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Kommentoi!

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Muut mediat

Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa oli viikko taka-

perin koolla salillinen kirjavaa porukkaa. Ei niinkään 

hipiältään tai vaatetukseltaan, vaan uskonnolliselta 

taustaltaan kirjavaa. Mukana oli luterilaisen ja ortodoksi-

sen kirkon edustajien lisäksi islamilaisia, helluntailaisia, ad-

ventisteja ja mormoneja. Paikalla olivat myös Oulun kau-

punki, Suomen vanhempainliitto, Oulun ensi- ja turvako-

ti ja Oulun NNKY.

Kirjavan porukan koolle kutsujana toimi sosiaali- ja ter-

veysministeri Paula Risikko, jonka aloittamat keskustelu-

tilaisuudet kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen kans-

sa rantautuivat näin pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. 

Tavoitteena tilaisuuksissa on miettiä, kuinka nämä tahot 

voivat yhdessä olla perheiden tukena.

Luterilainen kirkko on merkittävä toimija perheiden ja 

lasten kanssa tehtävässä työssä. Tästä todistavat sivulla 3 

esiin tulevat lukemat perheneuvojien asiakaskontakteis-

ta ja seurakunnan toimintaan osallistuvien lasten ja nuor-

ten määristä.  

Huolestuttavaa oli kuulla, että perheneuvojien kalente-

rit ovat täynnä. Tilanne lienee sama myös kunnallisella ja 

yksityisellä puolella. 

Selkeää onkin, että kriisitilanteissa olevien ihmisten 

palvelemiseen on lisättävä resursseja kirkossa. Resurssien 

määrän lisäksi esiin nousi tarve verkostoille ja tiedolle. Kai-

vattiin konkreettisia opasteita, kuten: Mihin ottaa yhteyt-

tä, kun tapaa työssään 12-vuotiaan päihderiippuvaisen? 

Osallistujat kiittelivät, että jo yksi tilaisuus kasvokkain 

antoi heille paljon tietoa. Kaikki kannattivat yhteisen huo-

len jalostamista teoiksi. Toivottavasti yhteystietoja vaih-

dettiin niin aktiivisesti, että näemme näitä tekoja pian.

Ministeri Risikko kertoi, miksi hän kutsui koolle nimen-

omaan uskonnollisten tahojen edustajia. Vastaukseen 

sisältyy melkoinen luottamus: Näiltä toimijoilta ei usko 

lopu kesken.  

Syntyykö yhteistyötä yli uskontorajojen?

JOSTAKIN SYYSTÄ Jumala antaa aikoi-
naan langenneiden pahojen henkien ol-
la täällä. Mutta Jumala ohjaa myös per-
soonallista pahaa omia tarkoitusperiään 
varten. Lutherin näkemys on, että Saatana 
on kuin pässi, jota viedään narusta: se ei 
ole Jumalan kanssa tasa-arvoinen olento.

Espoon Tapiolan seurakunnan kappalainen, teolo-
gian tohtori Jussi Koivisto, Kotimaa 28.3.

KIRKOSSA ON liian vähän leikkimiel-
tä, koska monet uskon opettajat ja auk-
toriteetit pelkäävät erehtymistä ja arvos-
telluksi joutumista. He uskovat aseman-
sa edellyttävän kaikilta lausumilta liian 
suurta vakavuutta, varmuutta ja lopulli-
suutta.

Mopo ei karkaa käsistä, vaikka sillä aje-
taan välillä etupyörä ilmassa. Aito usko 
kestää kyllä tutkimisen.

Kirjailija-pappi Kari Kuula, 
Kotikirkko 23.3.

ÄIDIN HENGELLISET kokemukset aut-
toivat tietyllä tavalla minua avautumaan 
hengellisille realiteeteille. Lukioiässä olin 
kovan linjan tieteisuskovainen ateisti. 
Muutos alkoi, kun ymmärsin, että äiti ko-
kee asioita, jotka voi selittää vain kahdella 
tavalla: joko hengellisiä, ei-materiaalisia 
asioita on olemassa ja ne ovat hyvin todel-
lisia, tai äitini on hullu. Hän ei ollut hullu.

Elokuvaohjaaja Kaija Juurikkalan poika 
Oskari Juurikkala, HS Kuukausiliite 3/2013

RAKKAUS EI OLE tunne, vaikka siihen 
erilaisia tunteita liittyykin. Se on sitä, kun 
ihmiselämät hitsautuvat yhteen niin, että 
toisen iloista tulee oma ilo ja toisen taa-
koista oma taakka. Se on sitä, kun matkaa 
sitoudutaan vaeltamaan yhdessä, vaikka 
välillä kipinöi.

