huomattavia vikoja
Oulunsalon seurakunta liit-
tyi Oulun seurakuntayhtymään 
vuoden alussa, jolloin seurakun-
nan kiinteistöt tulivat yhtymän 
vastuulle. 

Kiinteistöjohtaja Jaana Val-
juksen mukaan rakennuksille on 
teetetty kuntotutkimukset vuon-
na 2010.  Yhtymän kiinteistöpal-
velut on teettänyt lisätutkimuk-
sia, tehnyt käyttäjäkyselyn Ou-
lunsalon seurakunnan henkilö-
kunnalle ja teettänyt lisätutki-
muksia.

Tilat ovat Valjuksen mukaan 
niin huonossa kunnossa, että ne 
eivät sovellu työtiloiksi eivätkä 

seurakunnan muuhunkaan jat-
kuvaan käyttöön. 

Rakennuksissa on huomatta-
via korjaustarpeita. Pappilan si-
säilmasta on tullut terveystar-
kastajalle palautetta 1990-luvulta 
lähtien. Seurakunta on teettänyt 
rakennuksiin korjauksia, mutta 
korjaukset eivät ole poistaneet si-
säilmaongelmia kokonaan.

ongelmat eivät olleet
täysin tiedossa
Kirkkoherra Kortesluoman mu-
kaan jälkikäteen on helppo sanoa, 
että asioihin olisi pitänyt puuttua 
aikaisemmin. 

– Kun asiaa pohdittiin, kukaan 
ei vielä tiennyt siinä vaiheessa 
näin suurista ongelmista.

Molemmat talot ovat perus-
korjauskunnossa, pelkät kunnos-
sapitokorjaukset eivät riitä.

Jaana Valjus ei suosittele seu-
rakuntatalon korjausta vaurioi-
den laajuuden vuoksi. Pappila 

taas on suojelukohde, joten sen 
purkaminen ei ole suositeltavaa. 
Sen enempää Valjus ei halua täs-
sä vaiheessa arvioida rakennusten 
tulevaisuutta.

Kummassakaan rakennukses-
sa ei Valjuksen mukaan ole ol-
lut työhuoneita muutamaan vuo-
teen. Uudet työhuoneet on saatu 
vuonna 2003 valmistuneesta toi-
mitalosta.

Viikkotoiminnat mahtuvat 
kirkkoherra Kortesluoman mu-
kaan hyvin toimitaloon ja kirk-
koon, joihin seurakuntakerhot 
ja kuoroharjoitukset on siirretty. 
Pappilan KyläKamari ja Terveys-

pointti järjestetään toimitalossa.
Valjus kertoo, että kiinteistö-

palvelut kartoittaa parhaillaan, 
mistä  löytyisivät tilat seurakun-
talaisten suuriin juhliin. Hän 
huomauttaa, että esimerkiksi Py-
hän Andreaan  kirkko on Oulun-
salosta viiden kilometrin päässä.   
Myös Oulunsalosta etsitään vaih-
toehtoisia korvaavia tiloja. 

isommille juhlille 
etsitään korvaavia tiloja
Tilamuutoksilla Oulunsalon seu-
rakunnan toimitalon seurakun-
tasaliin saadaan mahtumaan 50–
70 juhlijaa. Tätä isompia juhlia 
oulunsalolaiset järjestävät tänä 
vuonna noin kymmenkunta. 

Valjus lupaa, että korvaavat ti-
lat löydetään huhtikuun loppuun 
mennessä. Evakko kestänee vuo-
den päivät. Kortesluoma huo-
mauttaa, että seurakuntalaiset 
voivat isommissa juhlissa turvau-
tua koko laajan seurakuntayhty-
män tiloihin.

– On kuitenkin ymmärrettä-
vää, että niille, jotka ovat tottu-
neet astumaan kirkosta seura-
kuntataloon, tämä voi olla vai-
keaa.

Pappilan  ja seurakuntata-
lon ongelmat painavat kuitenkin 
vaa’assa enemmän.

– Asialle piti tehdä jotain, jot-
tei ihmisten terveyttä riskeera-
ta. Kiinteistöpalvelut, luottamus-
henkilöt ja minä teemme töitä 
löytääksemme ratkaisun.

PeKKa HeliN

Pappila ja seurakuntatalo 
käyttökiellossa oulunsalossa

Kirkkoherra Tapio Kortesluoma kertoo, että seurakuntatalon ovet pysyvät suljettuina.

on aivan 
järjetöntä altistaa 
ihmisiä, jos ei ole 
pakko.

Tapio Kortesluoma
Oulunsalon kirkkoherra
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Aili visualisoi kärsimysnäytelmän

Tervetuloa tilavaan
KAIJONHARJUN APTEEKKIIN

HELPPO TULLA!
tilaa pysäköidä ja mukava asioida

    

    

  

www.kai jonhar junapteekki . f i

Palvelemme:
ma–pe 9:00–19:00

la 9:00–16:00

Yhteystiedot:
Sammonkatu 14, Oulu

puh. 08 5561 591

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas

Kuivastie 21 as. 43, Tuira
puh. 045 134 7171

Kotikäynnit lähialueille.

 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Palvelemme pääsiäisenä 

pitkäperjantaina 10-21 
lauantaina 10-21 

1. pääsiäispäivänä 10-21 
2. pääsiäispäivänä 10-21 

Ê
 

TERVETULOA! 
IsokatuÊ45,Ê90100ÊOuluÊp.Ê08-3113112Ê

www.oulunkeskusapteekki.fiÊ

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

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

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus

PIENIN ASKELIN
Psykoterapia (Kela). Työnohjaus.
Koulutus. Psykologipalvelut.
044 012 5916 ja 040 824 1017
www.pieninaskelin.fi

Caritas Lääkärit  /  Kapellimestarinkatu 2, 90140 OULU (Caritas-keskus)  /  050 520 23 83    

www.caritaslaakarit.fi

Miksi lähteä sairaana lääkäriin, 
kun lääkärin voi saada myös kotiin. 
Kotilääkärimme tekevät kotikäyntejä 
arkisin klo 8-18 Oulun seudulla. 
Hoidamme kaikenikäisiä potilaita.

Lääkäri kotiisi

terveydenhoitoa

Valtakunnan uutisista ja 
lööpeistä tuttu Via Crucis 
toteutetaan tänäkin 
vuonna Helsingissä. Aili 
ojalo on ollut mukana 
aiempina vuosina.

– Tosi hieno kokemus. Siinä oli 
ryhmä, joka koostui ammatti-
näyttelijöistä ja harrastajista. Val-
tava määrä työntekijöitä, kertoo 
Aili Ojalo työstään Helsingin Via 
Crucis -pääsiäisnäytelmässä. 

Via Crucis – Ristin tie on pää-
siäisen kärsimysnäytelmä, joka 
esitetään Helsingissä liikkuvana 
vaellusnäytelmänä vuosittain. 

Historia 
ja nykyaika
Helsingissä asuva ja työskentelevä 
Ojalo on ollut visualisoimassa Via 
Crucista kolmena vuotena.  Visu-
alisointiin kuuluva puvustus, la-
vastus ja muu rekvisiitta. 

Vuonna 2009 Via Crucis aihe-
utti keskustelua, kun näytelmä 
sisälsi paljon viitteitä nykyajasta. 
Sotilaat puvustettiin mellakkapo-
liiseiksi ja yläluokalle saatiin lois-
toa Burberryn kuosista. 

– Mietimme aika pitkälle, mi-
ten löytää yhtymäkohtia nykyai-
kaan. Aihe on kuitenkin ajaton. 
Ensimmäinen kerta on tavallaan 

sellainen sisäänajo, ja olimme jo 
sitoutuneet tekemään seuraavan-
kin vuoden. 

– Mietimme, miten nykyajan 
taloudellinen tilanne puhutte-
lee ja mitkä muut aiheet nouse-
vat esille tässä ajassa. Olihan siinä 
myös yritysmaailman ja ahneu-
den kritiikkiä. 

Tarinan tuomiokohtaus tapah-
tui Suomen Pankin edessä. Vaik-
ka houkutus yhteiskunnalliseen 
kritiikkiin ja alleviivaamiseen la-
vastuksessa ja puvustuksessa oli 
suuri, ei ylilyönteihin sorruttu. 

– Se oli varsin opettavainen 
kokemus. Kyseessä on näytelmä, 

F rank L e iman

A nn i  K innu n e n

Aili Ojalo

Via Crucis -kärsimysnäytelmä jalkautuu Helsingissä arjen keskelle. Kuva on tämän vuoden harjoituksista.
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Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute
@kotimaa.fi 

020 754 2267

Jakeluhäiriöt:Jakeluhäiriöt:
jakelupalautejakelupalaute

Aili visualisoi kärsimysnäytelmän

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

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

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

LAB.NÄYTTEIDEN OTTAMINEN KOTONA!
Myös ilman lähetettä.

OULUN HOITOPALVELU OY

Raija Singh p. 0400 - 899 140

joka koskettaa monia. 
Ojalo kertoo, että teosta ei esi-

tetty ns. vapaan teatterin tulkin-
tana, koska ihmisten tunteita pi-
tää kunnioittaa. 

– Tarinaa pitää kertoa ja an-
taa samalla tulkinnallekin tilaa, 
muttei liikaa. Mutta tulihan siitä 
vähän sanomista, hän naurahtaa. 

– Tunnetun tarinan moder-
nisointi jakaa usein mielipiteitä 
puolesta ja vastaan, ja niin nyt-
kin tapahtui.

Yksilön 
sisällä
Seuraavana vuonna näytelmä 
keskittyi yksilön näkökulmaan. 

– Vuonna 2009 kansanjoukot 
ja markkinatalous linkitettiin yh-
teen, mutta vuonna 2010 kansa oli 
toppatakkijengiä, suojautuneena 
paksun kuoren sisään.

Jeesuksen roolia esitti vuonna 
2010 japanilainen nainen, Yuko 
Takeda. Jälleen kerran puvustus-
ta piti miettiä tarkasti. 

– Jeesuksen ja opetuslasten pu-
vustus pysyi aika samana molem-
pina vuosina. Suurin muutos teh-
tiin kansanjoukon puvustukselle. 
Ei lähdetty erikoisuuksiin, ja Jee-
suksen vaatteista ei haluttu mää-
rittää mitään tiettyä aikaa. Ope-
tuslasten vaatteet olivat tavallaan 
paimentolaistyylisiä, nomadien 

asusteita, jotka eivät nekään si-
toutuneet mihinkään aikakau-
teen, Ojalo kuvailee.

Kolmantena vuonna lavastus 
ja puvustus noudattivat perintei-
sempää tyyliä uuden ohjaajan toi-
veiden mukaisesti. 

– Varsinaista lavastustahan 
niissä on hirveän vähän, kun se 
on liikkuva näytelmä, jota seuraa 
tuhannet ihmiset. 

Työryhmässä on vajaat sata ih-
mistä mukana, joten kyseessä on 
Ojalon sanoin ”hirveä rumba”. 

– Ensin suunnitellaan tarkasti 
ennakkoon miltä asiat näyttävät 
ja sitten esimerkiksi sovitetaan 
60 ihmiselle pukuja. Ison joukon 
koordinointi on valtava työ. Lai-
tosteatterissahan on puvustamot 
erikseen sitä varten. Me teimme 
kaikki itse, pienellä työryhmällä. 
Siinä meni monta aamua ja iltaa, 
ihan järkyttävää välillä, hän nau-
rahtaa.

oma historia 
ja oma tie
Aili Ojalo syntyi Neuvosto-Vi-
rossa, josta hän muutti Suomeen 
vuonna 1988 juuri ennen maan 
julistautumista suvereeniksi. 

– Minulla on tavallaan kak-
si kotia. Olen joskus ihmetellyt, 
miten ihmisillä vanhempana tu-
lee kaipuu kotiin. Nyt kun vuosia 

on tullut lisää, niin itselläkin ko-
rostuvat juuret.  Eesti on kuiten-
kin lähellä, Aili toteaa.

Via Cruciksessa oma historia 
ei varsinaisesti vaikuttanut lavas-
tukseen ja puvustukseen, vaikka 
tiettyjä yhtymäkohtia onkin. 

– Enemmänkin sellainen 
”oman tien kulkija” -ajatus sii-
nä saattaa olla. Tietyllä tavalla se, 
että uskaltaa seurata jotain omaa 
vakaumusta ja tarpeen tullen kul-
kea myös vastavirtaan.

Aili Ojalo opiskeli Kuvataide-
akatemiassa, jonka jälkeen hän 
valmistui Taideteollisesta korkea-
koulusta lavastajaksi. Lavastajan 
töitä hän on tehnyt muun muas-
sa Myllyteatterin, Teatteri Tako-
mon ja Musiikkiteatteri Kapsä-
kin kanssa. 

– Olen kuitenkin ammatilta-
ni lavastaja. Olen kaivannut aikaa 
teatterin ja taiteen tekemiseen, 
niiden asioiden miettimiseen. On 
hyvä välillä pysähtyä miettimään 
ylipäätään omaa elämää ja saada 
uutta virikettä, hän toteaa.

riKu SeiloNeN

Tänä vuonna Via Crucis esitetään 
Helsingissä pitkänäperjantaina 29.3. 
kello 21. Yleisölle avoin kenraalihar-
joitus kiirastorstaina 28.3. kello 19. 
Vaellus alkaa Kaisaniemen puistosta. 

Ryhdy enkeliksi.
auta yksinäistä vanhusta.

Soita 0600 1 7010 
(10,26 € / puh+pvm) 

tai 0600 1 7020 
(20,28 € / puh+pvm)

Keräyslupa 2020/2012/2493, voimassa 3.9.2012-31.8.2013, koko Suomi, myöntänyt  
Poliisihallitus 3.9.2012. Keräyslupa ÅLR 2012/6163, voimassa 1.9.2012-31.8.2013, 
Ahvenanmaa, myöntänyt Ålands Landskapsregering 14.8.2012.

yhteisvastuu.fi, facebook.com/yhteisvastuu

YHTEISVASTUU
keräys 2013

yhdistykset

Palveluja tarjotaan

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

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Su 31.3 Siirtolantie 28 Oulu
klo12.00 ja klo 18.00  
Ehtoolliskirkko
Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3
Ma 1.4. Siirtolantie 28 Oulu
klo 12.00 ja 17.00
Tervetuloa!

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg  Sampo Heikkilä

hammassamPo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Isokatu 32 B Oulu, puh. 375 128

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: su 31.3. klo 18.30 pääsiäisseurat Kempeleen 
kirkossa, ke 3.4. klo 13.00 seurat Nestorissa, Pyhännällä
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset: to 4.4. klo 19.00 Mirjam ja Simo Larin-
karilla, Meritullinraitti 7 A 4, Oulun keskustassa
Tervetuloa!

Su 31.3. klo 17 Seurat Heino Kouva
Su 7.4. klo 16.30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat.
To 11.4. klo 14 Lähetyspiiri.
Tervetuloa!

To 28.3. klo 18 Kiirastorstain  
sapatinateria, ilmoittautuminen!
To 4.4. klo.18.30 Kotirukous- 
kokous, Blomsterit, Lehmiken-
täntie 16 A 5
Su 7.4. klo 18 Ehtoolliskokous.
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 29.3. klo 11 Pitkäperjantain jumalanpalve-
lus, ehtoollinen, Markku Tossavainen, Taisto 
Vähäaho, Lassi Makkonen. Su 31.3. klo 11 
Ylösnousemusjuhla, Hannu Orava, Reijo Komu,  
Päivi Niemi. Pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 31.3. 
klo 17 Church78, International Service, Nicki 

Berry, Geza Toth, Neil & amp. Ke 3.4. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, 
Markku Tossavainen, Aila Pyörälä, Päivi Niemi. To 4.4. klo 13 Päiväpiiri. 
Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

Su 31.3. Pääsiäisjumalanpalvelus klo 11.00.
Ma 1.4. Ei Kotiliittoa !

TERVETULOA PÄÄSIÄISSANOMAA KUULEMAAN !!!!!

To 28.3. klo 19 Kiirastorstain ehtoollisjuhla, 
Henri Tuhkala, Risto Wotschke. 29.3. klo 19 
Ristinsanoman ilta, Tuomo Ruuska, Tuomo 

Kokko, Street-illan tiimi. La 23.3. klo 18 K20 -ilta. Su 31.3. klo 11 Ylösnouse-
musjuhla, pyhäkoulu, Saints`club, Pekka Tuominen, Armas Lindberg. Ke 3.4. 
klo 13 Naisten rukouspiiri, klo 18 Nuortenilta. To 4.4. klo 19 Lähde-ilta, 
Mika Martinmäki, Risto Wotschke, God`s Bell, rukouspalvelu, aihe: ”Kristuksen 
mieli”.   www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Muut seurakunnat

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

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

Su 31.03. klo 11.00  
JUMALANPALVELUS
Ke 03.04 .klo 19.00  

SANAN JA RUKOUKSEN ILTA
Su 07.03. klo 11.00  

EHTOOLLISJUMALANPALVELUS
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS
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Paikkoja avoinna

Kappalaisemme Pekka jää eläkkeelle 1.8.2013,
joten haemme uutta kappalaista kauniiseen 
Oulujokivarteen Muhokselle

Muhoksen seurakunnan

KAPPALAISEN VIRKA
on haettavana Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa  
25.4.2013 mennessä.

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille osoitetut hakemukset 
osoitteeseen PL 85, 90101 Oulu tai klo 15 mennessä käyntiosoit-
teeseen Ojakatu 1.

Virka edellyttää suomenkielen erinomaista suullista ja kirjallista 
taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Seurakunnassamme on n 7.700 jäsentä, kolme pappia, yhteensä 19 
työntekijää. Kappalaisen viran palkkauksen vaativuusryhmä on 602. 
Työalasta sovitaan erikseen.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Jouni Heikkinen
jouni.heikkinen@evl.fi, 040 5525 810  
Tietoa Muhoksesta: www.muhoksenseurakunta.fi

Kirkkoneuvosto

Nuorten Ystävien perhehoitopalvelut etsii Pohjois-Suomen alueelta

SIJAISPERHEITÄ 
 
Perheitä tarvitaan kaikenikäisille lapsille ja nuorille sekä 
pitkäaikaisiin että lyhytaikaisiin lastensuojelun sijoituksiin.
Tarjoamme sijaisperheille PRIDE-valmennuksen ja vahvan 
ammatillisen tuen kuukausittaisten kotikäyntien, työnohjauksen, 
ryhmätoiminnan ja konsultaatiopalveluiden muodossa. Myös 
lakisääteisen vapaan pitäminen mahdollistetaan. 

Lisätietoja:  
perhehoidon sosiaalityöntekijä Tarja Kulju, p. 050-568 5484, 
tarja.kulju@nuortenystavat.fi.

Katso lisätiedot ja täytä hakulomake osoitteessa 
www.nuortenystavat.fi/tyopaikat.

Nuorten Ystävät on vuonna 1907 perustet-
tu sosiaali- ja terveysalan asiantuntija- ja 
vaikuttajajärjestö, jonka keskustoimisto 
sijaitsee Oulussa. Järjestön omistama liike-
toimintakonserni tuottaa valtakunnallisia 
sosiaali- ja terveysalan erityispalveluja. Jär-
jestökonserni työllistää n. 650 työntekijää, 
jotka toimivat lasten ja nuorten, mielenter-
veys- ja päihdekuntoutujien, vammaisten 
sekä heidän perheidensä hyväksi.

WWW.NUORTENYSTAVAT.FI

Seurakuntamestarin  
viransijaisuus
Tyrnävän seurakunnassa on avoinna seurakunta-
mestarin viransijaisuus ajalle 15.4.-31.12.2013.  

Tarkempi hakuilmoitus osoitteessa  
www.tyrnavanseurakunta.fi/avoimet_tyopaikat.

• 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

	 www.kiviliikeheikkinen.fi

	 yritys@kiviliikeheikkinen.fi

	 Intiöntie 7, 90130 Oulu, p. (08) 311 3706
 Posantie 5, 90620 Oulu, p. (08) 530 3720

Kiviliike Heikkinen Oy
Oululaista osaamista vuodesta 1945

Uudet kivet • Entisöinnit • Asennukset • Nimien kaiverrukset

Hautauspalveluja

Oululainen teologian opis-
kelija Johannes Män-
tymäki on Oulun orto-
doksisen seurakunnan 

lukija, jonka tehtävänä on Raa-
matun ja rukoustekstien lukemi-
nen jumalanpalveluksissa. Män-
tymäki tärskäyttää pääsiäisen sy-
vimmän olemuksen.

– Pääsiäisenä Jeesus veti kuo-
lemaa lättyyn ja lujasti. Kuolema 
sai niin köniinsä, että se on voi-
tettu!

Hän viittaa Kristuksen ylös-
nousemukseen. Jumalan poika 
avasi omalla kuolemallaan synti-
sille tien Jumalan valtakuntaan.

Mäntymäki pohtii pääsiäise-
nä paljon kuolemaa, erityisesti 
muutama vuosi sitten menehty-
neen äitinsä poismenoa. Kristuk-
sen ylösnousemus antaa iloisen 
toivon  jälleennäkemisestä. Män-
tymäki toteaakin, että hänen us-
konsa yleiseen ylösnousemukseen 
on vahva.

– Jos jotakin kuolemassa pel-
kään, niin sitä, että sattuuko se ja 

Kuolemaa lättyyn ja lujasti

millä tavalla kuolen. Muuten olen 
turvallisella mielellä, sillä Kristus 
on vastassa. Hän on avannut tien.

Lukija Johanneksella on vank-
ka pääsiäisperinne. Hänen koti-
lukemistoonsa kuuluu pääsiäisen 
alla joko piispa Gregorius Nys-

salaisen teos Sielusta ja ylösnou-
semuksesta tai Serafim Seppälän 
kirja Tie ylösnousemukseen.

– Ne ovat kirjoja, joihin palaan 
yhä uudelleen. Ne ovat niin ko-
vaa kamaa.

Vuonna 395 kuollut Nyssalai-
nen oli piispa ja yksi kappadokia-
laisista isistä, jotka elivät nykyi-
sen Turkin alueella. 

Hänen kirjansa pääviesti on, 
että ylösnousemuksessa ihmisen 
luonto palaa alkuperäiseen ti-
laansa, siihen mihin se alunperin 
luotiin paratiisissa, Mäntymäki 
kertoo.

Piispan sisarella, Makrinal-
la oli Mäntymäen mukaan hy-
vin vahva uskonlahja ylösnou-
semukseen, Kristukseen ja Juma-
lan kaikkivoipaisuuteen. 

Keskustelut Makrinan kanssa 
tekivät Gregoriukseen niin voi-
makkaan vaikutukseen, että hän 
kirjasi ne teokseensa.

PeKKa HeliN

Haukiputaalainen Rai-
li Kolehmainen esittelee 
maljakossa olevia pääsi-
äisoksia, virpovitsoja. 

– Tein niitä eilen yhdessä lap-
senlapseni kanssa. Hän käyttää 
oksia virpomiseen, minä vien 
siunattaviksi palmusunnuntai-
ta edeltävän lauantai-illan juma-
lanpalvelukseen, vigiliaan. 

Siunauksen jälkeen oksilla voi 
virpoa, laittaa kotiin koristeek-
si esimerkiksi ikonipöydälle, lah-
joittaa ystäville tai viedä läheis-
ten haudoille.

– Pajunoksien tulisi olla kol-
mihaaraisia, se kuvaa Pyhää Kol-
minaisuutta: Isää, Poikaa ja Py-
hää Henkeä.

Sellaisia ei kuitenkaan oksien-
hakureissulta löytynyt kuin yk-
si ja sen hän lahjoitti heti eteen-
päin. 

Pöydällä on useita maalattuja 
puisia ikonimunia. 

– Osan olen saanut lahjaksi, 
osan olen ostanut Valamosta. 

Kolehmainen on myös itse ko-
ristellut keitettyjä munia. Munien 
tulisi olla perinteen mukaan pu-
naisia, sillä punainen tuo onnea. 

– Perinteisin keinoin värjää-
minen onnistuisi punajuurilla, 
mutta minä käytin tällä kertaa 
karamelliväriä, hän tunnustaa.

Ruoka on tärkeää ortodok-
sisessa perinteessä. Pääsiäisyön 
jumalanpalveluksen jälkeen kir-
kossa nautitaan yhteinen rak-
kauden ateria, johon kaikki voi-
vat tuoda syötävää.

Kolehmainen ei ole itse leipo-
nut vuosiin ortodoksien pääsiäis-
herkkuja babaa ja kulitšaa, mutta 

Siunattuja oksia ja rakkauden ateria

Raili Kolehmainen kertoo, että ortodoksit tervehtivät toisiaan pääsiäisen ja helatorstain 
välillä sanomalla: "Kristus nousi kuolleista", johon toinen vastaa: "Totisesti nousi!" 

saa niitä Muhoksella asuvalta sis-
koltaan. Itse hän on valmistanut 
pashaa ja rahkaleivonnaisia.

– Baba on vehnätaikinasta lei-
vottu korkea kakku, jonka voi 
kostuttaa esimerkiksi rommilla 
ja laittaa päälle sokerivesikuorru-

tuksen. Kulitša taas on korkea ja 
pyöreä vehnäleipä tai pulla, jonka 
päälle laitetaan kirjaimet XB, jot-
ka merkitsevät sanoja Kristus on 
ylösnoussut.

elSi Salovaara

E l s i  S a l ovaa ra

Sielusta ja ylösnousemuksesta -kirja on 
kovaa kamaa.

Pe k ka H e l i n

6 kokemusta pääsiäisestä
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Oululainen Merja Meri-
paasi kertoo, ettei hä-
nen lapsuudenkotinsa 
ollut kovin uskonnolli-

nen, mutta virpominen kuului 
tärkeänä osana pääsiäiseen.

– Isäni on ortodoksi ja kotoisin 
Karjalasta, jossa virpominen on 
tärkeä pääsiäisperinne. Vanhem-
mat ihmiset oikein odottivat, et-
tä lapset tulevat virpomaan ja toi-
vottamaan siunausta. Se oli van-
hemmille ihmisille tervehdyttä-
vää ja he saivat lasten toivotuksis-
ta voimaa, Meripaasi sanoo.

Hän haluaa opettaa saman pe-
rinteen myös 2-vuotiaalle lapsen-
lapselleen Siirille.

– Vaikka Siiri ei kuulu kirk-
koon, saan opettaa hänelle virpo-
mista. Siinähän vain toivotetaan 
ihmisille kaikkea hyvää. Kun Sii-
ri kasvaa, aion toki kertoa hänel-
le, mistä virpominen juontaa juu-
rensa.

Meripaasille on tärkeää, et-
tä hän saa lapsenlapsensa kanssa 
jatkaa tärkeää pääsiäisperinnettä.

– Siirin isomummu ja -ukki 
ovat vielä elossa, joten menem-
me ainakin heille toivottamaan 
hyvää vointia. Hekin ovat Karja-
lasta, joten virpomisella on heille 
suuri merkitys.

Meripaasin pääsiäinen on saa-
nut ortodoksisuuden myötä uu-

Kellossa asuva Veijo Kuk-
kula on tuttu näky Hau-
kiputaan seurakunnan ta-
pahtumissa. Seurakunnan 

vapaaehtoisena toimiva Kukkula 
on ollut mukana monena vuon-
na myös pääsiäisnäytelmän te-
ossa. Tänä vuonna näytelmää ei 
tehdä, mutta se ei hidasta kirkos-
sa käyntejä. 

– Kirkossa käynti ei ole minul-
le rasitus, päinvastoin, hän ker-
too.

Suurimman osan työuraan-
sakin Kukkula on tehnyt seura-
kunnan hommissa. Hän huoleh-
ti yli 30 vuotta Oulun seurakun-
tien kiinteistöjen korjauksista ja 
teki myös suntion töitä. Sen myö-
tä hän on todistanut kirkkovuo-
den juhlia vuodesta toiseen.

– Kyllähän minä joulustakin 
tykkään, se on ehdoton lapsille ja 
lapsenmielisille niin kuin minul-
le, mutta on se kaupallisempi juh-
la, Kukkula pohtii.

Pääsiäistä Kukkula muistaa 
laitetun jo lapsuudenkodissa Nie-
meläntörmällä. Sama tahti jatkui 
oman perheen perustamisen jäl-
keen. 

– Kun omat pojat olivat pieniä, 
koristelimme kotia ja jakelimme 

– Ovat ne jo hieman pinnaltaan 
kärsineitä, mutta nämä pää-
siäiskukot ovatkin 1950-lu-
vulta, kertoo Oulun Lintu-
lassa asuva Heidi Niskala. 

Kukot ovat periyty-
neet hänelle lapsuuden-
kodista Torniosta. Var-
muutta niiden alkupe-
rästä ei ole, mutta Niska-
la uskoo, että ne olisivat 
peräisin länsinaapurista. 

Namusia lapsille tuovi-
en pääsiäiskukkojen lisäk-
si Niskalan pääsiäiseen ovat aina 
kuuluneet munat. 

– Meillä kaikilla sisaruksilla oli 
oma pääsiäismuna ja niitä käytet-
tiin vuodesta toiseen. Omani oli 
hopeinen, hän muistelee.

Myös omille lapsilleen hän os-
ti aikanaan avattavia pääsiäismu-
nia, joiden sisään saattoi kätkeä 
yllätyksiä. Munia onkin kertynyt 
vuosien varrella.

– Pääsiäiskoristeeni mahtuvat 
kuitenkin yhteen laatikkoon, Nis-
kala naurahtaa kaivaessaan laati-
kon esiin ja esitellessään sen sisäl-
tä paljastuvia aarteita. 

Äidiltä perittyjä ovat myös 
puiset koristemunat, jotka Niska-
la on nostanut kulhoon pöydälle 
narsissien viereen. Niiden alla on 
violetti pöytäliinaa, joka on äidin 
tekemä. 

– Äiti on todellinen käsityöih-
minen, hän kasvatti aikanaan it-
se omat pellavansakin.

Käsityölehden päätoimittaja-
na työskentelevä Niskala ei ollut 
nuorena innokas käsitöiden te-
kijä, mutta vuosien varrella into 

Heidi Niskala on viettänyt aina pääsiäistä perheen kesken. Viime vuosina perinteeksi 
on muodostunut pilkkiminen Perämerellä, mutta tänä vuonna hän suuntaa Saimaalle 
mökkeilemään. 

Monenlaisia munia juhlaan

on kasvanut. Viimeisin innostuk-
sen kohde ovat kudotut pääsiäis-
munat, jotka on tehty ruotsalais-
norjalaisen suunnittelijaparis-
kunnan Arnen ja Carloksen jou-
lupallojen mallia muokaten.

– Käsitöiden teko on rentout-
tavaa, ja ovathan nämä kauniita, 
summaa Niskala.  

elSi Salovaara

Virpomaan Siirin kanssa

Kirkkoon niin 
usein kun jaksaa

denlaista syvyyttä. Hän liittyi 
ortodoksikirkon jäseneksi vuon-
na 2010.

– Vaikka isäni on ortodoksi, 
minä ja äitini olimme luterilai-
sia. Ortodoksisuus alkoi kuiten-
kin kiinnostaa, joten menin käy-
mään ortodoksikirkossa. Sain 
lämpimän vastaanoton ja tunsin 
löytäneeni oman paikkani.

– Isäni on sanonut, että orto-
doksiksi synnytään. Minusta on 
kuitenkin hienoa, että näin van-
hemmallakin iällä voi vielä löytää 
oman hengellisen kotinsa.

KaTJa KiiSKiNeN

pääsiäismunia. Mämmiä ja mui-
ta perinneruokia meillä on syö-
ty aina.

Paastoaminen ei sananmukai-
sesti kuulu Kukkulan pääsiäis-
aikaan, mutta pääsiäisenä meno 
rauhoittuu muuten.

– Pääsiäinen on kristikunnan 
tähdellisin juhla. Se panee syven-
tymään, vaikka kaikki eivät ole 
siitä moksiskaan. 

elSi Salovaara

E l s i  S a l ovaa ra

Veijo Kukkula viihtyy Virpiniemen 
maisemissa. 

E l s i  S a l ovaa ra

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

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

Kukko munii pääsiäisaamuna

Oulunsalon seurakunnan 
lastenohjaaja Heidi Lam-
pelan lapsuuden pääsiäi-
seen kuului pääsiäismu-

nien etsiminen.
– Kukko kävi aina pääsiäisaa-

muna munimassa, Lampela hy-
myilee.

Hän jatkaa perinnettä tyttä-
rensä, 10-vuotiaan Viivin kanssa.

– Aloitimme Viivin ollessa pa-
rin vuoden ikäinen. Kyllä meil-
lä muutenkin syödään suklaamu-
nia, mutta pääsiäisaamuun kuu-
luu, että piilotan muutaman mu-
nan ja Viivi saa herättyään etsiä ne.

Viivin mukaan suklaamunat 
on melko helppo löytää.

– Kerran iskä oli laittanut pää-
siäismunan minun huoneeni hyl-
lylle. Sitä en meinannut löytää, 
vaikka se oli siinä ihan vauvaku-
vani edessä, Viivi hymyilee.

Viivin pääsiäiseen kuuluu 
myös virpominen. Hän käy vir-
pomassa mummonsa ja tämän 
naapureiden luona. 

Virpomisvitsat hän tekee yh-
dessä äitinsä kanssa.

– Viivi tekee muutaman ja mi-
nä teen loput, kun hän väsähtää, 
Heidi Lampela naurahtaa.

Vitsat tehdään valmiiksi yleen-
sä vasta edeltävänä päivänä, sillä 
perheen kissa Leevi käy mielel-
lään nakertamassa oksia.

– Kasvatamme pääsiäisenä rai-
ruohon sijaan ohraa, jonka Leevi 
saa syödä pääsiäisen jälkeen.

Lampelat viettävät pääsiäistä 

rauhassa kotona.
– Vaikka pääsiäiseen liittyy 

myös surullisia tunteita Jeesuk-
sen ristiinnaulitsemisen vuok-
si, kyseessä on kuitenkin lopulta 
ilon ja riemun juhla.

– Koska Jeesus nousi ylös tai-
vaaseen, Viivi tähdentää.

– Aivan niin, äiti lisää.

KaTJa KiiSKiNeN

Lampelan perheessä etsitään pääsiäisaamuna suklaamunia.

Merja Meripaasi haluaa opettaa 
lapsenlapsensa virpomaan.
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radio Dei 106,9 mHz,  
kaapeliverkossa 94,1 mHz
www.radiodei.fi 

Su 31.3. klo 8.45 radiopyhäkoulussa pu-
huu lastenohjaaja Marja Raatikainen 
Tuiran seurakunnasta. Valtakunnalli-
nen lähetys.
Aluelähetys  su 31.3. 
Klo 10 messu Kiimingin kirkosta. Mes-
sun toimittaa Ulla Mitrunen-Nyyssönen 
ja häntä avustaa Seija Helomaa. Kant-
torina on Jarkko Metsänheimo. Mes-
sussa avustaa tyttökuoro Satakielet Ul-
la Metsänheimon johdolla. Tekstin lu-
kijana toimii Timo Pöyskö. Virret: 105, 
288 (synnintunnustus), 716 (kiitosruko-
us), 745, 88, 85, 229 ja 339: 1, 2.
Klo 11.15 Armonpullassa puhutaan pää-
siäisen merkityksestä. Haastateltavana 
on Kiimingin seurakunnan julistustyön 
puheenjohtaja Sauli Ojalehto. MB.
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uusinta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon -ohjel-
massa Matti Häkkinen kertoo mitä nä-
ki ja koki Oberammergaun kärsimys-
näytelmää seuratessaan.
Aluelähetys ma 1.4.
Klo 10 sanajumalanpalvelus Oulunsalon 
kirkosta. Jumalanpalveluksen toimittaa 
Tapio Kortesluoma, ja musiikista vastaa 
kanttori Tuomo Kangas.
Klo 11.15 Armonpulla. "Siivosyntisen on 
joskus vaikea ymmärtää armoa." Haas-
tateltavana Kiimingin seurakunnan ju-
listustyön puheenjohtaja Sauli Ojaleh-
to. MB.

Radio Dein toimittajat:  MB = Marja Blomster, 
MP = Mervi Päivärinta,  MS = Mikko Salmi

Oulussa saadaan lankalau-
antaina ihmetellä kirja-
vaa joukkoa uskovai-
sia, jotka marssivat roo-

livaatteissaan torinrannasta kes-
kustaan. 

Rotuaarin lavalla käynnistyy 
näiden eri seurakuntien vapaaeh-
toisten voimin kello 12 näytelmä, 
jossa tuodaan pääsiäisen tapahtu-
mat kadunmiestä lähelle. 

Noin tunnin kestävä kuvael-
ma etenee musiikin tahdittama-
na Jeesuksen syntymästä ristin-
kuolemaan ja ylösnousemukseen. 
Lopuksi kuullaan todistuspu-
heenvuoroja uskosta sekä siuna-
taan Oulun kaupunkia. 

Tapahtuman ideoitsija, Oulus-
sa asuva Leila Marttila koki sy-
dämessään, että tällainen tapah-
tuma pitäisi järjestää. Näytelmän 
käsikirjoitus syntyi myös hänen 
kynästään.

Liminkalainen Mika Martin-
mäki innostui oitis mukaan. 

– Minusta on hieno asia, että 
ihminen voi monin aistein päästä 
kokemaan tätä ihmeellistä sano-
maa, se on ihan eri asia kuin jos 
luettaisiin kirjasta. 

Martinmäki vastaa osaltaan 
näytelmän ohjauksesta. 

– Sain valita oman roolini, ja ha-
lusin näytellä rosvoa, hän nauraa. 

Näytelmän jälkeen ihmiset 
voivat jäädä keskustelemaan ta-
pahtuman järjestäjien kanssa. 
Kiinnostuneille annetaan mu-
kaan hengellistä lukemista ja lap-
sille jaetaan karkkia. 

Martinmäki ei koe vaikeut-
ta kertoa uskostaan tuntematto-
mille. Hän ihmetteleekin, miksi 
Suomessa ylipäätään varotaan va-
kaumuksensa näyttämistä, vaik-
ka muista henkilökohtaisista asi-
oista kyllä puhutaan. 

– Nämä iankaikkisuutta kos-
kevat asiat ovat kuitenkin niitä 
tärkeimpiä.

marssille kaikki  
ovat tervetulleita
Pakkasen sattuessa osallistujat 
tarvitsevat ylleen lämmintä vaa-
tetta, sillä tapahtuma starttaa jo 
puolta tuntia aiemmin torinran-
nasta, josta Jeesus-marssi etenee 
kohti Rotuaaria. 

– Kaikki ovat tervetulleita mu-
kaan marssimaan.

Martinmäestä on hienoa, että 
mukaan toteuttajiksi on tullut us-
kovia yli seurakuntarajojen. 

– Meissä on luterilaisia, hel-
luntailaisia, vapaakirkollisia, pe-
lastusarmeijalaisia ja lähetysseu-
rakuntalaisia, kaikkia en edes 
muistakaan. 

Mies pohtii, että pääsiäisen 
kärsimysteema sopii hyvin suo-
malaiseen mielenmaisemaan. Sil-
ti ei saisi unohtaa myöskään ylös-
nousemuksen riemua. 

– Tämä näytelmä herättää var-
masti ajatuksia. Niinkuin Jeesus 
ja opetuslapset, mekin haluam-
me jalkautua ulos kirkkoraken-
nuksista. On hengellistä laiskuut-
ta, jos kristityt jäävät vain seura-
kunnan seinien sisälle. 