Cambridgen yliopiston teologian 
väitöskirjaopiskelija Samuli Siikavirta, 

blogikirjoitus Seurakuntalainen.fi:ssä 5.4.

 
Aatoksia

Nyt kyllä eroan 
kirkosta

Kirkosta eroamisesta on tullut 
protestin kaltainen huudahdus 
milloin millekin aiheelle.

Tällainen asia oli vastikään 
kristillisdemokraatti Mika Ebelin-
gin ydinvoimamielipide. Opettaja Ul-
la Klötzer kertoo Hufvudstadsbladetin 
mielipidekirjoituksessaan (4.4.), että 
luterilainen kirkko ei ole enää hänen 
paikkansa, koska kristillisdemokraa-
teissa kannatetaan ydinvoimaa.

Kotimaa24.fi uutisoi, että Porvoon 
piispa Björn Vikström nos-
ti asian esille Facebook-
profiilissaan pohtimalla 
tätä surullista ilmiötä, että 
helposti yksittäisen ihmi-
sen lausunnot yleistetään 
koskemaan koko kirkkoa.

Miksi näin on?
Minusta vaikuttaa siltä, 

että asioiden monimutkai-
suus ajaa ihmisiä tarrautu-
maan yksinkertaistettui-
hin malleihin, jotka tuovat 
turvallisuuden ja vaikut-
tamisen illuusion. On hel-
pottavaa tuudittautua aja-
tukseen, että kirkko edustaisi jotain 
tiettyjä asioita – useimmiten tietysti 
mielellään niitä konservatiivisia.

Niin ei kuitenkaan ole.
Luterilainen kirkko ei ole oikeasti 

instituutio, jossa moraalisista tai eetti-
sistä kysymyksistä oltaisiin yhtä miel-
tä. Sellainen kuvitelma ei ole yksinker-
taisesti totta, vaan silkkaa satua. Lute-
rilaisen kirkon luonteeseen kuuluu, et-
tä sen jäsenet muodostavat näkökulmia 
asioihin itsenäisesti.

On siis hyväksyttävä tosiasia, että 
kaupunginvaltuutettu Mika Ebelin-
gin mielipide ydinvoimasta on aivan 

samanarvoinen yhden ihmi-
sen näkökulma kuin vaikka-
pa kansanedustaja Anna Kon-
tulan.

Ei parempi eikä huonompi, 
ei painavampi eikä kevyempi.

Kontula puhuu fossiilis-
ten polttoaineiden kulutuk-
sen vähentämisen puolesta ja 
vastustaa ydinvoimaa. Hän 
on Ebelingin lailla aktiivises-
ti eettisiä kysymyksiä pohti-
va kirkon jäsen, jolta ilmes-
tyi vastikään uskontoaihei-
nen kirja.

Jos kuitenkin tuntuu siltä, 
että Ebeling edustaa enemmän kirk-
koa kuin Kontula, kannattaa miettiä, 
johtuuko tunne siitä, että Anna Kon-
tula ei vaikuta kovin konservatiivisel-
ta, hän on vasemmistolainen ja puhuu 
asioista, jotka eivät vastaa mielikuvaa 
ikävästä ja autoritatiivisesta kirkosta?

Mielikuvakirkon taakse on kuiten-
kin turha paeta, sillä eettiset valin-
nat on jokaisen tehtävä itse. Kirkkoon 
kuuluminen tai kuulumattomuus ei 
niitä ratkaise.

Rebekka NaatuS
Kirjoittaja on feministi

Luterilainen 
kirkko ei 
ole oikeasti 
instituutio, 
jossa 
moraalisista 
tai eettisistä 
kysymyksistä 
oltaisiin yhtä 
mieltä.
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Piispa kaipaa uusia 
muotoja diakoniatyöhön
Mitä kirkot, uskonnolliset 
yhteisöt ja viranomaiset 
voivat tehdä yhdessä 
lasten ja perheiden 
tukemiseksi? Viime 
viikolla Oulussa 
järjestetyn seminaarin 
perusteella jäi käsitys, 
että paljonkin.

Yksi tilaisuudessa puheen-
vuoron käyttäneistä oli 
Oulun hiippakunnan 
piispa Samuel Salmi, jo-

ka peräänkuulutti uusia diakoni-
sia innovaatioita.

 – Olisi aika miettiä yhdessä 
auttamisen kanavia, joilla vasta-
taan tämän päivän tarpeisiin.

Kirkon perinteinen diakonia-
työ on saanut paljon aikaan, mut-
ta piispan mielestä sen rinnalle 
tarvitaan muutakin – jo siksikin, 
että diakoniatyöntekijät toimivat 
jaksamisensa äärirajoilla. 

Haasteina syrjäytyminen
ja maahanmuutto
– Minua huolettavat Oulunkin 
seudulla kytevät ruutitynnyrit, 
esimerkiksi yksinäisyys ja syrjäy-
tyminen. 

– Lapset, nuoret, vanhemmat 
ja vanhuksetkaan eivät voi hyvin. 
Yhtälö purkautuu sitten aika py-
säyttävinä tilastoina, kun emme 
löydä keinoja lähestyä syrjäyty-
misvaarassa olevia.

Yksi haasteista on monikult-
tuurisuus. Piispa pelkää, et-
tä maahanmuuttajat ikään kuin 
kapseloituvat muusta yhteiskun-
nasta erilleen, ellei kontakteja 
kantasuomalaisten kanssa synny. 

Piispan mielestä juuri seura-
kunnat voisivat toimia ”yhteise-
nä olohuoneena” maahanmuut-
tajien kotouttamisessa.

kuka ottaa
kopin?
Sosiaali- ja terveysministeri Pau-
la Risikko ehti seminaarin päät-
teeksi kysellä, kuka ottaa kopin 
ja järjestää jotakin konkreettista 
lasten ja perheiden tukemiseksi.

– Esimerkiksi yhteiset ateria-
hetket voisivat lähentää meitä, 
piispa miettii.

Jos vastuujärjestäjä löytyy, jo 
vaikka seuraavilla Oulun päivillä 
kesä-heinäkuussa voisi olla mah-
dollista istua tällaiselle yhteisel-
le aterialle.

Salmesta olisi hienoa, jos Poh-
jois-Suomen aluehallintovirasto 
voisi kutsua koolle eri toimijoita 
kehittämään seminaarissa sivut-
tuja toiveita ja ideoita konkreet-
tisiksi teoiksi.

Aluehallintoviraston ylijohtaja 
Terttu Savolainen oli varma, et-
tä seminaarin pohjalta syntyy jo-

takin. Samoilla linjoilla on piis-
pa Salmi: 

– Jos aluehallintovirasto kut-
suu seminaarissa olleita jatko-
neuvonpitoon, Oulun hiippakun-
ta on ilman muuta mukana.

Yhteiseen neuvottelupöytään 
olisi piispan mielestä hyvä saada 
lisäksi ainakin Oulun kaupun-
ki, Oulun ev.lut. seurakuntayh-
tymä, Pohjois-Pohjanmaan liitto 

sekä vapaaehtoisjärjestöjä. 
– Kun uudet toimintatavat et-

sitään yhdessä, niihin sitoudu-
taankin paremmin, piispa uskoo.

Uusien diakonisten aloittei-
den tarpeeseen piispa kertoo he-
ränneensä konkreettisen esimer-
kin kautta. 

–Kuusi kertaa järjestetyssä 
Piispansauvakävelyssä on oival-
lettu, että yhdessä voimme teh-

dä jotain, joka palvelee syvempiä 
tarkoitusperiä. 

– Seminaarissa saatiin pieniä 
alkuja. Nähtäväksi jää, millai-
siin diakonisiin ulottuvuuksiin 
ne johtavat. Jokainen ymmärtää, 
että yhteiskunta ei voi kovin pit-
kään ummistaa silmiä lasten ja 
nuorten pahoinvoinnilta.

MINNa kOLIStaJa

Seurakunnat tarjoavat 
matalan kynnyksen apua

Perheet tarvitsevat matalan kynnyksen 
apua. Tämä oli sosiaali- ja terveysmi-
nisteri Paula Risikon viesti Oulun vii-
meviikkoisessa keskustelutilaisuudes-

sa. Siinä mietittiin, mitä kirkot, uskonnol-
liset yhteisöt ja viranomaiset voivat yhteis-
työssä tehdä lasten ja perheiden tukemiseksi.

– Viranomaiset eivät välttämättä pääse 
kiinni perheiden avuntarpeeseen yhtä var-
haisessa vaiheessa kuin seurakunnat ja us-
konnolliset yhteisöt, jotka toimivat lähellä 
perheitä, sanoi ministeri. 

Seurakuntien lapsi-, nuoriso- ja perhe-
työn Risikko näkee  jopa ennaltaehkäisevä-
nä lastensuojelutyönä.

Kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasi-
oiden yksikön apulaisjohtaja Pekka Asikai-

nen esitteli seminaariväelle tilastoja: esimer-
kiksi seurakuntien perhekerhot tavoittivat 
viime vuonna noin 1,2 miljoonaa kävijää. 

Lisäksi esimerkiksi päiväkerholaisia oli 
46 000 ja varhaisnuorten kerhoissa kävijöi-
tä 52 000.

Yli 30 prosenttia kokonaiskirkon budje-
tista – 335 miljoonaa euroa – laitetaan kas-
vatuksen alaan. 

– Syrjäytyminen ja perheiden jaksaminen 
ovat kovasti esillä. Olisiko nyt aika ryhtyä 
miettimään diakonista työotetta kasvatus-
puolelle? Asikainen kysyy. 

Perheet voitaisiin huomioida kokonais-
valtaisemmin, kun diakonia- ja kasvatus-
työn alojen yhteistyö tiivistyisi ja työalojen 
rajapinnat häivytettäisiin.

Asikainen haastaa kaikkia kirkon työn-
tekijöitä ja vapaaehtoistoimijoita keksimään 
toimintatapoja, jotka auttavat perheitä.

Karua kieltä perheiden jaksamisesta ker-
too esimerkiksi se, että joka vuosi jo 17 500 
lasta otetaan huostaan ja määrä lisääntyy 
koko ajan. 

– Taustalla ovat usein vanhempien mie-
lenterveys- ja alkoholiongelmat. On todel-
la suuri yhteiskunnallinen kysymys, miten 
näitä perheitä tuetaan.

Maan 42 perheasiain neuvottelukeskus-
ta ovat Asikaisen mukaan juuri sitä mata-
lan kynnyksen toimintaa, johon ministeri-
kin viittasi. Viime vuonna keskukset hoiti-
vat 17 000 asiakaskohtaamista.

J u han i  R as i l a  /  P S AV I

Seminaarissa saatiin 
pieniä alkuja. 
Nähtäväksi jää, 
millaisiin diakonisiin 
ulottuvuuksiin ne 
johtavat. 

Samuel Salmi
Oulun piispa

Ministeri Paula Risikon avauspuheenvuoroa keskustelutilaisuudessa kuuntelivat vakavina kehittämispäällikkö Mikko Oranen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, 
lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula, Kirkkohallituksen apulaisjohtaja Pekka Asikainen, metropoliitta Panteleimon, piispa Samuel Salmi ja rouva Hannele Salmi.
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Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
neuvoston jäsen.

• Luin verkkosivuiltanne 
(RT 4.4.) pappien agnostik-
koilloista huhti-toukokuus-
sa. Aiheet kiinnostaisivat ko-
vasti, joten tiedustelen, onko 
mitenkään mahdollista seu-
rata keskusteluja internetin 
välityksellä suorana tai olisi-
ko niitä mahdollista taltioida 
ja laittaa nettiin kuultavaksi 
tai katsottavaksi myöhemmin?

(Nettipalaute 3.4.)

Rauhan Asema vastaa: Agnos-
tikkoillat lähetetään suorana 
lähetyksenä Virtuaalikirkossa 
ja mukana on chat. Illat julkais-
taan myös tallenteina. Osoite on 
www.virtuaalikirkko.fi. Lue li-
sää s. 10.

• Rauhan Tervehdyksen kannes-
sa (RT 4.4.) oli kuva agnostik-
koilloissa esiintyvistä papeista. 
Sen otsikkona olisi voinut lu-
kea vaikka Sodan Julistus. Sen 
verran provosoiva oli kannen 
asetelma väreineen ja iskulau-
seineen. Miksi kirkon työnteki-
jät kapinoivat ja lietsovat häm-
mennystä vielä seurakunnan 
omassa julkaisussa?

(Nettipalaute 4.4.)

• Ihmettelen Rauhan Terveh-
dyksen radikaalia linjaa. Miten 
seurakuntalehdessä voidaan 
julkaista pappien agnostikkoil-
tojen kaltaisia juttuja? 

Lisäksi Päivi Jussilan Isä mei-
dän -rukouksen käsittely Kysy!-
palstalla (RT 37/2012) pahoitti 
mieleni. Siinä pohdittiin, on-
ko Jumala mies, vaikka ruko-
uksessa puhutaan Isästä. Hyvä-
nen aika, Isä meidän -rukous-
han on Jeesuksen opettama. En 
ymmärrä, miten Päivi Jussila 
saa enää toimia pastorina seu-
rakunnassa.

(Puhelinpalaute 5.4.)