– Näin minäkin tosin toimin 
ennen uskoni uudistumista! Toi-
von että uskovat, mutta myös kat-
sojat, saapuvat paikalle sankoin 
joukoin, hän heittää kutsuna.

marJa BlomSTer

Jeesus-marssi lauantaina 30.3. 
klo 11.30 Oulun torinrannasta, 
pääsiäisnäytelmä Rotuaarilla klo 12.

Pääsiäisen tapahtumat marssitetaan 
keskelle lauantain arkea

Mika Martinmäki osoittaa, mihin suuntaan marssijat lähtevät lauantaina torilta.

Päivi Jussila äänessä 
viitenä päivänä

Radio Dein Viikon vieraana kuul-
laan pastori Päivi Jussilaa, joka 
kertoo ajatuksiaan ekumeniasta 
ja kirkkomme tilanteesta.  Vii-

kon vieras lähetetään ma–pe 1.–5.4. 
kello 15.20. Haastattelut voi kuunnel-
la myös koosteuusintana tiistaina 9.4. 
kello 22.05 sekä Radio Dein arkistosta 
osoitteesta www.radiodei.fi.

Klo 11.25 Runoutta pääsiäisen kunni-
aksi, vieraana pastori Juha Vähäkangas 
Karjasillan seurakunnasta.
Klo 11.30 radiopyhäkoulun pitää Aila 
Valtavaara. Uusinta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon -ohjelmas-
sa soitetaan muusikko Sakari Löytylle, 
joka konsertoi Oulussa Pyhän Luukkaan 
kappelissa lauantaina 6.4.

Toivon päivä
Ohjelmat voi kuunnella osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/radio
Kotimaa24-uutiset maanantaista tors-
taihin kello 16.20.
Pe 29.3. klo 14.40 Päivän valinnassa ro-
vasti Matti Häkkinen kertoo mitä näki 
ja koki Oberammergaun kärsimysnäy-
telmää seuratessaan.
Ma 1.4.–pe 5.4. kello 15.20. Viikon vie-
ras pastori Päivi Jussila kertoo ajatuk-
siaan ekumeniasta ja kirkkomme tilan-
teesta. Haastattelut voi kuunnella myös 
koosteuusintana tiistaina 9.4. kello 22.05 
sekä Radio Dein arkistosta osoitteesta 
www.radiodei.fi.
Ke 3.4. kello 16.40 Herätys eilen ja tä-
nään. Kesällä 2011 Oulun herättäjäjuh-
lilla kuultiin Siionin virsiä räpillä höys-
tettynä. Asialla olivat Oulun körttiopis-
kelijoiden kuoro ja oululainen MC He-
guli, eli Heikki Mustakallio. Musiikki-
kasvatusta opiskeleva Heikki Mustakal-
lio tutkii kandintyössään herätysliikkei-
den lauluja. Hän kertoo, onko körttiläi-
syydessä vielä potkua räppärin näkökul-
masta. Uusinta. MP

radio Pooki 88,0 mHz,  
kaapeliverkossa 89,5 mHz,
www.radiopooki.fi

Su 31.3. klo 9.45 radiopyhäkoulussa pu-
huu lastenohjaaja Marja Raatikainen 
Tuiran seurakunnasta.
Su 31.3. klo 10 radiojumalanpalvelus 
Raahen kirkosta.
Ma 1.4. klo 9.45 radiopyhäkoulun pitää 
Aila Valtavaara. Uusinta.
Ma 1.4. klo 10 radiojumalanpalvelus 
Raahen kirkosta.

Suora nettilähetys 
oulun tuomiokirkosta osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi

Pe 29.3. klo 18 J. S. Bachin Johannes-pas-
sio.
Su 31.3. klo 10 messu, jonka toimittaa 
Mari Flink ja häntä avustaa Anna-Mari 
Heikkinen. Musiikista vastaavat kantto-
ri Henna-Mari Sivula, urkuri Lauri-Kal-
le Kallunki ja Ynnin Pojat johtajanaan 
Mihkel Koldits.
Hiljaisen viikon videot Pettymys, Yk-
sinäisyys, Petos, Kuolema ja Jäähyväiset 
julkaistaan keskiviikkona 27.3. osoit-
teessa www.youtube.com/RauhanAse-
ma. Linkit videoihin löytyvät myös Ou-
lun ev.lut. seurakuntien internetsivulta 
www.oulunseurakunnat.fi. Lue juttu vi-
deoista tämän lehden sivulta 24.

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

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

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

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

Annan sinut pois, vaikka tekee kipeää. Annan, koska vaihtoehtoja ei ole. Kumar-
run haudallesi, lasken kukan ja itken. Suru pakkautuu rintalastaan ja tulee kyyne-
linä silmistä. 

Suren, kapinoin ja raivoan. Miksi menit pois? Miksi Jumala otit hänet pois, juuri 
kun kaikki oli niin hyvin? Miten ihmeessä luulet minun nyt selviävän? Kun on 
kolme lasta ja velkaa. Kuka hoitaa nyt kaikki kodin työt? 

Miksi haudalla on niin kylmä, vaikka pitäisi olla kevät? Miksi toisen pitää kuolla, 
kun vieressä silmu puhkeaa eloon ja naapurissa juhlitaan vastasyntynyttä? Toisilla 
on pääsiäinen, minulla on nyt pitkäperjantai.

Kuolema on niin armoton, ei sillä ole koskaan muuta asiaa kuin viedä pois. Kuo-
lema tekee vain yhden siirron. Ja aina se päättää jonkun rakkaustarinan. Lopettaa 
jotain, jonka ihminen luuli kestävän ikuisesti.

Tahtoisin kaiken säilyvän ennallaan, ettei mikään satuttaisi. Luopumaan opettelu 
on elämän kovin haaste. Jatkuvasti näen syntymää, elämää ja kuolemaa. Ja näen, että 
uutta syntyy entisen tilalle. Silti se hetki sattuu, kun pitää seistä myrskyävän meren 
rannalla. Jäädä siihen ja yrittää ymmärtää, ettei matkalle lähtenyt enää palaa takai-
sin. Hän on jossain muualla. Hän ei ole enää täällä.

Ja juuri niin sen täytyy olla. Hän on toisessa olotilassa. Hän on kuollut pois tästä 
maailmasta syntyäkseen uudelleen. Siellä jossain, ikuisuuden rajalla kerran koh-
taamme. 

Lähden haudalta jatkamaan matkaani. Kerran ruumiini haudataan hänen vie-
reensä. Silloin en tunne tätä maanpäällistä kipua enää. Mutta jo nyt, tässä pimeässä 
laaksossa, vierelläni kulkee joku. Aavistan hänen läsnäolonsa joka askeleella. Hän 
on itse rakkaus, Jeesus Kristus. Ja rakkaus on vahvempi kuin kuolema. Kerran tuo 
rakkaus kantaa minutkin yli kuoleman rajan, uuteen elämään.

Sanan aika
Sunnuntai 31.3.2013
Psalmi: Ps. 118: 15-23 (24)
1. lukukappale: Hoos. 6:1-3
2. lukukappale: 1. Kor. 15:1-8 (9-10) 11
Evankeliumi: Luuk. 24:1-12

Mä annan sut pois

K
irkko

h
allitu

s / A
n

n
iin

a M
ikam

a  

Timo JuNTuNeN
rovasti, Hailuodon kirkkoherra



12    Nro 12    28.3.–4.4.2013

Valon tiellä Limingassa
Limingan kirkossa, tapu-

lissa ja kirkonmäellä esi-
tetään tänä keväänä Via 
Lucis – Valon tie -näytel-

mä, joka kertoo ylösnousemuk-
sen jälkeisistä tapahtumista. Roo-
leissa ovat ei-ammatikseen näyt-
televät kuten edellisessäkin näy-
telmässä Via Dolorosassa. 

Via Luciksen järjestävät Li-
mingan seurakunta ja Via Dolo-
rosa ry.

Ollaan näytelmän harjoituk-
sissa kaksi viikkoa sitten. 

– Onko kaikilla käsikirjoitus?  
Luotan, että kaikki osaavat sa-
nat. Silloin on helpompi käyttää 
kehoa ja ilmaista itseään, sanoo 
näytelmän ohjaaja ja käsikirjoit-
taja Helena Tornberg.

Näyttelijät harjoittelevat en-
sin kirkonmäellä, johon Jeesuk-
sen risti asetetaan. Muuan nais-

näyttelijöistä kertoo, että pappe-
ja näyttelevät ovat syvästi sitoutu-
neita rooleihinsa.

He edustivat hengellistä säätyä 
Via Dolorosassakin.

Tornberg pohtii miten rooma-
laiset sotilaat sijoitetaan kirkon-
mäelle. Sotilaiden olisi hyvä aset-
tautua siten, että he voivat ohjata 
yleisön kulkua oikeaan suuntaan.

 Pian näyttelijät siirtyvät tapu-
liin tyhjän haudan äärelle. Näyt-
telijät seisovat tapulin sisällä sei-
nien vieressä. Ohjaaja Tornberg 
on asettautunut tilan keskelle.

– Aaro saa olla piru, Tornberg 
päättää, mutta sitten pirun oikea 
näyttelijä tuleekin paikalle.

Pirun rooliin kuuluu väittää, 
että opetuslapset ovat varasta-
neet Jeesuksen ruumiin. Enkeli-
en viesti on sykähdyttävämpi: Ei 
Hän ole täällä.

Kirkossa näytellään Raamatun 
lohdullisimmat tapahtumat. Jee-
sus on ylösnoussut ja kohtaa Mag-
dalan Marian.

Tornberg toteaa Jeesukselle, 
että tämä kuulostaa vihaiselta 
kohdatessaan Marian.

– Vähän lempeyttä, Tornberg 
toivoo.

Ohjaajalla on muitakin neu-

voja.
– Pidätte taukoja. Nostatte vä-

hän latausta.
Jeesus kohtaa myös opetuslap-

set ja kulkee Emmauksen tiellä. 
Tuomas saa nähdä Mestarin ja us-
kon ylösnousemukseen.

Näytelmässä kuullaan totta kai 
myös lähetyskäsky.

Hyviä tunteita 
vaikea ohjata
Helena Tornbergin mukaan ylös-
nousemuksen jälkeisiin tapahtu-
miin ei tavallisesti kiinnitetä niin 
paljon huomiota kuin kärsimys-
näytelmään. Niitä olisi kuitenkin 
hyvä pohdiskella, sillä ne kantavat 
pääsiäisen sanomaan.

Via Lucis on Tornbergin mu-
kaan yksinkertaisempi järjestää 
kuin Via Dolorosa, koska sen ta-
pahtumapaikkoina käytetään 

kirkonmäkeä, tapulia ja kirkkoa. 
Via Dolorosassa piti lavastaa ta-
pahtumapaikaksi koulunpiha.

Myös ohjaus on erilainen, sillä 
tässä näytelmässä iloitaan

– Iloa ja muita myönteisiä tun-
teita on vaikeampi ohjata, Torn-
berg toteaa.

Via Dolorosa opetti näytteli-
jöitä.

– Viime kerralla mukana olleet 
uskaltavat olla oma-aloitteisia ja 
itsenäisiä. Heillä on varmuutta 
olla läsnä. Ei-ammatikseen näyt-
televien kanssa tärkein asia on, et-
tä he uskaltavat käyttää itseään, 
olla läsnä, heittäytyä ja antaa tun-
teiden virrata.

Rooleja on noin 50. Niistä pu-
herooleja on kymmenkunta. Oh-
jaaja antaa jokaiselle näyttelijälle 
yksilöllistä ohjausta. 

Käsikirjoitus menee Raama-

Aaro saa olla 
piru, Tornberg 
päättää. 
mutta sitten 
pirun oikea 
näyttelijä 
tuleekin 
paikalle.

Jeesus = Olli Seikkula, Maria Magdaleena = Katri Miettinen, Jeesuksen äiti Maria = Raili Junttila, Marian ystävä = Tarja Panuma, Piru = Matti Kamula, Nikodemus = Pekka Leskelä, Ylipappi Kaifas = Ville Weissenfelt, Pappi Aaron = Aaro Arvio. Opetuslapset: Seppo Pietilä, Ilkka Tornberg, Teuvo Aura, Ari Natunen, Olavi Säkkinen ja Matti Maaranto. Enkelit: Sinikka Ilmonen, Maria Pohjola, Kirsi Junnonaho ja Erkki Haverinen. Lavastus ja somistus = Ritva-Liisa 
Pihlaja, Sirkka Puusaari, Pirkko Moisander ja Helena Tornberg. Puvustus = Annikki Salmela. Musiikin sävellys = Aarni Alatalo. Äänivastaava = Oskari Järvelin.
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Valon tiellä Limingassa

Ku va t :  Ve s a R an t a

tun mukaan. Helena Tornberg 
antaa kuitenkin näyttelijöilleen 
oikeuden käyttää ”ajatusääntä”, 
jolla voi istuttaa repliikit luon-
tevasti omaan suuhun sopivaksi.

– Haluan antaa näyttelijöille 
tilaa. Esitys saa olla yksinkertai-
nen eikä hirveästi ohjaajan omaa 
tulkintaa.

Näytelmä alkaa ristin äärel-
tä Golgatalta ja etenee Jeesuksen 
haudalle tapuliin. Vallitsee tyh-
jyys, epätoivo ja ristiriitaiset tun-
teet: Elääkö Jeesus vai onko Hän 
kuollut?

– Ylösnousemuksessa pitää 
olla juuri näin. Kysymys on elä-
mästä ja kuolemasta.

Helena Tornberg pitää kirkon-
mäkeä, tapulia ja kirkkoa luon-
nollisina tapahtumapaikkoina. 

– Löysimme tämän vaellusrei-
tin kirkonmäeltä tapuliin eikä se 

ole liian pitkä. Tapuli on oikeasti 
ollut ruumishuone. Siellä on tyh-
jä hauta. Pimeään voi jopa kur-
kistaa.

Kirkkomaalla yleisö, jota He-
lena Tornberg kutsuu mieluum-
min osallistujiksi, saa hiljentyä 
omille ajatuksilleen ja tunnoil-
leen.

– Jokainen voi ammentaa, le-
vähtää ja käyttää näytelmää mi-
ten itse haluaa, Tornberg kehot-
taa.

PeKKa HeliN

VIA LUCIS – Valon tie 
Pääsiäisdraama kuolleista nousseesta 
Jeesuksesta 1.–6.4.
Esitykset: ma 1.4. klo 18; ke 3.4. klo 
12; pe 5.4. klo 20 ja la 6.4. klo 20.
Vapaa pääsy, vapaaehtoinen kolehti. 
Tervetuloa!

Jeesuksen viimeisistä päivistä kertovan 
Via Dolorosa -näytelmää ei järjestetä tä-
nä vuonna, sillä näytelmä on niin mitta-
va,  että sen järjestämiseen ei ole mahdol-

lisuutta. Seurakunta ja Via Dolorosa ry. eivät 
kuitenkaan anna periksi. Limingan seurakun-
nan kirkkoherra Ilkka Tornberg toteaa, että 
halu jatkaa on vahva.

– Näytelmän esittämistä ei jätetä yhteen 
kertaan.

Alun perin kaavailtiin, että näytelmän esit-
tämistä kierrätettäisiin eri seurakunnissa.  Tä-
mä on edelleen harkinnassa. Näytelmän ohjaa-

jan ja käsikirjoittajan Helena Tornbergin mu-
kaan kierrättämiseen ei tänä vuonna kuiten-
kaan ollut mahdollisuutta.  Helena Tornberg 
on kirkkoherran Tornbergin puoliso.

– Alun perin projektissa oli ajatus, että Via 
Dolorosa voisi kiertää.  Kuitenkin voi olla ihan 
hyvä, että ihmiset oppivat luottamaan siihen, 
että vanhassa emäpitäjässä on tarjolla tällaisia 
arvopohjaisia tapahtumia. Olemme myös saa-
neet runsaasti palautetta siitä, että tällaista ta-
pahtumaa tarvitaan, Helena Tornberg sanoo.

PeKKa HeliN

Via Dolorosaa
ei tänä vuonna järjestetä

Jeesus = Olli Seikkula, Maria Magdaleena = Katri Miettinen, Jeesuksen äiti Maria = Raili Junttila, Marian ystävä = Tarja Panuma, Piru = Matti Kamula, Nikodemus = Pekka Leskelä, Ylipappi Kaifas = Ville Weissenfelt, Pappi Aaron = Aaro Arvio. Opetuslapset: Seppo Pietilä, Ilkka Tornberg, Teuvo Aura, Ari Natunen, Olavi Säkkinen ja Matti Maaranto. Enkelit: Sinikka Ilmonen, Maria Pohjola, Kirsi Junnonaho ja Erkki Haverinen. Lavastus ja somistus = Ritva-Liisa 
Pihlaja, Sirkka Puusaari, Pirkko Moisander ja Helena Tornberg. Puvustus = Annikki Salmela. Musiikin sävellys = Aarni Alatalo. Äänivastaava = Oskari Järvelin.



14    Nro 12    28.3.–4.4.2013

Menot Oulun seurakunnissa 28.3.–4.4.2013

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. 
Lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p.  050 5211 065
Vs. kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne Kellokumpu, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari, p. 044 3161 420
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 5912 653
Erityisnuorisotyöntekijä
Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
Leila Virén, p. 040 5025 010

Kasvatustyön erityispalvelut
Kv. työn pastori Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
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 8414 680
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 5797 807

Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Johannes-passio soi 
oulun tuomiokirkossa
J. S. Bachin Johannes-

passio BWV 245 esi-
tetään pitkäperjantai-
na 29.3. kello 18–20.30 

Oulun tuomiokirkossa. Te-
os kertoo Jeesuksen kärsi-
myshistoriasta Johannek-
sen evankeliumin mukaan.

Tilaisuuteen on vapaa 
pääsy. Käsiohjelman saa 15 
euron hintaan kirkon pää-
ovelta tuntia ennen tilai-
suuden alkua. Konserttia 
pääsee seuraamaan myös 
virtuaalikirkosta osoittees-
ta www.virtuaalikirkko.fi.

Passion tulkitsevat Ou-
lun katedraalikuoro, Can-
tio Laudis -kuoro, OAMK:n 
kamarikuoro, Oulun ka-
mariorkesteri sekä Péter 
Marosvári (evankelista ja 
tenoriaariat), Henna-Mari 
Sivula (sopraano), Anne-
mari Moilanen (altto), Jus-
si Juola (basso), Ari Rauta-
koski (Jeesus) ja Markku 
Liukkonen (Pietari ja Pi-
latus). Teoksen johtaa Olli 
Heikkilä.

Konsertin järjestävät 
Oulun seudun ammatti-
korkeakoulu, Oulun tuo-
miokirkkoseurakunta ja 
Karjasillan seurakunta.

Tapahtumiltaan Bachin 
Johannes-passio voidaan 

jakaa neljään kokonaisuu-
teen: Kristuksen vangitse-
miseen, oikeudenkäyntiin, 
ristiinnaulitsemiseen ja 
kuolemaan. Teokseen kuu-
luu niin kuoro-, orkesteri- 
kuin solistiosuuksiakin. 

– Bachin passiot ovat 
länsimaisen kirkkomusii-
kin kulmakiviä. Johannes-
passio kokoaa ympärilleen 
suuren kuulijajoukon, ja 
sen esittäminen pitkäper-
jantaina on vuosisatainen 
traditio Euroopassa. Myös 
Suomessa teoksella on pit-

kät ja vahvat perinteet, ta-
pahtuman projektivastaa-
va, lehtori Markku Liuk-
konen sanoo.

– Johannes-passiosta 
saa elämyksiä, ja se välittää 
parhaimmillaan vahvoja 
tunteita. Teksti on miette-
liästä ja mieleenpainuvaa, 
teoksen alttosolisti Anne-
mari Moilanen kuvailee.