• Käyttehän te kuuntelemassa 
pappien agnostikkoiltoja (RT 
4.4.) ja teette meille lukijoille 
jutun niistä?

(Nettipalaute 5.4.)

Toimitus vastaa: On hyvin-
kin mahdollista, että teem-
me vielä juttuja aiheesta. 
Lupaamme pitää korvat 
auki.

• Haluamme välittää läm-
pimät kiitoksemme Rau-
han Tervehdyksen kautta 
sairaalapastori Juha Kyl-
löselle erittäin kauniista, 

tunteikkaasta ja hilpeästäkin
avioliiton siunaustilaisuudesta 
23.3. Kiitämme Juhaa, joka te-
ki iloisesta juhlastamme täydel-
lisen ja toivotamme hänelle voi-
mia tärkeässä työssään.

(Nettipalaute 4.4.)

• Rauhan Tervehdyksessä kysyt-
tiin herättikö joku juttu sinussa 
iloa tai närästystä? 

Noh, koko lehti aiheutti nä-
rästystä. Meillä kukaan ei kuulu 
kirkkoon, mutta silti tämä leh-
ti tulee. Ettekö yhtään valikoi 
asiakaskuntaanne?

(Nettipalaute 4.4.)

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

Raamatussa ei ole perusteita 
tasa-arvoiselle avioliittolaille

Rauhan Tervehdyksen numerossa 12 oli 
Mikko Salmen kirjoitus, jossa hän kertoi 
allekirjoittaneensa kansalaisaloitteen ta-
sa-arvoisen avioliittolain puolesta.

Itse en ole löytänyt Raamatusta perusteita täl-
laiselle toiminnalle.

Ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäi-
sen luvun jakeessa 27 sanotaan: ”Ja Jumala loi 
ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet 
loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.” Meitä on 
siis vain kahta sukupuolta olevia.

Miehen ja naisen välisestä avioliitosta sano-
taan ensimmäisen Mooseksen kirjan 
toisen luvun jakeessa 24 näin: ”Sik-
si mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy 
vaimoonsa, niin että he tulevat yhdek-
si lihaksi.”

Roomalaiskirjeen kolmannen lu-
vun jakeessa 20 Paavali kertoo: ”Lain 
tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä 
synti on.” On siis ensiarvoisen tärkeää 
tietää mitä Jumalan sanassa sanotaan. 
Jumala vastaa ainoastaan sanastaan, ei ihmis-
ten, kirkkojen, tai valtioiden epäraamatullisis-
ta opetuksista.

Roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa ja-
keissa 18–32 kerrotaan Jumalan kanta homosek-
sualismiin. Esimerkiksi jae 24 sanoo: ”Sen vuok-
si Jumala on jättänyt heidän mielihalujensa val-
taan sellaiseen saastaisuuteen, että he keskinäi-
sissä suhteissaan häpäisevät oman ruumiinsa.”

Kun Jumala tuomitsi Sodoman ja Gomorran 
kaupungit. Niissä vallinneen homoseksualismin 

vuoksi hän ”poltti ne poroksi ja antoi näin va-
roittavan esimerkin vastaisten aikojen jumalat-
tomille”. Näin lukee Pietarin toisen kirjeen toi-
sen luvun jakeessa 6. 

Seurakunnan paimenesta sanotaan ensim-
mäisessä kirjeessa Timoteukselle luvussa kolme 
jakeessa kaksi seuraavasti: ”Seurakunnan kait-
sijan tulee olla moitteeton, yhden vaimon mies, 
raitis, harkitseva…”

Nyt elettävän uuden liiton aikana ei siis ole lu-
pa pitää useita vaimoja.

Alussa mainittuun kansalaisaloitteen tarvi-
taan 50 000 nimeä, jotta se otettai-
siin eduskunnan käsittelyyn. Nimien 
saaminen ei liene ongelma, koska hil-
jakkoin erään toisen asian yhteydessä 
kertyi miljoona nimeä. Toivomme on 
vielä kansanedustajissa.

Nyt ihmiset tunnutaan suorastaan 
pakotettavan Jumalan sanan vastai-
suuteen ja elämään niin kuin Juma-
laa ei olisikaan. 

Kirkoista, seurakunnista ja myös niin sano-
tuista hengellisistä lehdistä, pitäisi saada totuut-
ta, “sanan väärentämätöntä maitoa”, eikä ihmis-
ten mielipiteitä.

Jumalan Sana, Jeesus, on edelleenkin ”jal-
kaimme lamppu ja valkeus teillämme”. Jos sen 
kiellämme ja sammutamme, olemme pahasti ek-
syksissä.

HaNNu MattILa
Raahe

Tuiran kirkkoherra 
Hannu Ojalehto 
tapaturmassa

Limingan Via Lucis 
onnistui hyvin

Limingan kirkossa, kirkon-
mäellä ja tapulissa esitetty 
Via Lucis -pääsiäisnäytelmä 
oli menestys, kertoo Limin-

gan kirkkoherra Ilkka Tornberg. 
Katsojia oli 2150, eli hieman 

enemmän kuin odotettiin.
Jeesuksen ylösnousemuksesta 

kertova näytelmä esitettiin pää-
siäisviikolla eli varsinaisten pää-
siäispyhien jälkeen. Tornberg 
kertoo, että esittämisajankohta 
sopi vanhaan kirkolliseen ajat-
teluun, jonka mukaan pääsiäistä 
vietetään koko viikko pääsiäis-
päivän jälkeen. Ylösnousemus-
kin osuu tälle viikolle.

Via Luciksesta esitettiin kuu-
si näytöstä. Tornberg nostaa eri-
tyisesti esille keskiviikon päivä-

näytöksen, koska se oli suunnat-
tu erityisryhmille kuten eläkeläi-
sille. Heidän ei tarvinnut vaeltaa 
kirkonmäeltä tyhjälle haudalle 
tapuliin, vaan tapulin tapahtu-
mat oli sijoitettu kirkkoon.

Ensi vuonna Limingan seura-
kunta ja Via Dolorosa ry järjes-
tävät myös pääsiäistapahtuman. 
Millainen se on, ei ole vielä täy-
sin selvinnyt. Seuraavana vuon-
na esitetään mahdollisesti Jee-
suksen kärsimyksestä kertova 
Via Dolorosa -näytelmä. Torn-
bergin mukaan Via Dolorosa jär-
jestetään mahdollisesti joka kol-
mas vuosi. Kahtena vuonna näh-
dään toisenlaisia tapahtumia.

Pekka HeLIN

Tuiran seurakunnan kirk-
koherra Hannu Ojalehto 
on joutunut onnettomuu-
teen.

Sairausloma kestää useita viik-
koja, tarkkaa tietoa sen pituudesta 
ei vielä ole. Tuiran seurakunnan 
kirkkoherran sijaisena toimii sen 
ajan Tuiran seurakunnan kappa-
lainen Lauri Kujala.

Tapaturmasta huolimatta Oja-
lehto viestittää olevansa positiivi-
sella ja hyvällä mielellä. Hän kiit-
tää lukuisista saamistaan yhtey-
denotoista ja toivoo, että jos joku 

haluaa häntä muistaa, tekstiviesti 
on siihen hyvä keino. Hannua voi 
muistaa myös rukouksin.

Tuiran seurakunnassa käy-
dään toukokuussa kirkkoherran-
vaali, sillä Ojalehto jää eläkkeelle 
tänä vuonna.

Hannu Ojalehto on myös Rau-
han Tervehdys ry:n puheenjohta-
ja. Puheenjohtajan tehtäviä hoitaa 
sairausloman ajan Rauhan Ter-
vehdys ry:n hallituksen varapu-
heenjohtaja, Muhoksen kirkko-
herra Jouni Heikkinen.

Nyt ihmiset 
tunnutaan 
suorastaan 
pakotettavan 
Jumalan sanan 
vastaisuuteen.

S anna K r o o k
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Teologian
opiskelu
kiinnostaa
Kevään yhteishaussa kaikkien 
kolmen teologisen opinahjon 
hakijamäärät ovat kasvaneet. 
Esimerkiksi Helsingin yliopis-
ton teologiseen tiedekuntaan 
haki 782, vuosi sitten hakijoi-
ta oli 619.

Teologisen tiedekunnan de-
kaani Aila Lauha arvioi, et-
tä yhtenä kiinnostuksen syynä 
on uskonnon näkyminen jul-
kisuudessa.

– Tämän päivän yhteiskun-
nassa tarvitaan uskontoon liit-
tyvää asiantuntijuutta. Luulen, 
että tämän myös hakijamme 
ovat oivaltaneet, Lauha sanoo.

Itä-Suomen yliopiston teo-
logian osastoon Joensuuhun 
hakijoita oli 351, kun heitä 
vuotta aikaisemmin oli 250. 
Myös Åbo Akademin teologi-
seen tiedekuntaan on entistä 
enemmän pyrkijöitä.