Pitkäperjantain liturgi-
sen värin mukaisesti kirk-
ko on puettu konsertin ai-
kana mustaan.

Johannes-passio BWV 

245 on Johann Sebastian 
Bachin ensimmäinen pas-
sio (1724). Kaikkiaan Bach 
sävelsi viisi passiota, jois-
ta ainoastaan Johannes- 
ja Matteus-passio säilyivät 
täydellisinä. Teos perustuu 
pitkälti Heinrich Brocke-
sin tekstiin, jota säveltäjä 
muokkasi.

Teksti kertoo Jeesuksen 
kärsimyshistoriasta ja ra-
kentuu Johanneksen evan-
keliumin lukuihin 18 ja 19.

Yksinhuoltajan yk-
sinäisyys, lapsen ja 
äidin kuolema, jal-
kapallon sopupelit 

ja ylivelkaantuminen ovat 
tämän päivän kärsimysta-
rinoita. Jeesuksen elämän 
viimeiset vaiheet ja pää-
siäisen piinaviikon kärsi-
mykset löytyvät nyt uudes-
sa muodossa: nykyajan ih-
misten tositarinoina vide-
oiden välityksellä. 

Videotarinat kulkevat 

nykyajan Juudas iskariot kavaltaa jalkapallon sopupeleissä

Elä piinaviikko verkossa

Jeesuksen tarinan jalanjäl-
kiä. Esimerkiksi Petos-vi-
deossa jalkapalloilija Mi-
ka Nurmela kertoo sopu-
peliskandaaleista ja petok-
sen herättämistä tunteista. 
Lahjuksesta oli kyse myös 
silloin, kun Juudas Iskari-
ot kavalsi Jeesuksen 30 ho-
pearahasta. 

viisi videota,  
viisi kärsimystarinaa
Kaikissa videoissa on ker-

tojana henkilö, joka on ko-
kenut omakohtaisesti ker-
tomansa tarinan. Tarinat 
antavat toivoa – jokainen 
niistä on paitsi kärsimys-
tarina, myös selviytymis-
tarina.

Pettymys-videossa yli-
velkaantumisen kiroukses-
ta kertoo Lea Ukkola, joka 
muuttui miljonääristä yli-
velkaiseksi. Jeesuksen elä-
mä muuttui aikanaan suo-
situsta sankarista hylkiök-
si, jolle kaikki käänsivät sel-
känsä.

Yksinäisyys-videossa  
oman tarinansa kertoo 
Terttu Rahko, joka jäi 
pienten poikien yksinhuol-
tajaksi ja uupui arjen taa-
kan alla. Myös Jeesus jäi 
Getsemanen puutarhassa 
täysin yksin.

Kuolema-videossa Sari-
anne Karjalainen kertoo 
loputtomasta kaipaukses-

taan: hän synnytti kuol-
leen lapsen. Jeesuksen äi-
din Marian tuska oli mit-
taamaton, kun hän seurasi 
poikansa kuolinkamppai-
lua ristillä.

Jäähyväiset-videossa 
Marja Rysä kertoo oman 
äitinsä vaatettamisesta vii-
meiselle matkalle. Jeesuk-
sen kärsimyshistoriassa 
Joosef Arimatialainen tar-
josi Jeesukselle oman hau-
tapaikkansa ja huolehti, et-
tä hänen käärinliinansa oli 
kunnolla sidottu.

Hiljaisen viikon videot Pet-
tymys, Yksinäisyys, Petos, 
Kuolema ja Jäähyväiset jul-
kaistaan keskiviikkona 27.3. 
osoitteessa www.youtube.
com/RauhanAsema. Videot 
löytyvät myös Oulun ev.lut. 
seurakuntien internetsivul-
ta www.oulunseurakunnat.
fi/paasiainen.

Mat ia s  Pa r t an e n

Mat ia s  Pa r t an e n
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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
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.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 29.3. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Martti 
Heinonen, kanttorina Han-
nu Niemelä, Haukiputaan 
Kirkon Kamarikuoro. 
Pitkäperjantain hartaus pe 
29.3. klo 15 Martinniemen 
srk-kodissa. Toimittaa Arto 
Nevala, kanttorina Hannu 
Niemelä.
Pääsiäisyön messu la 30.3. 
klo 23 srk-keskuksessa. Toi-
mittaa Jari Flink, saarna 
Jaakko Kaltakari, kanttorina 
Hannu Niemelä. Messun jäl-
keen pääsiäisyön ateria.
Messu 1. pääsisäispäivänä 
31.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Leena Brockman, saarna 
Sami Puolitaival, kanttorina 
Kaisa Säkkinen. 
Sanajumalanpalvelus 2. 
pääsiäispäivänä 1.4. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Jaakko 
Kaltakari, kanttorina Hannu 
Niemelä. Haukiputaan rau-
hanyhdistyksen kirkkopyhä.

Hartauselämä
Ilmestyskirja toteutuu -lu-
entosarja ke 27.3. klo 17.30 

srk-keskuksen monitoimisa-
lissa. Luku 10, Jumalan sa-
lattu suunnitelma. Pastori 
Martti Heinonen.
Raamattupiiri ke 3.4. klo 18, 
Puttaan Tupa.

Nuoret
Raju-ilta nuorille ke 3.4. klo 
18.30 Wirkkulassa. Raju-il-
tojen otsikkoina kevään ai-
kana ovat mm. jokainen on 
vähän..., kulutusjuhlat, tuh-
kaa hiuksissa, ihan lovena ja 
monta muuta mielenkiintois-
ta aihetta. Tule katsomaan 
mitä tämä kaikki tarkoittaa-
kaan. Rippikoululaiset saavat 
illoista merkinnän.
Nuorten ilta pe 5.4. 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 eläkeläi-
sille ke 3.4. klo 13 Kellon srk-
kodissa ja to 4.4. klo 13 srk-
keskuksessa. 

Juttukahvila to 4.4. klo 13 
Martinniemen srk-kodissa. 
Vieraana Jokivarren seura-
kuntakerho, Yhteisvastuu-
kahvit 2 €, Helena Seppänen.

Muut menot
Kirkkoherranvirasto avoin-
na kiirastorstaina 28.3. klo 
9–14.
Aikuisten askartelu- ja kä-
sityökerho ke 3.4. klo 17.30 
Martinniemen srk-kodissa. 
Kerhossa opetellaan esim. 
skräppäystä, leimailua, koru-
jen ja korttien tekemistä jne. 
Ohjelmaa on tarkoitus ideoi-
da yhdessä osallistujien kes-
ken. Kevään muut kokoontu-
miset 17.4., 15.5. ja 29.5. En-
simmäisellä kerralla tehdään 
3D-kortti, jonka materiaalin 
voi ostaa ohjaajilta (n. 3–5 €). 
Kerho hakee oman tapansa 
osallistua myös hyvänteke-
väisyyteen. Kerhonohjaajina 
vapaaehtoiset Eija Lähdemä-
ki ja Minna Ruuskanen. Lisä-
tietoja Laila Juntilta, p. 040 
8668 319, laila.juntti@evl.fi.
Puttaan Tupa 3 vuotta to 
4.4. klo 12–14. Juhlistetaan 
3 vuotta jatkunutta toimin-
taa. Hartaushetki klo 12. Lei-
voskahvit 1,50 €. Osoite Kirk-
kotie 10 C.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat su 31.3. klo 16 
Kultasimpussa ja klo 17 ry:llä, 
seurat ma 1.4. klo 12 ry:llä, 
ehtoollisjumalanpalvelus su 
1.4. klo 17 kirkossa, Kello: 
pitkäperjantain lauluseurat 
pe 29.3. klo 18 Kellon srk-ko-
dilla, Jokikylä: seurat ma 1.4. 
klo 14 ry:llä.

Jumalanpalvelukset
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.
Sanajumalanpalvelus pe 
29.3. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Jonna Pii-
rainen ja avustaa Ari-Pekka 
Metso, kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki.
Jeesuksen kuolinhetki pe 
29.3. klo 15, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Anna-Mari 
Heikkinen ja kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki.
Messu la 30.3. klo 23, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jou-
ko Lankinen ja avustaa Ari-
Pekka Metso, kanttorina Pé-
ter Marosvári.
Messu su 31.3. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Mari Flink ja avustaa Anna-
Mari Heikkinen. Kanttorina 
Henna-Mari Sivula ja urku-
rina Lauri-Kalle Kallunki. Yn-

nin Pojat, johtaa Mihkel Kol-
dits. Kolehti heikoimmassa 
asemassa olevien perheiden 
tukemiseen kehitysmaissa. 
Lähetys myös www.virtuaa-
likirkko.fi.
Messu 31.3. klo 14, Intiön 
srk-koti. Toimittaa Mari Flink.
Messu su 31.3. klo 17, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
Messu ma 1.4. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Matti Pikkarainen ja avustaa 
Anna-Mari Heikkinen. Kant-
torina Henna-Mari Sivula. 
Tuomiokirkkokuoro.

Hartauselämä
Sana elää pe 29.3. klo 18, 
Vanha pappila. Matka halki 
Raamatun jatkuu Jeesuksen 
seurassa.
Raamattupiiri ti 2.4. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Erk-
ki Piri.
Raamattupiiri ti 2.4. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 3.4. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo.
Keskiviikkoseurat ke 3.4. klo 
18, Vanha pappila. Ari-Pek-
ka Metso.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
3.4. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Tilaisuuden jär-
jestää Oulun NNKY ja Sina-
pinsiemen ry.
Ompeluseurat to 4.4. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 

Musiikki ja kulttuuri
J. S. Bachin Johannes-passio 
BWV 245 pe 29.3. klo 18, Ou-

lun tuomiokirkko.
Virsilauluilta ti 2.4. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Pääsiäisvirsiä, Esko Laukka-
nen.

Diakonia
Diakonian aamu ti 2.4. 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.
Työttömien ruokailu ke 3.4. 
klo 11, Heinätorin seurakun-
takoti. 
Miesten kahvit ke 3.4. klo 
14, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Kahvitellaan, tava-
taan kavereita. Käynti Iso-
kadun puoleisesta päädystä. 
Mukana diakoniatyöntekijä 
Riku-Matti Järvi.

Lähetys
Lähetys- ja raamattupiiri to 
4.4. klo 14, Vanha pappila. 
Toivo Hyyryläinen.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerho ti 2.4. klo 10–
11.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. Lasten ja aikuisten 
kohtaamispaikka, johon lapsi 
tulee yhdessä aikuisen kans-
sa. Hartauden jälkeen kahvi-
tellaan, askarrellaan ja leiki-
tään. Päätämme kerhon lau-
lu- tai lorutteluhetkellä.
Perhekerho to 4.4. klo 10–
11.30, Intiön seurakuntakoti.
Lasten ja aikuisten kohtaa-
mispaikka, johon lapsi tu-
lee yhdessä aikuisen kans-
sa. Hartauden jälkeen kahvi-
tellaan, askarrellaan ja leiki-
tään. Päätämme kerhon lau-
lu- tai lorutteluhetkellä.
 

Nuoret
Nuorten avoimet ovet ke 
3.4. klo 18–21, Elohuone. 
Paikka, aika ja tila vain olla. 
Halutessasi voit pelata, poris-
ta tai nauttia kupposen kuu-
maa. Nuoret tekevät tästä il-
lasta itsensä näköisen otta-
malla toiset huomioon.

Nuoret aikuiset
Matalan kynnyksen raamis 
ke 3.4. klo 18, Asemakatu 
6, Jössensali. Tervetuloa lu-
kemaan ja ihmettelemään 
Raamattua rennossa ilma-
piirissä! Tarjolla iltapalaa. Li-
sätietoja: Mari Flink, p. 050 
5649 070.

Seniorit
Tarinatupa ke 3.4. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 4.4. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kerhossa hiljen-
nytään hartauteen sekä kes-
kustellaan ajankohtaisista 
asioista, yhteinen kahvihet-
ki päätteeksi.
Eläkeläisten kerho to 4.4. 
klo 12.30–14, Intiön seura-
kuntakoti. Kerho kokoaa alu-
een eläkeläisiä hiljentymään 
ja keskustelemaan kahviku-
pin ääressä.

Muut menot
Torstain raamattupiiri to 
28.3. klo 13, Vanha pappila. 
Anna-Mari Heikkinen.
Torstain raamattupiiri to 
4.4. klo 13, Vanha pappila. 
Anna-Mari Heikkinen.

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 kamariorkeste-
ri, Péter Marosvári (evankelista ja tenoriaariat), Henna-
Mari Sivula (sopraano), Annemari Moilanen (altto), Jus-
si Juola (basso), Ari Rautakoski (Jeesus), Markku Liukko-
nen (Pietari ja Pilatus), johtaa Olli Heikkilä. Kuorojen val-
mennus: Markku Liukkonen, Lauri-Kalle Kallunki ja Ol-
li Heikkilä. Vapaa pääsy. Käsiohjelma 15 €, tuntia ennen 
kirkon pääovelta. Järjestää OAMK, Oulun tuomiokirkko-
seurakunta ja Karjasillan seurakunta. Konsertti lähete-
tään suorana osoitteessa www.virtuaalikirkko.fi.

Pääsiäisyön messu
lauantaina 30.3. klo 23 seurakuntakeskuksessa.

Toimittaa Jari Flink, saarna Jaakko Kaltakari, 
kanttorina Hannu Niemelä. 

Messun jälkeen pääsiäisyön ateria.

Hiljaisen viikon sävelhartaus
keskiviikkona 27.3. klo 19 kirkossa.

Oulun konservatorion kirkkomusiikin opiskelijat, 
kanttorina Hannu Niemelä, puhe Arto Nevala.

Iltakirkko
keskiviikkona 27.3. 

klo 18 Oulun 
tuomiokirkossa.

Messut
torstaina 28.3. 
klo 14 ja klo 19

Oulun tuomiokirkossa.

Nuorten leiri 
rippikoulun käyneille nuorille 

26.–28.4. Isoniemen leirikeskuksessa. 

Leiri on tarkoitettu rippikoulun käyneille nuorille 
ja ensisijaisesti Haukiputaan seurakunnan jäsenille. 

Leirimaksu 20 euroa, sis. ohjelman, täysihoidon 
ja vakuutuksen. 

Ilmoittautumiset 5.4. mennessä osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Ilmoittautuneille 

lähetetään leirikirje. 
Lisätietoja Tarja Kainulaiselta, p. 040 8245 861.
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Menot Oulun seurakunnissa 28.3.–4.4.2013

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 to 28.3. klo 19, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa Ju-
hani Lavanko, avustaa Satu 
Saarinen, kanttorina Riitta 
Piippo.
Messu to 28.3. klo 19, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Esa Ne-
vala, avustaa Petri Satomaa, 
kanttorina Ilkka Järviö. Ter-
vasCanto-kuoro. 
Messu to 28.3. klo 19, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Satu Kreivi-Palosaari, avus-
taa Heikki Karppinen, kant-
torina Sirpa Ilvesluoto. 
Messu to 28.3. klo 19, Kau-
kovainion kappeli. Toimit-
taa Liisa Karkulehto, avus-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Anna Kälkäjä. 
Kiirastorstain messu to 
28.3. klo 19, Maikkulan kap-
peli. 30 hopearahan tähden 
– kiirastorstain messun Maik-
kulan kappelissa toimittaa 
Erja Järvi, musiikki Jenni Kos-
kenkorva ja isosnuorten mu-
siikkiryhmä. Isoset avustavat. 
Laulamme Nuoren seurakun-
nan veisukirjasta ja virsikir-
jasta. Kolehti orpotyöhön 
Sambiassa Suomen Lu-
terilaisen Evanke-
liumiyhdistyksen 
kautta. 
Sanajuma-
lanpalvelus 
pe 29.3. klo 
10, Karjasillan 
kirkko. Toimit-
taa Satu Saari-
nen, avustaa Jen-
ni Koskenkorva, kant-
torina Sirpa Ilvesluoto. Karja-
sillan kirkkokuoro. 
Sanajumalanpalvelus pe 
29.3. klo 10, Kastellin kirkko. 
Toimittaa Esa Nevala, kant-
torina Ilkka Järviö. Kastellin 
kirkkokuoro. 
Sanajumalanpalvelus pe 
29.3. klo 12, Pyhän Andre-
aan kirkko. Toimittaa Heik-
ki Karppinen, avustaa Jen-
ni Koskenkorva, kanttorina 
Riitta Piippo. Kolehti nimik-
kolähettien Ritva ja Mau-
ri Niemen työlle Tansanias-
sa Suomen Lähetysseuran 
kautta.
Sanajumalanpalvelus pe 
29.3. klo 13, Caritas-koti. Toi-
mittaa Esa Nevala, kanttori-
na Ilkka Järviö.
Jeesuksen kuolinhetken ru-
koushetki pe 29.3. klo 15, 
Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Ilk-
ka Järviö, kanttorina Riitta 
Piippo.
Pääsiäisyön messu la 30.3. 
klo 23, Karjasillan kirkko. 
Toimittaa Maija Konttinen, 
avustavat Juhani Lavan-
ko, Heikki Karppinen, Sir-
pa Kemppainen, kanttorina 
Sirpa Ilvesluoto. Mieskuoro 
Weljet. Pääsiäisateria. Koleh-
ti raamattutyöhön Intiassa, 
Suomen Pipliaseuran kautta. 
Messu su 31.3. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Sa-
tu Saarinen, kanttorina Riit-
ta Piippo. Laulu Jaana ja Jor-
ma Pulkkinen.  Kirkkokahvit. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen.
Messu su 31.3. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Erja Jär-
vi, avustaa Esa Nevala, kant-
torina Ilkka Järviö. Kirkko-

kahvit.
Perhemessu su 31.3. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Petri Satomaa, avus-
tavat Heikki Karppinen ja 
Jenni Koskenkorva, kanttori-
na Juha Soranta. Lapsikuoro. 
Messu su 31.3. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Sa-

tu Saarinen, kanttorina 
Ilkka Järviö. Kirkko-

kahvit.
Messu su 31.3. 
klo 12, Maik-
kulan kap-
peli. Toimit-
taa Erja Jär-
vi, kanttori-

na Riitta Piip-
po. Laulu Jaana 

ja Jorma Pulkkinen. 
Kolehti heikoimmassa 

asemassa olevien perheiden 
tukemiseen kehitysmaissa 
Kirkon Ulkomaanavun kaut-
ta.
Messu ma 1.4. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Sa-
tu Kreivi-Palosaari, kanttori-
na Juha Soranta. Kolehti, ni-
mikkolähettien Riitta ja Ola-
vi Heinon työlle Malawissa, 
Suomen Lähetysseuran kaut-
ta. 

Hartauselämä
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 2.4. klo 19, Karjasil-
lan kirkko. Pentti Kopperoi-
nen, Matti Pennanen.

Miesten raamattupiiri ke 
3.4. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 4.4. klo 18, 
Kastellin kirkko.  
Raamattupiiri to 4.4. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Lattiakuvailta to 18.4. klo 
18, Maikkulan kappeli. Ks. il-
moitus.

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

Diakonia
Maikkulan diakoniaryhmä 
ti 2.4. klo 14, Maikkulan kap-
peli. 
Aamupuuro to 4.4. klo 9, 
Kaukovainion kappeli. 

Lähetys
Lähetyspiiri ti 2.4. klo 17.30, 
Kaukovainion kappeli. 

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 28.3. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläiskerho to 4.4. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Kevät tulee! – Mahdollista 
ulkoiluhetki vanhukselle ja 
osallistu YV-keräykseen ma 
15.4. klo 15–16 – su 28.4. klo 
15–16. Ks. ilmoitus.

Leirit ja retket
Yöjuttu, 4.–7.-luokkien tyt-
töjen ja poikien leiri la–su 
18.–19.5, Vasamon leirikes-
kus. Ks. ilmoitus.

HUOM!
Varikkomessu 

sunnuntaina 
7.4. klo 10 
Karjasillan 
kirkossa.

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!

Yöjuttu, 
4.–7.-luokkien tyttöjen ja poikien leiri
lauantaista sunnuntaihin 18.–19.5.
Vasamon leirikeskuksessa.

Tervetuloa Yöjuttu-leirille! Yöjuttu on 4.–7.-luokan ty-
töille ja pojille tarkoitettu yhden yön kestävä toimin-
nallinen leiri Vasamon leirikeskuksessa Ylikiimingis-
sä. Ohjelmassa on muun muassa pelejä, kisoja, leikke-
jä ja kädentöitä. Leirille mahtuu 20 leiriläistä. Etusijal-
la ovat Karjasillan seurakunnan jäsenet. Leiri maksaa 
20 €, mikä sisältää matkat, majoituksen, ruokailut ja 
ohjelman sekä tapaturmavakuutuksen Oulun ev.-lut. 
seurakuntien jäsenille. Ilmoittautumiset 3.5. mennes-
sä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Ilmoittautuneille 
lähetetään leirikirje viikolla 19. Lisätiedot: Juha Kivi-
rasi, p. 040 5752 713, juha.kivirasi@evl.fi.

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

Lattiakuvailta
torstaina 18.4. klo 18 Maikkulan kappelissa.

Lattiakuvat-menetelmän ajatuksena on tukea yksilön 
kasvua omaksi itsekseen yhdessä tekemisen ja koke-
misen kautta. Keskeistä ei ole valittu teema tai Raa-
matun kertomus itsessään, vaan tärkeää on löytää yh-
teys kertomuksen sanoman ja osallistujan elämän ky-
symysten välille. Lattiakuvamenetelmän avulla osallis-
tuja eläytyy raamatunkertomukseen ja kertomus tu-
lee lähelle hänen omaa ajatusmaailmaansa. Jokainen 
ryhmän jäsen on näin ollen osallinen kerrottavasta 
kertomuksesta ja sen näkyvästä osasta, keskelle syn-
tyvästä lattiakuvasta.

Illan aikana toteutamme kaksi lattiakuvakertomusta, 
aikuiset omaansa ja lapset omaansa. Molempien ker-
tomusten aiheena on siunaus. Lopuksi nautimme ilta-
palaa yhdessä. Tervetuloa kaikenikäiset!

Pääsiäisyön messu
lauantaina 30.3. klo 23 Karjasillan kirkossa.

Toimittaa Maija Konttinen, avustavat Juhani
Lavanko, Heikki Karppinen, Sirpa Kemppainen,
kanttorina Sirpa Ilvesluoto. Mieskuoro Weljet.

Pääsiäisateria. Kolehti raamattutyöhön Intiassa, 
Suomen Pipliaseuran kautta.

30 hopearahan tähden

Kiirastorstain messu
torstaina 28.3. klo 19 Maikkulan kappelissa.

Toimittaa Erja Järvi, musiikki Jenni Koskenkorva ja isos-
nuorten musiikkiryhmä. Isoset avustavat. Laulamme 
Nuoren seurakunnan veisukirjasta ja virsikirjasta.

Perhejumalanpalvelus 
keskiviikkona 27.3. klo 18 

Kastellin kirkossa.

Toimittaa Erja Järvi. Avustavat Pia Vaarala, 
Marjaana Lassi, Kati Parviainen, Mari Jääskeläinen 

ja Riitta Yliluoma. Kanttorina Ilkka Järviö. 
Laulamme lasten virsikirjasta. 

Mukana Ynnin poikien Junnut, 
johtajana Jaakko Kuusela.

Sanaosan draamassa edetään kohti 
pääsiäisen iloista sanomaa. Draama 

sopii pienillekin lapsille. 
Kirkkohetken jälkeen tarjolla iltapala.
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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
Kiirastorstain messu to 
28.3. klo 19, Oulujoen kirk-
ko. Toimittaa Antti Leskelä, 
avustaa Riitta Kentala, Gau-
diate-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 Lahti-
nen, avustaa 
Olavi Isokos-
ki, kanttori-
na Anja Hyy-
ryläinen.
Pitkäperjan-
tain sanaju-
malanpalvelus 
pe 29.3. klo 10, Ou-
lujoen kirkko. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kirkkokuoro, 
johtajana ja kanttorina San-
na Leppäniemi.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 29.3. klo 10, 
Ylikiimingin kirkko. Toimit-
taa Sanna Jukkola, kanttori-
na Leo Rahko.
Pitkäperjantain sanaju-
malanpalvelus pe 29.3. klo 
10, Yli-Iin kirkko. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, kirkkokuo-
ro, johtajana ja kanttorina 
Anja Hyyryläinen.
Pääsiäisyön messu la 30.3. 
klo 23, Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, avus-
taa Antti Leskelä, kanttori-
na Sanna Leppäniemi. Sara 

Paloniemi, viulu.
Pääsiäisyön messu la 30.3. 
klo 23, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokos-
ki, avustaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Leo Rahko.
Pääsiäispäivän messu su 
31.3. klo 10, Oulujoen kirk-
ko. Toimittaa Sanna Jukko-
la, avustaa Antti Leskelä, 
kanttorina Lauri Nurkkala.
Pääsiäispäivän messu su 
31.3. klo 12, Hintan seura-

kuntatalo. Toimittaa 
Sanna Jukkola, 

kanttorina San-
na Leppänie-
mi.
Pääsiäispäi-
vän sanaju-
malanpalve-
lus su 31.3. 

klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimit-

taa Juha Sarkki-
nen, kirkkokuoro, 

johtajana ja kanttorina An-
ja Hyyryläinen. 
Pääsiäispäivän sanajuma-
lanpalvelus su 31.3. klo 12, 
Ylikiimingin kirkko. Toimit-
taa Juha Sarkkinen, kantto-
rina Leo Rahko.
Toisen pääsiäispäivän mes-
su ma 1.4. klo 10, Oulujoen 
kirkko. Toimittaa Juha Sark-
kinen, avustaa Ilkka Mäki-
nen, kanttorina Lauri Nurk-
kala.
Toisen pääsiäispäivän mes-
su ma 1.4. klo 10, Ylikiimin-
gin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Leo 
Rahko. 
Toisen pääsiäispäivän mes-
su ma 1.4. klo 10, Yli-Iin 

kirkko. Toimittaa Antti Les-
kelä, avustaa Pertti Lahti-
nen, kanttorina Salla Kuja-
la.
Toisen pääsiäispäivän mes-
su ma 1.4. klo 12, Huone-
suon seurakuntakoti. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, kant-
torina Lauri Nurkkala. 

Lähetys
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
4.4. klo 18, Hintan seurakun-
tatalo, 3.krs.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerho to 4.4. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho to 4.4. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 
Perhekerho to 4.4. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti.

YLi-ii
Perhekerho ti 2.4. klo 11, 
Myllymetsä 3 D 4.

Seniorit
Aikuisten kuntopiiri ke 3.4. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo.

YLikiiMiNki
Eläkeläisten kerho ti 2.4. klo 
10–11.30, Ylikiimingin seura-
kuntatalo.

Muut menot
Fransupiiri ti 2.4. klo 17–21, 
Myllyojan seurakuntatalo.

Seurakuntaretki  Lapualle  
torstaista perjantaihin 23.–24.5. 

Tutustumme kulttuurikeskus Vanhaan Paukkuun, 
risteilemme  Lapuanjoella  sekä  vierailemme  
Sompin kellovalimossa.  
Yövymme  Lapuanhovissa 2 hengen huoneissa.  
Ennen  paluumatkaa  opastettu tutustuminen 
Lapuan tuomiokirkkoon. 
Retken  hinta  159 € (yhden hengen huone +36 €), 
sisältää matkan, majoituksen täysihoidolla ja 
vakuutuksen Oulun seurakuntien jäsenille.  
Etusija  Oulujoen seurakunnan alueella asuville.  
IImoittautuminen 17.4. mennessä, p. (08) 3161 340 
tai  www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.  
Retkelle hyväksymisestä ilmoitamme kirjeitse. 
Matkalla mukana diakonissat Ulla-Maija 
Ruotsalainen ja  Anu  Fedotoff.

Hartauselämä
Hiljaisen viikon iltakirkko 
ke 27.3. klo 19 kirkossa. Toi-
mittaa Miia Seppänen, kant-
torina Sari Wallin. Poikakuo-
ro Pohjantähdet. 
Kiirastorstain messu to 
28.3. klo 19 kirkossa. Toimit-
taa Seija Helomaa, avustaa 
Juha Tahkokorpi, Erja Haho 
ja kirkkokuoro, kanttorina 
Sari Wallin.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus 29.3. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Miia Seppä-
nen, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo. Mieskvartetti.
Pääsiäisyön messu la 30.3. 
klo 23 kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Tahkokorpi, avustajat San-
na Mettovaara, Silja Haho 
viulu, Tommi Haho trumpet-
ti, kanttorina Sari Wallin. 
Pääsiäispäivän messu su 
31.3. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Ulla Mitrunen-Nyys-
sönen, tekstinlukijana Timo 
Pöyskö, avustaa tyttökuoro 
Satakielet, kanttorina Jark-
ko Metsänheimo. Kuultavis-
sa Radio Dein kautta.
Pääsiäispäivän messu su 
31.3. klo 13 Jäälin kappelis-
sa. Toimittaa Ulla Mitrunen-
Nyyssönen, musiikki soitin-
ryhmä johtana Sari Wallin.
2. pääsiäispäivän messu ma 
1.4. klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Pauli Niemelä, saarnaa rovas-
ti Juhani Alaranta, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo. Projek-
tikamarikuoro.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 28.3. klo 

10, vanhan koulun lähimmäi-
sen tupa.
Raamattupiiri to 4.4. klo 10, 
vanhan koulun lähimmäisen 
tupa.

Diakonia
Taloudellisissa asioissa dia-
konian vastaanotolle ajan-
varaus vain maanantaisin klo 
9–11 puhelimitse tai sähkö-
postilla. Ajanvarausnumero on 
040 7008 151. HOX! Maanan-
taina 1.4. ei ole ajanvarausta!
Juttunurkkaa ei ole 1.4.
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokailua 
ei ole 1.4.
Naisten kasvuryhmä ke 3.4. 
klo 14 Suvelassa. Tervetuloa 
uudet ja entiset ryhmäläiset!
Lauluilta Niemelän talos-
sa pe 5.4. klo 18. Ylikyläntie 
115. Mukana Juha Tahkokor-
pi, Sari Wallin ja Seija Lomma. 
Tuotto Yhteisvastuulle. 
Eläkeläisten seurakunta-
kerho ti 9.4. klo 12 Suvelas-
sa. Kuljetuspyynnöt pe 5.4. 
mennessä Seijalle, p. 040 
5793 247. Kerhot alkavat ruo-
kailulla, josta omavastuu-
osuus 4 €.
Syntymäpäiväjuhla tänä 
vuonna 70, 75 ja 80 vuot-
ta täyttäville to 18.4. klo 17 
seurakuntakeskuksessa. Kah-
vitarjoilun vuoksi ilmoittau-
tumiset 11.4. mennessä Sei-
ja Lommalle, p. 040 5793 247 
tai seija.lomma@evl.fi.

Lähetys
Lähetyspiiri ti 2.4. klo 13–
14.30 Montin-salissa.
Naisten päivä la 13.4. Vii-

meinen ilmoittautumispäivä 
28.3. Tasauksen ja Yhteisvas-
tuun hyväksi. Kouluttajana 
tunnettu Seija Taivainen pu-
huu luonteen rikkauksista ja 
voimavaroista.
Diakonia- ja lähetyspiiri ti 
2.4. klo 13. Mukana Kaija 
Martin.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 
2.4. klo 18–20 Jäälin kappelissa.
Messu kirkossa ja Kaija 
Martinin tulojuhla Montin-
salissa su 7.4. klo 10.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot Kirkkopirtillä ei 
ole maanantaina 1.4. perhe-
kerhoa. Jäälin kappelilla per-
jantaina klo 9.30–11. Huo-
maa muuttunut aika!
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla torstaisin klo 
9.30–11.
Esikkoryhmä ti 2.4. klo 10–
12 Jäälin kappelilla.
Lastenparkki Jäälin kappe-
lilla torstaisin klo 12.30–15. 
Ilmoittautumiset parkkiin 
ma–ke klo 15 mennessä las-
tenohjaajille, p. 040 0835 
374.

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

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-

Oulujoen 
diakonian 

ajanvarausnumero 
on 

040 7033 690.

Ihanien naisten
itsetuntemuspäivä
lauantaina 13.4. klo 9.30–17 Jäälin kappelissa.

Tervetuloa löytöretkelle omaan sisimpään, sen kau-
neimpiin aarteisiin. Työvälineenä käytetään enneag-
rammia, joka on ikivanha, käytännöllinen tapa tutkia 
itseään, hyväksyä itsensä, ja löytää tasapainoa, luo-
vuutta ja inspiraatiota elämään. 

Kouluttajana Seija Taivainen LTO, enneagrammiohjaa-
ja, itsetuntemuskouluttaja, työnohjaaja.

Ohjelma
klo 9.30 Aamukahvit

klo 10–12 Kuka minä olen? 9 tapaa hahmottaa elämää. 
Enneagrammityylien esittely.

klo 12 Lounas

klo 13 Tarinoita, esimerkkejä, harjoituksia.

klo 14.30 Kahvit

klo 15 Kuinka löytää tasapaino.

klo 16.30 Päätös
  
Ilmoittautumiset 28.3. mennessä Kirsi Paavolalle, 
p. 044 5760 019. Hinta 15 €.

kaan. Lisätietoja: Jaana Kon-
tio, p. 040 5793 248.
Rauhanyhdistys: Pääsiäis-
seurat su 31.3. klo 17 Rau-
hanyhdistyksellä. Erkki Vä-

häsöyrinki ja Pentti Eskola.
Pääsiäisseurat ma 1.4. klo 17 
Rauhanyhdistyksellä. Juha-
ni Alaranta ja Markku Sep-
pänen.

w w w.sxc . hu /  K a te r i na  B ra b cová



18    Nro 12    28.3.–4.4.2013

K i r ko n ku va p ank k i  /  Ma r k ku P ih la ja

Vanhustyön pastori
Markku Palosaari

Kun vanhus haluaa keskustella, 
rukoilla, viettää ehtoollista, 

ota yhteyttä, p. 044 3161 402,
markku.palosaari@evl.fi.

Elämän polku

kastetut
Tuomiokirkko: Daniel Miko 
Julius Mämmi.
Haukipudas: Alisa Aino Jo-
hanna Kuusiniemi, Iiro Aa-
mos Artturi Manninen, Anni 
Sofia Harju, Janna Olivia Si-
pola, Miina Hannele Alatalo, 
Martta Mirjami Kärki, Aliina 
Iida Olivia Leskelä.
Karjasilta: Josefina Ava Ar-
vela, Sean Andrea Humala-
joki, Viljami Olavi Hyttinen, 
Eeli Viljami Juola, Elle Ama-
lia Koivukangas, Ukko Mika-
el Koski, Leonel Jonathan Kä-
märäinen, Matias Elmeri Pa-
kanen, Eevi Adeliina Palo-
saari, Mikael Henry Johannes 
Puoskari, Arvo Jalmari Rön-
kä, Elle Katariina Salmu, Jooa 
Mikael Tahkola, Venla Aamu 
Maria Tuhkala, Fiona Susan-
na Vuorma.
Kiiminki: Linnea Helena Kai-
nua, Eemeli Aleksanteri Kal-
lio, Henna Maria Raudasoja.
Oulujoki: Luukas Ville Alata-
lo, Juhani Lauri Matias Iso-
kangas, Onni-Juhani Kamp-
puri, Jesse Jimi Juhani Kok-
ko, Juho Olavi Kuivala, Vii-
vi Amanda Lehtisalo, Minea 
Helmi Karoliina Pihlaja, Aar-
ni Johan Ossian Railo, Topias 
Paavo Tapani Ruokamo, Lu-
cas Henrik Oliver Wathén.
Oulunsalo: Julius Onni Art-
turi Luosujärvi, Eetu Viljami 
Keinänen, Paavo Oliver Kes-
kinen, Jinna Sylvi Susanna 
Piippo, Linne Lucia Koskelo.

Tuira: Niklas Kasper Deger-
man, Vihtori Matias Helppi-
kangas, Saku Johannes Hon-
ka, Sebastian Aatos Alfred 
Kaarlela, Peppi Emilia Man-
nermaa, Emil Oliver Ollanke-
to, Sinna Milia Catariina Pa-
lo, Emilia Aada Isabella Pie-
tarila, Tammi Aaretti Salo-
nen, Elias Samuli Sipola, Ele-
onoora Maya Takkunen, Ro-
ni Eemil Vaara, Sofia Katarii-
na Väisänen.

Vihityt
Karjasilta: Joni Topias Kes-
ti ja Sanna Maarit Soronen.
Tuira:  Aatto Antero Rautio 
ja Anne-Riikka Hannele Lei-
no, Teemu Tapani Eugen Päl-
vilä ja Milla Maria Risto, Ant-
ti Pekka Pitkänen ja Hanna 
Aino Inkeri Rintamäki.

Menot Oulun seurakunnissa 28.3.–4.4.2013

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

kuolleet
Tuomiokirkko: Signe Or-
vokki Hiltula 86, Seppo Ola-
vi Paasovaara 78, Eila Inkeri 
Rytkölä 95, Taimi Elsa Timo-
nen 100.  
Haukipudas: Eila Maria Joke-
la 94, Laila Aili Katariina Jämsä 
87, Aaro Henrikki Uusitalo 87.
Karjasilta: Nelly Omasisko 
Alatalo 84.
Kiiminki: Tyyne Katariina 

Jumalanpalvelukset
Kiirastorstain messu to 
28.3. klo 19, Oulunsalon kirk-
ko. Toimittaa Tapio Kortes-
luoma, avustaa Kirsi Paavo-
la, kanttori Taru Pisto, Uusi 
Ääni.
Pitkäperjantain sanaju-
malanpalvelus pe 29.3. klo 
10, Oulunsalon kirkko. Toi-
mittaa Tapio Kortesluoma, 
kanttori Tuomo Kangas.
Pääsiäispäivän messu su 
31.3. klo 10 Oulunsalon kirk-
ko. Toimittaa Jukka Joensuu, 
kanttori Tuomo Kangas.
2. pääsiäispäivän sanaju-
malanpalvelus ma 1.4. klo 
10 Oulunsalon kirkko. Toi-
mittaa Tapio Kortesluoma, 
kanttori Tuomo Kangas. Ra-
dioidaan. Radio Dei.

Hartauselämä
Ehtoollishartaus  to 28.3. klo 
11.30, Teppola. Tapio Kortes-
luoma, Tuomo Kangas.
Hartaus ke 3.4. klo 13.30, Sa-
lonkartano. Jukka Joensuu, 
Tuomo Kangas.

Seniorit:
Seurakuntakerho ei ko-
koonnu hiljaisella viikolla 
28.3.
Kyläkamarin lauluhetki ke 
3.4. klo 12,  Toimitalo 2. krs. 
Tuomo Kangas.
Seurakuntakerho 4.4. klo 11 
Toimitalolla, Vattukuja 2 Päi-
vi Pulkkinen. Arkilounas.

Musiikki ja kulttuuri
Lauluyhtye Version kon-
sertti su 14.4. klo 15, Oulun-

salon kirkko. Ks. ilmoitus.

Lähetys
Lähetysilta ke 3.4. klo 18, 
Oulunsalo, Toimitalo, 2. krs. 