Tee vihreä
kesähitti
Vihreät riparit -hanke järjestää 
kevään aikana kesähittikisan, 
jonka pääpalkintona on oman 
kesähitin äänitys ammattilais-
studiossa.

Kesähittikisa on suunnattu 
13–25-vuotiaille ja kilpailuai-
ka jatkuu kesäkuun 14. päivään 
asti. Tehtävänä on äänittää 
oma Vihreä kesähitti, ladata 
se nettiin ja laittaa linkki Vih-
reiden ripareiden Facebook-si-
vuille. Äänittää voi vaikka pu-
helimella, sillä äänenlaadulla ei 
kilpailuvaiheessa ole väliä.

Vihreät riparit on WWF:n, 
Nuorten Keskuksen ja kirk-
kohallituksen yhteistyöhan-
ke, jolla vahvistetaan kristillis-
tä ympäristökasvatusta rippi-
koulu- ja isostoiminnassa.

Eutanasiaa
kannatetaan
Helsingin Sanomien teettämän 
kyselyn mukaan 74 prosenttia 
suomalaista kannattaa kuoli-
napua parantumattomasti sai-
raalle. 18 prosenttia vastusti ja 
7 prosenttia ei osannut sanoa.

Myönteisimmin kuolina-
puun suhtautuivat 18–24-vuo-
tiaat, heistä 81 prosenttia oli 
kuolinavun kannalla. Kiel-
teisimmin suhtautuivat yli 
65-vuotiaat, joista 69 prosent-
tia kannatti eutanasiaa. 

TSN-Gallupin toteutta-
maan puhelinhaastatteluun 
vastasi 1004 henkilöä.

Maata kiertelemässä

Yhdysvalloissa esitettiin 
jokin aika sitten minite-
levisiosarja, jossa saata-
na kuvattiin tummaihoi-

sena hahmona. Monet arvelivat, 
että tummalla saatanalla halut-
tiin viitata presidentti Barack 
Obamaan.

Saatanaa näytellyt marokko-
lainen Mohamen Mehdi Ou-
azanni maskeerattiin tummem-
maksi kuin hän todellisuudessa 
onkaan. Tavallisesti Ouazannin 
ulkonäköä voi verrata esimerkik-
si Omar Sharifiin.

Sarjan tuottajat kieltävät osoit-
taneensa pirulla Obamaa. He pi-
kemminkin kunnioittavat suu-
resti presidenttiä. 

Time-lehden kolumnisti Ja-
mes Poniewozik huomauttaa, 
että Raamatussa ei kerrota miltä 
saatana näyttää – kuten ei myös-

Onko piru musta?
kään Jeesuksen ihonväriä.

– Vaikka televisiosarjan tuot-
tajat eivät olisi halunneet viitata 
presidentti Obamaan, he taatus-
ti kuitenkin halusivat tehdä saa-
tanasta tumman mörön. Se täs-
sä on todellinen synti, kolumnis-
ti räväyttää.

Jotkut kommentaattorit ky-
syivätkin, miksi pimeyden ruhti-
nas ylipäätänsä haluttiin kuvata 
näin. Uskontoasiantuntijat ja his-
torioitsijat vastasivat, että kysees-
sä on vuosisatoja vanha traditio, 
jossa tummaihoisuus merkitsee 
pahaa ja vaaleaihoisuus hyvää.

Kirjailija Scott Poolen mukaan 
saatanan yhdistäminen tummuu-
teen on lähtöisin Euroopasta, jos-
sa kansanperinne esitti paholai-
sen mustana miehenä. Yhdysval-
toihin muuttaneet puritaanit toi-
vat perinteen uuteen maailmaan. 

He vieläpä korostivat sitä paha-
maineisten Salemin noitaoikeu-
denkäyntien aikana 1690-luvulla.

– Puritaanit tosiaankin linkit-
tivät kaiken valkoisesta rodusta 
poikkeavan pahan voimiin, Poo-
le sanoo.

– Valkoisten ylivaltaa koros-
taneet yhdysvaltalaiset teologit 
väittivät 1800-luvun loppupuo-
liskolla, että piru on musta. Jopa 
paratiisin kiusaaja kuvattiin sie-
luttomana afrikkalaisena miehe-
nä tai naisena, kertoo kirjailija 
Edward Blum.

Seuraavalla vuosisadalla näh-
tiin jotain vastaavaa. Vuonna 
1973 valmistuneessa elokuvassa 
Jesus Christ Superstar Juudasta 
esitti afroamerikkalainen näytte-
lijä Carl Anderson.