Lapset ja lapsiperheet
MLL:n ja seurakunnan yh-
teinen perhekahvila ti 2.4. 
klo 9.30–11.30, Kerhotila 
Reppu Pitkäkankaalla. Tarjol-
la leikkitilaa ja hyvää seuraa. 
Ovien avautumisesta vastaa-
vat MLL:n vapaaehtoiset.
Salonpään perhekerho ti 
2.4. klo 9.30–11, Varjakan 
työväentalo. Perhekerho on 
lasten ja aikuisten kohtaa-
mispaikka, jonne kaikki ovat 
tervetulleita hiljentymään, 
laulamaan, leikkimään ja 
kahvittelemaan yhdessä.
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille ke 3.4. klo 
9–10.30, Toimitalon kerhoti-
la. Parkkikerho on perhepäi-
vähoitajien ja lasten kerho, 
jossa hiljennytään, leikitään, 
lauletaan ja kahvitellaan.
Repun perhekerho ke 3.4. 
klo 9.30–11, Kerhotila Re-
pussa Pitkäkankaalla. Per-
hekerho on lasten ja aikuis-
ten kohtaamispaikka, jonne 
kaikki ovat tervetulleita hil-
jentymään, laulamaan, leik-
kimään ja kahvittelemaan 
yhdessä!

Nuoret
Oulunsalon kesän 2013 ri-
pareille isoseksi! Ilmoittau-
du osoitteessa oulunseura-
kunnat.fi/ilmo tähän tapah-
tumaan ja kerro mille leireille 
haluaisit tulla. Jos olet yli 18-

v. kerro myös kiinnostaako si-
nua yövahdin tehtävät. Rippi-
leirejä ensi kesänä ovat: Ke-
sä1 2.–7.6. Hailuodossa, Kesä2 
6.–11.7. Taivalkoskella, Kesä3 
28.7.–2.8. Kiimingissä ja Päivä-
rippikoulu 10.–15.6. Lisätieto-
ja saat nuorisotyönohjaajilta.

kuorot ja kerhot
Musiikkikerho to 28.3. klo 
15–16, Reppu. 
Uusi Ääni to 28.3. klo 18–20, 
Oulunsalon kirkko. 
Musiikkikerho to 4.4. klo 15–
16, Reppu. 

Muut menot:
Kirkonkylän ry: Seurat pe 
29.3. klo 16 Paavo Tahkola, 
Erkki Alasaarela. Seurat su 
31.3. klo 16 Kimmo Puolitai-
val, Pekka Rusava. 2. pääsiäis-
päivän seurat 1.4. klo 12 Pek-
ka Rusava, Kimmo Puolitai-
val klo 17 seurat ja HP, Kim-
mo Puolitaival, Pekka Rusa-
va. Lauluseurat pe 5.4. Nie-
menrannassa Kurkelalla, 
Nostinkuja.
Salonpään ry: Seurat pe 
29.3. klo 16.
Herännäisseurat: Pääsiäis-
seurat su 31.3. klo 18.30 Kem-
peleen kirkko.

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.

Lauluyhtye Version konsertti 
sunnuntaina 14.4. klo 15 Oulunsalon kirkossa. 
Lauluyhtye Versio on vuonna 2003 perustettu 
vanhaan musiikkiin keskittyvä kokoonpano, jonka 
ohjelmiston ydintä rikastuttaa oman aikamme 
musiikki. Ohjelmistossa on ollut muun muassa 
1400–1600-luvuilla eläneiden Desprezin, Palestrinan, 
Victorian, Monteverdin ja Allegrin teoksia sekä 
1900-luvulla syntyneiden Pärtin, Lauridsenin ja 
Tavenerin musiikkia. 
Lisätietoa: www.lauluyhtyeversio.fi.

sunnuntaina 7.4. klo 10 Karjasillan kirkossa.
Toimittaa Kimmo Kieksi, avustavat Satu Saarinen ja 

Juha Kivirasi. 
Radiointi Radio Dei. 

Kirkkokahvit. 
Kolehti Kiinan raamattutyöhön Suomen ev.lut.
kirkon ja Kiinan kristillisen neuvoston välisen 
vuonna 2000 solmitun yhteistyösopimuksen 
toteuttamiseksi Suomen Pipliaseuran kautta. 
Messun jälkeen mahdollisuus keskusteluun 

ja rukoukseen.

Saastamoinen 90, Tuula Mar-
jatta Palojärvi 60.
Oulujoki: Eila Hiltunen 82, 
Satu Maarit Mätäsaho 41, 
Anna Liisa Nikula 81.  
Oulunsalo: Irja Aili Tuulikki 
Anttila 78, Tilda Maria Kos-
kelo 90.
Tuira: Seija Hillevi Lumijärvi 
78, Sirkka Liisa Pelkonen 86, 
Vappu Annikki Peltokoski 83, 
Teuvo Henrikki Pussila 67, Hel-
ga Hilja Tuulikki Vänttilä 85. 
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Tyttöjen oma teetupa
keskiviikkona 3.4. klo 17
Koskelan seurakuntatalossa. 

Tyttöjen oma teetupa on tarkoitettu 
4.–6.-luokkalaisille. Teetupa kokoontuu 
kevään aikana 20.3. alkaen keskiviikkoisin 
klo 15–17 Koskelan seurakuntatalossa. 
Yhdessä tekemistä, yhdessä olemista, 
pientä naposteltavaa. Tervetuloa mukaan! 
Lisätietoja vs. nuorisotyönohjaaja Sanna 
Parkkinen, p. 040 5747 069, sanna.
parkkinen@evl.fi.

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.

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

Jumalanpalvelukset 

Hiljaisen viikon iltajumalan-
palvelus ke 27.3. klo 19, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jukka 
Kolmonen, kanttorina Heik-
ki Jämsä. Psalmikvartetti.
Kiirastorstain messu to 
28.3. klo 19, Tuiran kirkko. 
Toimittaa Lauri Kujala, avus-
tavat Anna-Leena Häkkinen 
ja teol. yo Tinja Lammila, 
kanttorina Heikki Jämsä.
Kiirastorstain messu to 
28.3. klo 19, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Toimittaa Riik-
ka Honkavaara, avustavat 
Päivi Jussila ja Jaakko Syyni-
maa, kanttorina Pirjo Män-
tyvaara.
Kiirastorstain messu to 
28.3. klo 19, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Toimittaa Petteri Tuu-
los, avustaa Terhi-Liisa Suti-
nen, kanttorina Tommi Hek-
kala. D´amen.
Sanajumalanpalvelus pe 
29.3. klo 10, Tuiran kirkko. 
Toimittaa Harri Fagerholm, 
avustaa Anu Ojala, kanttori-
na Heikki Jämsä.
Sanajumalanpalvelus pe 
29.3. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Toimittaa Päi-
vi Jussila, avustaa Stiven Naa-
tus, kanttorina Tommi Hek-
kala. Harmonisen laulun ryh-
mä Resonanssi.
Sanajumalanpalvelus pe 
29.3. klo 12, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Toimittaa Pasi Ku-
rikka, avustaa Juha Valppu, 
kanttorina Anu Arvola-
Greus.
Sanajumalanpal-
velus pe 29.3. 
klo 12, Rajaky-
län seurakun-
takoti. Toimit-
taa Anna-Lee-
na Häkkinen, 
avustaa Lauri 
Kujala, kanttori-
na Pirjo Mäntyvaa-
ra.
Jeesuksen kuolinhetken 
rukoushetki pe 29.3. klo 
15, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, avustaa 
teol. yo Tinja Lammila, kant-
torikvartetti Pirjo Mäntyvaa-
ra, Anu Arvola-Greus, Heik-
ki Jämsä ja Tommi Hekkala.
Pääsiäisyön messu la 30.3. 
klo 23, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa Hannu Ojaleh-
to, avustavat Pasi Kurikka, 
Sanna Tervo ja teol. yo Tinja 
Lammila, kanttorina Anu Ar-
vola-Greus. Cappella pro Vo-
cale. Messun jälkeen iltapa-
laa ja yhdessäoloa.
Pääsiäisyön messu la 30.3. 
klo 23, Pateniemen kirkko. 
Toimittaa Jukka Kolmonen, 
avustavat Harri Fagerholm ja 
Tuulikki Ståhlberg, kanttori-
na Pirjo Mäntyvaara. Messun 
jälkeen iltapalaa ja yhdessä-
oloa.
Messu su 31.3. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Anu Ojala, 

avustaa Petteri Tuulos, kant-
torina Heikki Jämsä.
Perhemessu su 31.3. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Stiven Naatus, avus-
taa Päivi Jussila, kanttori-
na Tommi Hekkala. Mikaela 
Hakso, viulu.
Messu su 31.3. klo 12, Raja-
kylän seurakuntakoti. Toi-
mittaa Juha Valppu, avustaa 
Jaakko Syynimaa, kanttorina 
Tommi Hekkala.
Ehtoollisjumalanpalvelus 
su 31.3. klo 18, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Toimittaa Han-
nu Ojalehto, saarna Timo Hä-
mäläinen, avustaa Harri Fa-
gerholm, kanttorina Heikki 
Jämsä.
Messu ma 1.4. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Lauri 
Kujala, avustaa teol. yo Tin-
ja Lammila, kanttorina Tom-
mi Hekkala.
Perheiden iloinen pääsiäis-
kirkko ma 1.4. klo 15, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Riikka Honkavaara, avustaa 
Anna-Leena Häkkinen, kant-
torina Anu Arvola-Greus.
Viikkomessu ke 3.4. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Sti-
ven Naatus, kanttorina Pirjo 
Mäntyvaara.

Hartauselämä
Hiljaisen viikon iltamusiik-
ki ke 27.3. klo 19, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Ks. ilmoitus.
Miesten piiri ti 2.4. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustaa Pasi 

Kurikka.
Lähetys- ja raa-

mattupiiri ke 
3.4. klo 17, Py-
hän Tuomaan 
kirkko. 
Luemme raa-
mattua ke 

3.4. klo 18, Tui-
ran kirkko. 

Raamattupiiri to 
4.4. klo 12.30, Tuiran 

kirkko. Tervetuloa!
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 4.4. klo 18.30, 
Tuiran kirkko.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 4.4. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

Diakonia
Työttömien ateria to 4.4. klo 
12, Rajakylän seurakuntako-
ti. Ruokailun hinta 2 €. Ter-
vetuloa!

Lähetys
Käsityökahvila ti 2.4. klo 13, 
Koskelan seurakuntakoti. Tu-
le tekemään käsitöitä yhdes-
sä toisten kanssa omiin tar-
peisiisi tai lähetystyön myy-
jäisiin.

Varhaisnuoret
Tyttöjen oma teetupa ke 
3.4. klo 17, Koskelan seura-
kuntatalo. Ks. ilmoitus.

Nuoret
Tuiran seurakunnan isos-
koulutus ke 3.4. klo 17, Tui-
ran kirkko, nuorisotila. Tui-
ran seurakunnan isoskoulu-
tus järjestetään Tuiran kir-
kolla, nuorisotilassa/ Suvan-
tosalissa. Lisätietoa koulu-
tuksesta saat nuorisotyön-
ohjaaja Marja Maneliuksel-
ta, marja.manelius@evl.fi, p. 
040  5245 944.
Nuortenilta to 4.4. klo 18–
20, Tuiran kirkko ja nuoriso-
tila. Nuortenillat Tuiran kir-
kon nuorisotilassa tarjoavat 
mukavaa tekemistä, hyviä 
keskusteluja, pientä tarjotta-
vaa ja hiljentymistä. Lisätie-
toa toiminnasta antaa nuo-
risotyönohjaaja Anssi Puti-
la, anssi.putila@evl.fi, p. 050  
3408 982.

Seniorit
Palokan palvelukeskuksen 
seurakuntakerho to 28.3. 
klo 13.30–15, Palokan pal-
velukeskus. Mukana pastori 
Lauri Kujala, teologian opis-
kelija Tinja Lammila ja diako-
ni Heli Mattila.
Eläkeläisten kerho to 4.4. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kerhossa mukana diakoni 
Päivi Moilanen, p. 040 5747 
064.
Eläkeläisten kerho to 4.4. 
klo 13–14, Koskelan Palve-
lukeskus. Mukana pastori 
Harri Fagerholm. Vietämme 
ehtoollista. Lisätietoja dia-

Tuiran 
uusi diakonian 

ajanvarausnumero 
on 

 044 3161 412.

konissa Eeva-Marja Laitinen, 
p. 040 5157 267.
Seniorien laulupiiri to 4.4. 
klo 13.30 Tuiran kirkko. Lau-
lamme yhteislauluina kevät-
lauluja ja hengellisiä lauluja. 
Tilaisuudessa arvontaa Yh-
teisvastuukeräykselle. Muka-
na Pirjo Mäntyvaara ja Paula 
Kyllönen.

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.
 

Muut menot
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
2.4. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Tule tekemään kives-
tä koruja ja lasista tiffany-
töitä. Sisäänkäynti pääoves-
ta oikealle, kerho kokoontuu 
kirkon kellaritiloissa. 

Laulaen  
kevättä  kohti

-Y H T e i S l a u l u T i l a i S u u S

Rajakylän seurakuntakodissa
tiistaina 9.4. klo 14

Lämpimästi tervetuloa!
Kanttori Pirjo Mäntyvaara ja diakoni Sami Riipinen.

Hiljaisen viikon iltamusiikki 
keskiviikkona 27.3. klo 19
Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Alessandro Scarlatti: 
Stabat Mater.

Virve Karén, 
Anu Arvola-Greus, 

laulu.

Laura Kumpula, 
urut.

Stiven N
aatu

s
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Menot Oulun seurakunnissa  28.3.–4.4.2013

keHitYSVaMMaiSet
Jumalanpalvelus to 28.3. klo 13, Tahkokankaan palvelu-
keskus, juhlasali. 
Porinapiiri ti 2.4. klo 13.15, Heinätorin seurakuntatalo. 
Eläkkeellä olevien kehitysvammaisten kerho.
Keskustelukerho ti 2.4. klo 17, Heinätorin seurakuntatalo. 
Avoin ryhmä kaikenikäisille kehitysvammaisille.

kuuLoVaMMaiSet
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 lapsiperheil-
le pe–su 19.–21.4, Juuman leirikeskus. Leirin ohjelma ra-
kentuu valokuvausharrastuksen ympärille. Ohjaajina toi-
mivat Kai Tirkkonen ja Lauri Lehenkari. Juumassa saamme 
nauttia hyvästä ruuasta, yhdessäolosta, ulkoilusta ja hil-
jentymisestä. Leirin hinta on 45 € aikuiset ja 31 € lapset (4–

18-v.). Ilmoittautumiset Anne-Mari Kyllöselle, p. 040 5912 
657, anne-mari.kyllonen@evl.fi tai netissä www.oulunseu-
rakunnat.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.
Näköpiiri – yhdessäoloa näkövammaisille ja läheisille ti 
2.4. klo 13–14.30, Carita-koti, Caritas-sali. Vieraana eläke-
pappi Ari Suutarla Helsingistä. Opasystävä on vastassa pää-
oven läheisyydessä klo 12.30 alkaen. 

päiHDetYö
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 28.3. ja 4.4. klo 18–20, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Ulkoillaan oman kunnon ja kelin mukaan. 
Lenkin jälkeen iltapalaa. Ilmoittaudu: mari.tuokkola@
evl.fi, mari.flink@evl.fi.
Nuorten aikuisten tuomiotupa ke 3.4. klo 15–17, 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 3.4. klo 17.30–19, Heinätorin seura-
kuntatalo. Aikaisempaa kokemusta et tarvitse, aino-
astaan iloisen ja rohkean mielen! Ilmoittaudu: mari.
tuokkola@evl.fi.

opiSkeLiJaJärJeStöt
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 27.3. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Hiljaisen viikon seurat.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 3.4. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Synnin Hän voitti, Rai-
mo Lähteenmaa.
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat to 
4.4. klo 19, Mirjam ja Simo Larinkarilla, Meritullinrait-
ti 7 A 4, keskusta. 

English Service on Sunday 31st of March at 4 pm 
in St. Luke's Chapel. 
Englanninkieliset seurat su 31.3. klo 16 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Kansainvälisyys

Yhteisvastuutapahtumia
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, Hiirosen-
koti, Uittokoti, Kairoskoti ja VillaViklo. Ilmoittaudu vii-
meistään 10.4. Lisätietoja tapahtumasta ja ilmoittau-
tumiset: Asta Leinonen, p. 040 5747 157 tai asta.lei-
nonen@evl.fi.

Seniorien laulupiiri torstaina 4.4. klo 13.30 Tuiran kir-
kossa. Laulamme yhteislauluina kevätlauluja ja hengel-
lisiä lauluja. Tilaisuudessa arvontaa Yhteisvastuukerä-
ykselle. Mukana Pirjo Mäntyvaara ja Paula Kyllönen. 

Lauluilta perjantaina 5.4. klo 18 Niemelän talossa, Yli-
kyläntie 115, Kiiminki. Mukana Juha Tahkokorpi, Sa-
ri Wallin ja Seija Lomma. Tuotto Yhteisvastuulle. Ter-
vetuloa!

Sydämellä-konsertti perjantaina 5.4. klo 19 Elohuo-
neella. Kaksi erilaista elämää, kaksi erilaista sydänään-
tä. Yhdessä – sydämellä. Lämpimästi tervetuloa kuun-
telemaan Elohuoneelle klo 19 tai CrossCafe-illan yhte-
ydessä klo 21 lauluja elämästä, kahden erilaisen sydä-
men läpi koettuna. Konserttien musiikista vastaavat Ii-
na Palokangas ja Jenni Koskenkorva. Molempien kon-
serttien yhteydessä on mahdollista osallistua lipaske-
räykseen, jonka tuotto ohjataan Yhteisvastuukeräyk-
selle. Lähde liikkeelle ja anna oman sydämesi soida! 

Eläkeläisten kerho maanantaina 8.4. klo 13 Sangin-
suun seurakuntakodilla. Teatteri Tuutilulla esittää Sa-
kari Topeliuksen kirjoittaman pienoissatunäytelmän 
Myrsky ja päivänpaiste. Huom kellonaika! Rooleissa 
Myrsky Ester Alakopsa, mummo Kerttu Kaitera ja päi-
vänpaiste Anu Fedotoff. Ohjaus Ester Alakopsa. Arpo-
ja. Tuotto Yhteisvastuukeräykselle. 

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
suljettu hiljaisen viikon ja pääsiäisen jälkeisenä torstaina.
Auki jälleen to 11.4. klo 11–16.
Makeita ja suolaisia leivonnaisia 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 20.4. ja 18.5. klo 10–14. Suljettu hiljaisella 
viikolla 25.–29.3. Nokelantie 48 B, käynti Latokartanon-
tien puolelta. 
Puodista kirpputoritavaraa, polkupyöriä ja niiden osia 
sekä uusia pajan tuotteita, tarjolla myös kahvia. 

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)

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

Vapaa pääsy.

To 11.4.2013  |  Jumalaa ei ole, Päivi Jussila

To 18.4.2013  |  Kaste ei pelasta, Mikko Salmi

To 25.4.2013  |  Ristin kuolema oli turha, Stiven Naatus

 

   To 2.5.2013  |  Taivas on jo täynnä, Arpád Kovács

Ei tarjoilua!

PAPPIEN AGNOSTIKKO -KESKUSTELUILLAT
     Vanha pappila, Asemakatu 6, Oulu

PAPPIEN AGNOSTIKKO -KESKUSTELUILLAT
     Vanha pappila, Asemakatu 6, Oulu

Ekumeeninen
jumalanpalvelus 

torstaina 4.4. klo 19 
Oulun katolisessa kirkossa, 

Liisantie 2.

Jumalanpalveluksen 
toimittaa isä 

Donbosco Thomas ja 
ekumeeninen työryhmä. 

Kirkkokahvit.
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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

Kyytipalvelua srk:n tilai-
suuksiin voi kysyä diakonia-
työntekijältä, Marja, p. 040 
7430 382.
3.4. ei päiväpiiriä (arvokas 
ikääntyminen -luento srk-
salissa).
Viikottaiset:
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.

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, kerho-
asioista lisätietoja: Silja, p. 
044 7750 601.
Perhekerho torstaisin klo 10 
srk-talossa, hiljaisella viikolla 
ei ole kerhoa. 
Hiljaisenviikon hartaushet-
ki Lumilyhdyssä ke 27.3. klo 
14.
Koulun pääsiäiskirkko to 
28.3. klo 9.15 kirkossa.
Lapsiparkkitoimintaa seu-
raavan kerran ma 8.4. klo 
11.30–14.30. Lapsiparkki on 
maksuton, mutta vaatii joka 

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Hiljaisen viikon sävelhartaus ke 27.3. klo 19 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Toimittaa Vesa Äärelä, 
kanttori Eija Savolainen.
Kiirastorstain messu 28.3. klo 19 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Toimittaa Pekka Rehumäki, 
avustaa Teemu Riihimäki, diakoni Antti Ristkari, 
kanttori Marjo Irjala. Musiikkiavustus Askeleet.
"Hiilivalkealla" kiirastorstaina 28.3. messun jälkeen 
n. klo 20.30 kirkon huoltorakennuksen pihalla. Kesto 
n. puoli tuntia. Teemu Riihimäki alustaa
aiheesta pääsiäinen Kökarissa.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 29.3. klo 
10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Toimittaa Vesa 
Äärelä, avustaa Paulus Pikkarainen, kanttori Eija 
Savolainen. Musiikkiavustus kirkkokuoro.
Jeesuksen kuolinhetken hartaus 29.3. klo 15 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Toimittaa Teemu Riihimäki, 
kanttori Eija Savolainen.
Pääsiäisyön messu la 30.3. klo 23 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Toimittaa Juha Maalismaa, 
avustaa Vesa Äärelä, diakoni Elisa Metsänheimo, 
kanttori Marjo Irjala. Musiikkiavustus Outi Äärelä, 
Risto Jyrkkä ja Esa Rättyä. Yhteinen pääsiäisateria 
messun jälkeen.Pääsiäispäivän messu su 31.3. klo 
10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Toimittaa Paulus 
Pikkarainen, avustaa Teemu Riihimäki, diakoni Soile 
Pakkanen, kanttori Eija Savolainen. Musiikkiavustus 
Tarja Sakko, laulu.
2. Pääsiäispäivän messu ma 1.4. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Toimittaa Jaakko Tuisku, 
diakoni Antti Ristkari, kanttori Marjo Irjala.
Kuuntele Pyhän Kolminaisuuden kirkon 
jumalanpalvelukset suorana netistä: www.
kempeleenseurakunta.fi.

Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. Nuttu-
kerho ei kokoonnu pääsiäis-
maanantaina 1.4.
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot: ks. www.kem-

Herännäisseurat su 31.3. klo 
18.30 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa.
Kirkkokuoro ke 3.4. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Työikäisten naisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri ke 3.4. 
klo 19 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Eläkeläisten piirit: Eläkeläis-
ten piirejä ei ole kiirastors-
taina 28.3.  Päiväpiiri to 4.4. 
klo 12 Kokkokankaan srk-
keskuksessa, aiheena liikun-
ta, jumppa, vierailijana Paa-
vo Juvani. Seurakuntapiiri to 
4.4. klo 12 Kirkonkylän srk-
kodissa.
Oma Hetki -omaishoitaja-
ryhmä to 4.4. klo 12.30 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Henkilökuva taiteilija Raimo 
Metsänheimosta Elisa Met-
sänheimon esittämänä.
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 4.4. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 4.4. klo 18.30 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. Kirpputori on kiinni 
hiljaisella viikolla 25.–30.3.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maa-
nantaisin klo 10–12 Kirkon-
kylän srk-kodissa. Aamukah-
vilaa ei ole ma 1.4.
Rovastikunnan lähetyspäi-
vä Tyrnävällä su 14.4. klo 14–
19. Lisätietoja Tyrnävän seu-

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

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

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Seurakunnissa tapahtuu 28.3.–4.4.2013

ARVOKAS IKÄÄNTYMINEN -luento, 
geriatri Maisa Karjula. 

Keskiviikkona 3.4. klo 13 seurakuntasalissa.

kerta ilmoittautumisen etu-
käteen Silja, p. 044 7750 601.
Partio ti 2.4. klo 15 srk-talos-
sa, 10–13-v. pojille.
Kuoroharjoitukset ke 3.4. 
klo 18.30 srk-talossa.
Rippikouluilta omalle leiril-
le tuleville to 4.4. klo 18 srk-
talossa.
Ystävyyden talo pe 5.4. klo 
10 srk-talossa.
Leiri 5.–7.-luokkalaisille 5.–
7.4. Siikajoen pappilassa. Lei-
ri alkaa pe klo 20 ja päättyy 
su klo 13. Lähtö Salen edes-
tä pe klo 19. Mukaan ma-
kuupussi, lakanat, sauna-
kamppeet ja Raamattu (jos 
on). Hinta 20 €. Ilmoittautu-
minen 2.4. mennessä sinik-
ka.harkonen@lumijoki.fi tai 
tekstari, p. 044 5037 080. Li-
sätietoja Pekka Siitonen, p. 
040 5357 567.
Rauhanyhdistys: Pe 29.3. klo 
18 seurat ry:llä. Ma 1.4. klo
17 seurat ry:llä.

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

Tervetuloa ostoksille, katsomaan keväistä muoti-
näytöstä sekä nauttimaan buffetin antimista. 
Vielä muutama myyntipöytäpaikka vapaana, va-
raa omasi (hinta 10 euroa YV-keräykselle) ja tu-
le myymään myyjäistuotteitasi tai kirpputoritava-

raa. Myyntipöydän voi 
varata: www.kem-

peleenseurakun-
ta.fi/sahkoine-
nilmoittautumi-
nen. 

A ar o Ku k ko h ov i

peleenseurakunta.fi/perheet.
Varhaisnuorten kuorot to 
klo 16–16.45 Kirkonkylän srk-
kodissa ja pe klo 15–16 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Ei hiljaisella viikolla 25.–30.3.

rakunnan ilmoituksista. Il-
moittautumiset ruokailun 
vuoksi 31.3. mennessä Minna 
Sorvalalle, p. 040 7797 705.
Varhaisnuoret: ks. www.
kempeleenseurakunta/kou-
lulaiset. 
Nuoret: Nuorten illat tors-
taisin klo 19 Vanhassa pap-
pilassa. 
Kastetut: Elle Maria Mikkola.
Kuollut: Marja-Kaisa Kylli s. 
Ohukainen 54, Airi Marjat-

ta Partanen s. Mulari 66, Ar-
vi Palosaari 90.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Seurat pe 29.3. klo 16 ry:llä. 
Oulun seudun nuorten lau-
luilta su 31.3. klo 18 Limingan 
kirkko. Seurat ma 1.4. klo 16 
ry:llä. Tiistaikerho ti 2.4. klo 
12 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pit-
käperjantain pe 29.3. klo 16 
seurat ry:llä. Ma 1.4. klo 13 ja 
18 pääsiäisseurat ry:llä.

Kummikerhoilta 
keskiviikkona 10.4. klo 18 srk-salissa.

Vanhojen koululaulujen ilta 
torstaina 11.4. klo 18 Kaisu ja Pekka Heikkisellä.

Tulossa:

Ehtoollishartaus Saarenkartanossa 
to 28.3. klo 14.
Kiirastorstain messu to 28.3. 
klo 19 kirkossa, rippikoululaiset avustavat. 
Lähetys www.virtuaalikirkko.fi.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 
pe 29.3. klo 10 kirkossa, kirkkokuoro avustaa.
Lähetys www.virtuaalikirkko.fi.
Pääsiäispäivän messu su 31.3. klo 10, 
kirkkokuoro avustaa. Kirkkokahvit; 
kirkkovieraat voivat tuoda yhteiseen kahvipöytään 
tarjottavaa (seurakunta tarjoaa mämmiä ja kahvia/
teetä). Lähetys www.virtuaalikirkko.fi.
2. pääsiäispäivän iltakirkko ma 1.4. klo 18 kirkossa. 
Pääsiäisajan jumalanpalvelukset toimittaa Timo 
Juntunen, kanttorina Kaisamarja Stöckell.

Pääsiäinen kutsuu kirkkoon

Pääsiäisyön ortodoksinen 
puoliyöpalvelus ja aamupalvelus
la 30.3. klo 23.30 – su 31.3. n. klo 01.00 kirkossa, kirkko-
laulua johtaa Sonja Blomster ja lukijana Kari Blomster.



22    Nro 12    28.3.–4.4.2013

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.
Laitasaaren seurakuntapiiri 
ti 2.4. klo 12 rukoushuoneel-
la, Hanna Kaisto-Vanhamä-
ki. Vierailija, farmaseutti El-
si Määttä kertoo sähköisestä
reseptistä.
Hartaus ti 2.4. klo 13.30 pal-
veluasunnoilla, Pekka Kyllö-
nen.
Hartaus ja ehtool-
linen ke 3.4. klo 
13 Päiväkes-
kuksessa, Pek-
ka Kyllönen.
Rukouspiiri ke 
3.4. klo 17.45 
srk-talon kappe-
lihuoneessa, Mar-
ja Leena Savolainen.
Hartaus ja ehtoollinen to 
4.4. klo 13 Päiväkeskuksessa, 
Jouni Heikkinen. 
Lähetyslauluilta to 4.4. klo 
19 Niina Leinonen-Light´illa, 
Pääskyntie 10 as 1, Jouni 
Heikkinen.
Kuoroharjoitukset: Ke 3.4. 
klo 16 lapsikuoro Hyrkin kou-
lulla ja klo 17.30 srk-talossa, 
klo 18.30 kirkkokuoro srk-ta-
lossa.
Lapset/perheet: Perheker-
hot ti klo 9.30–11.30 seura-
kuntatalossa ja klo 10–12 
Päivärinteen seurakuntasa-
lissa, ke klo 12.30–14.30 Päi-
värinteen seurakuntasalissa 

Seurakunnissa tapahtuu 28.3.–4.4.2013

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

Hiljaisen viikon hartaus 
ke 27.3. klo 19 kirkossa. 
Passiomusiikkia, Kiimin-
gin ja Muhoksen kirkko-
kuorot sekä kamarior-
kesteri, puhe Pekka Kyl-
lönen.

Kiirastorstain iltames-
su to 28.3. klo 19 kir-
kossa. Toimittaa Pekka 
Kyllönen, saarnaa Simo 
Pekka Pekkala, kantto-
rina Ossi Kajava, kirkko-
kuoro.
Pitkäperjantain sanaju-
malanpalvelus pe 29.3. 
klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Simo Pekka Pekka-
la, saarnaa Pekka Kyllö-
nen, kanttorina Ossi Ka-
java, kirkkokuoro.
Pääsiäispäivän messu 
su 31.3. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Simo Pekka 
Pekkala, avustaa diako-
ni Hanna Kaisto-Vanha-
mäki, kanttorina Timo 
Ustjugov, kirkkokuoro.
Pääsiäispäivän messu 
su 31.3. klo 12 Kylmälän-
kylän kappelissa. Toimit-
taa Simo Pekka Pekkala, 
kanttorina Timo Ustju-
gov.
2. pääsiäispäivän mes-
su ma 1.4. klo 18 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Kyl-
lönen, saarnaa Pekka 
Kinnunen, kanttorina 
Timo Ustjugov.

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

Pääsiäislauluilta su 31.3. klo 
18 kirkossa.
Hartaudet:  To 28.3. klo 14 
kiirastorstain ehtoollinen 
Alatemmeksen vanhainko-
dilla. Hartaus vuodeosastol-
la to 28.3. klo 13.15. Hartaus 
to 4.4. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
27.3. klo 18.30  Rönköillä, Ke-

Hiljaisen viikon iltakirk-
ko ke 27.3. klo 19 kirkos-
sa. Hautamäki, Seikkula 
ja Kotkaranta.
Kiirastorstain mes-
su 28.3. klo 19 kirkos-
sa. Pieskä, Hautamäki 
ja Kotkaranta. Mukana 
kirkkolaulajat.
Pitkäperjantain sanaju-
malanpalvelus 29.3. klo 
10 kirkossa. Tornberg, 
Seikkula ja Korri.
Jeesuksen kuolinhet-
ken rukoushetki to 
29.3. klo 15 Rantakylän 
kappelilla. Pieskä ja Kot-
karanta.
Pääsiäisyön messu la 
30.3. klo 22 kirkossa. Ol-
li Seikkula ja nuoret. 
1. pääsiäispäivänä mes-
su su 31.3. klo 10 kirkos-
sa. Hautamäki, Pieskä 
ja Kotkaranta. Mukana 
kirkkolaulajat.
2. pääsiäispäivänä sa-
najumalanpalvelus 
ma 1.4. klo 10 kirkossa. 
Tornberg ja Korri.

ja klo 15–17 Kylmälänkylän 
kappelissa sekä parillisten 
viikkojen to klo 10–12 Lai-
tasaaren rukoushuoneella. 
Päivärinteen perhekerhossa 
ti 2.4. vierailee diakoniahar-
joittelija Satu Heiskanen. 
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja lu-
kiolla. Isoskoulutusleiri 6.–
7.4. Koortilassa, osallistujille 
lähetetään leirikirje. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 

klo 6.30. Seurakunta-
piiri ti 2.4. klo 12. 

Perhekerho to 
4.4. klo 10–12. 
Muhoksen rau-
hanyhdistys: 
Pääsiäisseurat:  
su 31.3. klo 12 

ruokailu, klo 13 
seurat ja klo 18 

alustus ry:llä. Ma 1.4. 
klo 12 ruokailu ja klo 13 seu-

rat ry:llä. Klo 18 messu Mu-
hoksen kirkossa, jonka jäl-
keen kirkkokahvit ja iltahar-
taus ry:llä. To 4.4. klo 18.30 
ompeluseurat kodeissa: Räi-
sänen, Kunnaksentie 25 ja 
Oikarinen, Pyhänsivuntie 762.  
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pääsiäisseurat Muhok-
sen ry:llä 31.3.–1.4. Ma 1.4. 
klo 18 messu kirkossa.
Kastettu: Aleksi Valto Juha-
ni Esko, Aada Matilda Pirnes.
Kuollut: Anna Aune Vimpa-
ri s. Karppinen 98, Maija Lii-
sa Rajaniemi s. Mäkäräinen 
74, Pentti Olavi Oikarinen 56.

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

donperäntie 9  ja ke  3.4. klo 
18.30 Haverisilla, Linnukka-
tie 20.
Seurakuntakerho osallistuu 
ke 3.4. klo 12 Via Lucis – Valon 
tie -tapahtumaan kirkolla.
Rovastikunnallinen lähetys-
päivä su 14.4. klo 14–19 Tyr-
nävällä. Ilm. 31.3. mennessä 
Hannalle, p. 044 7521 235 tai 
hanna.korteniemi@evl.fi. Kat-
so tarkemmat tiedot tapahtu-
masta Tyrnävän seurakunnan 
osiosta tästä lehdestä.
Nuorisotyö: Kiirastorstai-
na 28.3. ei ole nuorteniltaa. 
Nuortenilta jälleen to 4.4. 
NuorisoNurkassa klo 18. Pal-
veluryhmä kokoontuu ke 3.4. 
klo 15 NuorisoNurkassa. Lisä-

tiedot ja ilmoittautumiset Si-
nikalta, p. 044 7521 226.
Isoskoulutusta kaikille iso-
sille ke 27.3. klo 17–20.  Huo-
maa aika! Valmistelemme 
pääsiäisyön messua.
Lisätietoa nuorisotyön toi-
minnasta, yhteystiedot, rip-
pikouluryhmien ohjelmat 
ym. osoitteesta www.nuori-
sonurkka.fi.
Diakoniatyöntekijäjoukos-
sa muutoksia: Heini Karhu-
maa on jäänyt pois diakonia-
työstä. Marika Kamps aloit-
taa työt 1.4. ja Sinikka Ilmo-
nen jatkaa entiseen malliin.
Perhekerhot: Ti 2.4.  klo 
9.30–11 seurakuntatalol-
la. Yhdessäoloa. Ke 3.4. klo 

9.30–11  Tupoksen Vanamos-
sa. Kanttori Hanna Korri lau-
lattaa.
Partio: 25.3.–1.4. Hiljaisen 
viikon vuoksi ei ole partio-
toimintaa. Hiljennymme 
pääsiäisen sanoman äärelle. 
Ke 27.3. Päivystys Partiotoi-
mistossa klo 15–17. Toiminta 
käynnistyy normaalisti tiis-
taina viikolla 14.
Rauhanyhdistys: Pitkäper-
jantain seurat  pe 29.3. klo 17 

ja 18.30 ry:llä. Pääsiäislauluil-
ta  su 31.3. klo 18 Limingan 
kirkossa. Seurat ma 1.4. klo 17 
ja 18.30 ry:llä. Varttuneiden 
kerho to 4.4. klo 12 ry:llä.
Kastettu: Iivo-Kristian Atro 
Olavi Konttinen, Olga Elviira 
Mikkonen, Pinja Eerika Posio, 
Magnus Benjamin Äijälä.
Vihitty: Ilpo Ilja Aleksi Kont-
tinen ja Heli Susanna Jylkkä.
Kuollut: Aino Inkeri Ollila e. 
Mikkola, 90.

KäY YrTTiTarHaSTa PolKu 
PITKÄPERJANTAI-ILLAN MUSIIKKIMATINEA
LIMINGAN KIRKOSSA 
PITKÄPERJANTAINA 29.3. klo 20

ESIINTYJÄT:  PAULA KINNUNEN mezzosopraano
 HANNAH LUMIJÄRVI sopraano
 HENRIK AHOLA baritoni
 JUHA HAKULINEN bassobaritoni
 MARKKU AHOLA bassobaritoni
SÄESTYS:  MIKA KOTKARANTA urut
 HANNA KORRI piano
 HARRI ÖSTERMAN sello

VAPAA PÄÄSY
OHJELMA 7 euroa
Järjestää Limingan seudun yksinlaulajat ry ja Limingan seurakunta

VIA LUCIS – VALON TIE 
VAELLUSDRAAMA LIMINGASSA 
keskiviikkona 3.4. klo 12.
Teemme retken Liminkaan vaellusdraamaan.
Lähtö Muhoksen seurakuntatalolta linja-autolla klo 
10.45. Paluu takaisin 1,5 h näytöksen jälkeen. Retki on 
ilmainen! Ilmoittautuminen to 28.3. mennessä Sirpalle, 
p. 050 3093 565.

Muhoksen seurakunnan perhetyö

Rovastikunnallinen
Lähetyspäivä 
sunnuntaina 14.4. klo 14–19 
Tyrnävän seurakuntatalolla. 

Päivän aikana kuullaan Marketta Filpan terveiset Sene-
galista ja ajankohtaisia kuulumisia Oulun hiippakun-
nan lähetystoimistosta lähetyssihteeri Matti Laurilal-
ta. Ilmoittautuminen 28.3. mennessä, p. 040 5629 131 
lähetyssihteeri Anja Hämäläinen. Ohjelma sisältää päi-
vällisen.

Seurakunnan 
kesätyöpaikat 

haettavissa 15.4.
mennessä. Ks. lisätie-
dot kotisivuiltamme 

tai kysy talous-
toimistosta.
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VIA LUCIS – VALON TIE 
-näytelmä perjantaina 
5.4. klo 20 Limingassa. 
Tyrnävän seurakunta jär-
jestää retken katsomaan 
näytelmää, joka kertoo 
pääsiäisen tapahtumista. 
Esityspaikkana Limingan 
kirkko ja sen ympäristö. 
Osa näytelmästä tapahtuu 
ulkona, joten lämmintä yl-
le. Osallistumismaksu 5 €, 
sis. linja-autokyydin. Esi-
tys on ilmainen. Linja-au-
to Tyrnävän  seurakunta-
talolta klo 19 ja Temmek-
sen seurakuntatalolta klo 
19.20. Matka toteutuu, 
jos saamme väh. 20 lähti-
jää. Alle 18-vuotiaan osal-
listujan on haettava osal-
listujakortti kirkkoherran-
virastosta. Ilmoittautumi-
set ke 3.4 mennessä kirk-
koherranvirastoon, p. (08) 
5640 600.

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

Hiljaisen viikon messu ke 27.3. klo 19 Piip-
polan kirkossa. Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Veijo Kinnunen, avustaa Anne-
li Virtanen.
Ahtikirkko ke 27.3. klo 19 Junnonojan Ru-
koushuoneella. Toimittaa Samuel Korho-
nen, kanttorina Pekka Kyöstilä.
Kiirastorstain messu to 28.3. klo 19 Kes-
tilän kirkossa. Toimittaa Saila Karppinen, 
kanttorina Unto Määttä, kirkkokuoro avus-
taa.
Kiirastorstain messu to 28.3. klo 19 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Merja Jyrkkä, avus-
taa Jari Haverinen. Kanttorina Pentti Jäntti.
Kiirastorstain messu to 28.3. klo 19 Py-
hännän kirkossa. Toimittaa Perttu Kyllö-
nen, avustaa Arttu Kamula. Kanttorina 
Veijo Kinnunen, musiikissa avustaa Anne 
Kyllönen.  
Kiirastorstain messu to 28.3. klo 19 Rant-
silan kirkossa. Toimittaa Hannu Lauriala. 
Kanttorina Arja Leinonen, avustaa kappe-
likuoro.  
Sanajumalanpalvelus pitkäperjantaina 
29.3. klo 10 Pulkkilan kirkossa. Toimittaa 
Saila Karppinen, kanttorina Unto Määttä, 
kirkkokuoro avustaa. 
Sanajumalanpalvelus pitkäperjantaina 
29.3. klo 10 Pyhännän kirkossa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen, kanttorina Veijo Kinnu-
nen, nuorisokuoro avustaa
Sanajumalanpalvelus pitkäperjantaina 
29.3. klo 10 Rantsilan kirkossa. Toimittaa 
Merja Jyrkkä. Kanttorina Arja Leinonen, 
avustaa veteraanikuoro. 

Sanajumalanpalvelus pitkäperjantaina 
29.3. klo 13 Kestilän kirkossa. Toimittaa 
Saila Karppinen, kanttorina Unto Määttä, 
kirkkokuoro avustaa.
Jeesuksen kuolinhetken hartaus pitkä-
perjantaina 29.3. klo 15 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Vei-
jo Kinnunen.
Messu pääsiäispäivänä 31.3. klo 10 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Saila Karppinen, kant-
torina Unto Määttä, kirkkokuoro avustaa.
Messu pääsiäispäivänä 31.3. klo 10 Pyhän-
nän kirkossa. Toimittaa Merja Jyrkkä, avus-
taa Arto Tölli. Kanttorina Veijo Kinnunen, 
lapsikuoro avustaa.
Messu pääsiäispäivänä 31.3. klo 10 Rant-
silan kirkossa. Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Arja Leinonen, Rantsilan Stel-
lat avustaa. Kauneimmat pääsiäislaulut ja 
-virret srk-talossa. Arpajaiset ja kirkkokah-
vit lähetystyön hyväksi.
Messu pääsiäispäivänä 31.3. klo 13 Kestilän 
kirkossa. Toimittaa Perttu Kyllönen, kant-
torina Unto Määttä, kirkkokuoro avustaa.  
Messu pääsiäispäivänä 31.3. klo 13 Piip-
polan kirkossa. Toimittaa Saila Karppinen, 
kanttorina Veijo Kinnunen. 
Jumalanpalvelus 2. pääsiäispäivänä 1.4. 
klo 10 Mankilan Rukoushuoneella. Toimit-
taa Saila Karppinen, kanttorina Arja Leino-
nen. Kirkkokahvit.
Messu 2. pääsiäispäivänä 1.4. klo 13 Kes-
tilän kirkossa. Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Arja Leinonen. Kirkkokahvit 
rauhanyhdistyksellä.

keStiLä
Musiikki-ilta ke 27.3. klo 19 
kirkossa. Arja Leinonen ja 
Unto Määttä. Hartaus Saila 

Karppinen. 
Kirkkokahvit ja pääsiäisseu-
rat ma 1.4. klo 13 messun jäl-
keen ry:llä, Perttu Kyllönen.

Ystävänkammari ke 3.4. klo 
10 srk-kodissa.
Ompeluseurat pe 5.4. klo 19 
ry:llä. 

Kastettu: Eevi Adeliina Palosaari (kirj. Oulu), 
Joel Mikael Hiltunen (Pulkkila).
Kuollut: Kerttu Siviä Mikkonen s. Mäläskä 88 (Kestilä), 
Tauno Henrikki Värttö 77 (Rantsila).

Hiljaisella viikolla (viik-
ko 13) ei kuoroja, kerhoja, 
nuorteniltaa.
Raamattu- ja tuumailupii-
ri osallistuu to 28.3. klo 19 
kiirastorstain messuun Tem-
meksen kirkossa.
Seurakuntakerho ti 2.4. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Ystävä- ja lähimmäispalve-
lussa toimivien vapaaehtois-
ten kokoontuminen ti 2.4. klo 
15 srk-talon takkahuoneessa.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 3.4. klo 
10.30 Murron kerhotilassa.
Hartaus to 4.4. klo 13 Mänty-
rinteellä. Diakonian ja lähe-
tyksen kylätoimikunta tarjo-

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 
vastaavalle työntekijälle 31.3. mennessä. Ilmoittautues-
sa kerro nimesi, yhteystietosi, mahdolliset ruoka-aineal-
lergiat ja erityisruokavaliot. Ohjelma sisältää päivällisen. 

Haluatko pitää lähetyspäivässä myyjäispöytää? Ilmoi-
ta myyntiartikkeleista ja halusta myyntipöydän pitämi-
seen samalla, kun ilmoittaudut tapahtumaan. Jos haluat 
myydä leivonnaisia, ota suoraan yhteyttä Tyrnävän lähe-
tyssihteeriin: Johanna Rantala, p.  044 7372 632.

Temmekseltä osallistuvat: kuljetuksiin liittyvissä asiois-
sa suoraan yhteys Olavi Savelaan, p. 040 0280 678.

Iltakirkko ke 27.3. klo 19 Tyrnävän kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Liikanen, kanttori Pentti Korkiakoski
Kiirastorstain messu to 28.3. klo 19 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Timo Liikanen, avustaa Salme Kinnunen, kant-
tori Pentti Korkiakoski.
Kiirastorstain messu to 28.3 klo 19 Temmeksen kirkossa, 
toimittaa Outi Pohjanen, avustaa Merja Lukkari, kanttori 
Heikki Lumiaho. Kirkkokyytiä tarvitsevat yhteys Olavi Sa-
velaan, p. 0400 0280 678.
Pitkänperjantain sanajumalanpalvelus pe 29.3. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toimittaa Outi Pohjanen, kanttori Pent-
ti Korkiakoski. Kirkkokuoro.
Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki pe 29.3. klo 15 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa Outi Pohjanen, kanttori Pent-
ti Korkiakoski.
Pääsiäispäivän messu su 31.3. klo 10 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Timo Liikanen, avustaa Johanna Rantala, kant-
tori Pentti Korkiakoski.
2. pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus ma 1.4. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toimittaa Outi Pohjanen, kanttori Pent-
ti Korkiakoski.
2. pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus ma 1.4. klo 12 
Temmeksen kirkossa. Toimittaa Outi Pohjanen, kanttori 
Pentti Korkiakoski.

Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat pe 29.3. klo 16 ry:llä. 
Seurat ma 1.4. klo 16 ry:llä. 
Nuorten myyjäiset pe 5.4. klo 
19 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pit-
käperjantain seurat 29.3. klo 
16 ry:llä.

Action-risteily
Mieliinpainuva toimintaristeily ala-
kouluikäisille tiistaina 9.4. klo 17.30–
19 Kestilän seurakuntakodissa.
Tule toimimaan, kokemaan ja kerää-
mään mahtavia muistoja kaikilla aisteil-

la! Risteilyemäntinä toimivat 
Sirkku, Marketta ja Johanna. 
Ilmoittaudu mukaan risteilylle viimeistään 
to 4.4., p. 044 5181 141 / Johanna. 

piippoLa
Lähetysmyyjäiset to 28.3. 
klo 12–14 srk-kodissa. Myy-
tävänä leivonnaisia, arpoja, 
kahvia. 
Ehtoollishartaus to 28.3. 
klo15 Vaarintalossa.
Seurakuntakerho ti 2.4. klo 
12 Väinölässä. 

puLkkiLa
Ehtoollishartaus to 28.3. klo 
13 Koivulehdossa.
Seurat pe 29.3. klo 13 ry:llä, 
Sulo Kautto ja Arto Tölli.
Hartaus pe 5.4. klo 13 Koivu-
lehdossa.

pYHäNtä
Ehtoollishartaus to 28.3. klo 
13 Nestorissa.
Seurat pe 29.3. klo 18 ry:llä.
Seurat su 31.3. klo 16 ry:llä.

Seurakuntakerho ke 3.4. klo 
12 srk-talossa.
Herättäjän seurat ke 3.4. klo 
13 Nestorissa.
Lauluseurat ke 3.4. klo 18.30 
Eveliina ja Jukka Kiviojalla.
Tavastkengän diakoniapiiri 
to 4.4. klo 11 Leena ja Veik-
ko Heikkisellä.

raNtSiLa
Ehtoollishartaus to 28.3. klo 
14 Pohjantähdessä. 
Seurat pe 29.3. klo 18.30 
ry:llä, Aimo Hautamäki.
Seurat ma 1.4. klo 18.30 
Mankilan Rukoushuoneella, 
Lauri Lepistö.
Eläkeliitto ti 2.4. klo 11 srk-
talossa.
Varttuneiden kerho ti 2.4. 
klo 12 ry:llä.
Ompeluseurat pe 5.4. klo 19 
ry:llä. 

Pääsiäinen kutsuu kirkkoon

aa kahvit.
Nuttuilijat kokoontuvat jäl-
leen to 4.4. klo 17–19 uusien ja 
vanhojen neuleiden kimppuun 
srk-talon takkahuoneella.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Nuortenilta torstaisin klo 
18 Tyrnävän srk-talon kerho-
huoneessa.

Konsertti
Tyrnävän kirkossa keskiviikkona 10.4. klo 
18. Jaana Pöllänen ja Tyrnävän kirkkokuoro 
esiintyvät. Konserttiin on vapaa pääsy. Va-
paaehtoisen ohjelmamaksun tuotosta lah-
joitetaan puolet Yhteisvastuukeräykseen.
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Matkalla pääsiäiseen 28.3.–4.4.

Hiljaisen viikon loppua 
vietetään muistellen 
Jeesuksen kärsimystä 
ja ristinkuolemaa. 
Pääsiäispäivien 
jälkeen käännymme 
kohti iloa: Jeesus on 
ylösnoussut. Varsinaisella 
pääsiäisviikolla eletäänkin 
iloisissa tunnelmissa. 
tarkemmat tiedot 
tapahtumista löydät 
sivuilta 14–23.

torstAi 28.3.
Kiirastorstaina messu kello 19 
kaikissa tilaajaseurakunnissam-
me. Pääsiäisen suosituimpana 
kirkossakäyntipäivänä on pysy-
nyt vuodesta toiseen kiirastors-
tai. Kirkkovuoden juhlapyhistä 
kiirastorstai on neljänneksi suo-
situin ajankohta suunnata aske-
leet kohti kirkkoa.

PErJAntAi 29.3.
Jeesuksen kuolinhetken hartau-
det kello 15 Oulun tuomiokirkos-
sa, Karjasillan kirkossa, Tuiran 

kirkossa, Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa, Rantakylän kappelissa, 
Piippolan kirkossa ja Temmeksen 
kirkossa. 
J. S. Bachin Johannes-passio 
BWV 245 kello 18 Oulun tuomio-
kirkossa. Teoksen tulkitsevat Ou-
lun katedraalikuoro, Cantio Lau-
dis -kuoro OAMK:n kamarikuo-
ro, Oulun kamariorkesteri, Péter 
Marosvári (evankelista ja tenori-
aariat), Henna-Mari Sivula (sop-
raano), Annemari Moilanen (alt-
to), Jussi Juola (basso), Ari Rau-
takoski (Jeesus), Markku Liukko-
nen (Pietari ja Pilatus), johtaa Ol-
li Heikkilä. Kuorojen valmennus 
Markku Liukkonen, Lauri-Kal-
le Kallunki ja Olli Heikkilä. Va-
paa pääsy. 

Käsiohjelma 15 euroa, tun-
tia ennen kirkon pääovelta. Jär-
jestäävät OAMK, Oulun tuomio-
kirkkoseurakunta ja Karjasillan 
seurakunta. Konsertti lähetetään 
suorana osoitteessa www.virtuaa-
likirkko.fi.
Käy yrttitarhasta polku -mu-
siikkimatinea kello 20 Limingan 
kirkossa. Paula Kinnunen (mez-
zosopraano), Hannah Lumijärvi 
(sopraano), Henrik Ahola (bari-
toni), Juha Hakulinen (bassoba-

ritoni), Markku Ahola (bassoba-
ritoni). Säestys Mika Kotkaran-
ta (urut), Hanna Korri (piano), 
Harri Österman (sello). Vapaa 
pääsy, ohjelma 7 euroa. Järjestä-
vät Limingan seudun yksinlau-
lajat ry ja Limingan seurakunta.

lAuAntAi 30.3.
Pääsiäisyön messu kello 22 Li-
mingan kirkossa. Olli Seikkula 
ja nuoret.
Pääsiäisyön messu kello 23 Hau-
kiputaan seurakuntakeskukses-
sa, Karjasillan kirkossa, Kiimin-
gin kirkossa, Oulujoen kirkos-
sa, Ylikiimingin kirkossa, Pyhän 
Tuomaan kirkossa, Pateniemen 
kirkossa ja Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Joidenkin mes-
sujen jälkeen nautitaan 
pääsiäisyön ateria 
tai iltapalaa.

Pääsiäisyön ortodoksinen puoli-
yöpalvelus ja aamupalvelus kello 
23.30–01.00 Hailuodon kirkossa. 
Kirkkolaulua johtaa Sonja Bloms-
ter ja lukijana Kari Blomster.

sunnuntAi 31.3.
1. pääsiäispäivänä messu kello 
10 kaikissa tilaajaseurakunnis-
samme. 
Pääsiäislauluilta kello 18 Limin-
gan kirkossa.

MAAnAntAi 1.4.
Via Lucis – Valon tie kello 18 Li-
mingan kirkossa ja sen ympäris-

tössä. Vapaa pääsy, vapaaehtoinen 
kolehti. Tiedustelut ja ryhmävara-
ukset: Via Dolorosa/ Ilkka Torn-
berg, p. 044 752 1222, ilkka.torn-
berg@evl.fi tai sihteeri Anni Lyy-
tikäinen, p. 040 583 5690, teller-
vo.lyytikainen@mail.suomi.net.

tiistAi 2.4.
Virsilauluilta kello 18 Heinätorin 
seurakuntatalossa. Pääsiäisvirsiä, 
Esko Laukkanen.

KEsKiViiKKo 3.4.
Via Lucis – Valon tie kello 12 Li-
mingan kirkossa ja sen ympäris-
tössä.

taulut ja laulut kertovat pääsiäisestä

Pyhän Tuomaan kirkossa 
Tuiran seurakunnassa jär-
jestettiin tänä vuonna toi-
senlainen pääsiäistapahtu-

ma. Jo tutuksi tulleen näytelmäl-
lisen pääsiäisvaelluksen sijaan 
Jeesuksen elämästä kerrottiin 
taulujen ja laulujen avulla. Ta-
pahtuman käsikirjoittaja Terttu 
Aakko on kirjoittanut myös ai-
kaisempina vuosina esitetyn pää-
siäisvaelluksen.

– Stiven Naatus pyysi minua 
mukaan tähän projektiin. Mi-
nusta on kiva tehdä sellaista työ-
tä, mille on varmasti myös käyt-
töä. Siksi suostuin mielelläni, jo 
eläkkeellä oleva Aakko kertoo.

Kokenut kirjoittaja halusi saa-
da jotakin erilaista uuteen esityk-
seen.

– Stiven Naatus osaa maala-
ta, joten päätimme että esityk-
seen tulisi tauluja ja lauluja, Aak-
ko sanoo.

Lopputuloksena on elävä tai-
denäyttely, jossa lapsiryhmät saa-
vat kiertää tutustumassa Jeesuk-
sen elämään kuvien ja laulujen 
kautta.

monenlaisia 
taideteoksia
Taidenäyttelyssä käydään läpi 
Jeesuksen elämän vaiheet yhdes-
sä katsellen ja pohdiskellen. Syn-
tymää pohditaan jouluseimen ää-
rellä. Seuraava taideteos on tau-
lu, johon on kuvattu 12-vuotias 
Jeesus synagogassa. Sen kohdal-
la mietitään niin Jeesuksen ajan 
koulunkäyntiä, Taivaan Isän läs-

näoloa kuin kastetta ja ehtoollis-
takin. Seuraavat taulut johdatte-
levat Jeesuksen opetuksiin ja ih-
meisiin. Niiden luota kuljetaan 
palmusunnuntain ja Golgatan 
ristin kautta tyhjälle haudalle ja 
pääsiäisen iloon.

Pääsiäisen ajan tapahtumista 
kertovat taideteokset eivät ole ai-
van tavallisia tauluja. Lapset voi-
vat omalla osallistumisellaan saa-
da ne elämään: käsien taputus tai 
huilun soiton esittäminen herät-
tää patsaina seisovat ihmiset, jol-
loin he alkavat liikkua ja kertoa 
taulun tarinaa.

Jokaiseen taideteokseen liittyy 
ainakin yksi laulu. Osa lauluista 
on kaikille tuttuja, toiset löytyvät 
Lasten virsi -laulukirjan sivuilta. 
Laulut kertovat samoista aiheista 

kuin taideteoksetkin, ja täyden-
tävät oppaiden ja teosten kerto-
maa tarinaa.

Taulut ja laulut on valittu lap-
sia koskettavista aiheista. Pienet 
lapset kuuntelevat tarkkaavaisi-
na, kun oppaat puhuvat Jeesuk-
sen koulunkäynnistä tai pienen 
pojan eväistä joilla Jeesus ruokki 
tuhansia ihmisiä. Lasten kiinnos-
tus ei herpaannu edes pääsiäisen 
vaikeiden aiheiden äärellä. Taide-
näyttely tuntuu puhuvan kielellä, 
jota lapset ymmärtävät.

Toimiva 
kokonaisuus
Tällä kertaa Taulut ja laulut -esi-
tystä ovat päässeet näkemään 
vain päiväkoti- ja koululaisryh-
mät. Siitä huolimatta taidenäyt-

telyllä on ollut jo yli 700 kävijää.
– Tänä vuonna kokeilemme, 

miten tämä uusi idea toimii. Eh-
kä ensi vuonna voimme avata 
esityksen myös laajemmalle ylei-
sölle, Tuiran seurakunnan lapsi-
työnohjaaja Kirsi Merenheimo-
Mäenpää miettii.

Ensi pääsiäiseen mennessä 
Aakko aikoo tehdä esitykseen 
pientä hienosäätöä. Esityksen ko-
konaisuuteen järjestäjät ovat kui-
tenkin tyytyväisiä.

– Kyllä siitä tulee valtavan kii-
tollinen mieli, kun näkee, että 
oma teos toimii, Aakko iloitsee.

KaiSa aNTTila

Elsi Salo
vaara

K u va t :  Tu o m o A n t t i l a