Roolitus herätti Blumin mu-
kaan suurta pahennusta. Esimer-

kiksi mustat baptistit suuttuivat.
Syracusen yliopiston professo-

ri Robert Thompson huomaut-
taa, että Hollywoodin raamattu-
elokuvissa sankareita näyttelevät 
vaaleaihoiset. Jeesuskin näyttää 
enemmän pohjoiseurooppalaisel-
ta kuin juutalaiselta.

Piru ei ole aina musta. Mel 
Gibsonin Jeesus-elokuvassa The 
Passion of the Christ pimeyden 
ruhtinas esitettiin sukupuoletto-
mana valkoihoisena albiinohah-
mona.

– Uskon, että paholainen on 
olemassa. Hän tuskin näyttäy-
tyy sarvipäisenä ja hännällisenä 
otuksena savun keskellä, Gibson 
totesi.

Pekka HeLIN

Lähde: Religion News Service

Viisikielinen ilmestyy 
ensi vuoden alussa

Viidennen herätysliikkeen 
laulukirja Viisikielinen il-
mestyy ensi vuoden maa-
liskuussa. Näin kertoo 

laulukirjan toimituskunnan pu-
heenjohtaja Timo Rämä. Hän on 
Evankelisluterilaisen Kansanlä-
hetyksen entinen lähetysjohtaja.

Laulukirjaan tulee noin 400 
laulua. Määrä voi kuulostaa pal-
jolta, mutta Rämä huomauttaa, 
että karsittavaa materiaaliakin 
on ollut paljon: noin 3 000 laulua.

Runsaat kolmesataa laulua on 
jo valittu. Jäljellä on runsaat 100 
mahdollista laulua sekä aiem-
min julkaistun kokeiluvihkon 55 
laulua, joista valinta tulee ennen 
vuoden loppua tehdä. Tällöin val-
mis materiaali toimitetaan kus-
tantajalle. 

Rämän mukaan Viisikielisen 
kokoamisessa käytiin läpi mui-
denkin herätysliikkeiden lauluja, 
vaikka pääosa kirjan lauluista on-
kin viidesläistä perinnettä.

Ainakin evankelisen liikkeen 
Siionin kanteleesta ja körttien Sii-
onin virsistä tulee lauluja Viisi-
kieliseen. Listoilla on ollut muun 
muassa körttien Soi virteni kii-
tosta Herran.

Viidesläistä perinnettä edus-
tavat muun muassa Golgatan ve-
ressä voima on, Ristin luona paras 
paikka on, Kun joku on lähellä Jee-
susta ja Armolaulu.

Kaikilla muilla neljällä herä-
tysliikkeellä on laulukirjansa, jot-
ka ovat syvästi muokanneet liik-
keitä. Rämä toivoo, että Viisikie-
lisellä on sama vaikutus viidesläi-
syyteen.

– Tämä on kenties utopistinen 
ajatus, mutta toivon, että laulu-
kirja kokoaa joukkojamme ja yh-
distää viidesläisiä järjestöjä.

Viisikielistä tekevät Suomen 
Raamattuopisto, Evankelislute-
rilainen Kansanlähetys, Kansan 
Raamattuseura, Opiskelija- ja 
Koululaislähetys, Lähetysyhdis-
tys Kylväjä ja Medialähetys Sa-
nansaattajat.

Viidenneksi herätysliikkeek-
si nimitetään Suomessa evanke-
lioivaa herätyskristillisyyttä, jon-
ka synty ajoittuu sotien jälkeiseen 
aikaan. Viidesläisyys on opillises-
ti  konservatiivinen.

Viisikielinen voisi Rämän mu-
kaan heijastella viidesläisiä näke-
myksiä ja jopa ohjata liikkeen teo-
logisia painotuksia. 

Laulukirjaa 
ei ole ollut
Viidesläisellä liikkeellä ei ole ollut 
yhteistä laulukirjaa vaan hajanai-
sia vihkoja tai jopa powerpoint-
esityksiä, joista lauluja on laulet-
tu erilaisissa tilaisuuksissa.

Yhteisen laulukirjan puute on 
ollut ilmeinen. 

– Kirjasta on puhut-
tu parikymmentä vuotta. 
Kirja lähti lopulta syn-
tymään liikkeen johta-
jien vapaamuotoisista 
kokoontumista, jotka 
käynnistyivät muuta-
ma vuosi sitten.

Rämän mukaan 
Viisikielinen on jao-
tettu teologisemmin kuin monet 
vastaavat kirjat. Ensimmäisellä 
osastolla ovat esimerkiksi yhteys 
Kristukseen, Pyhän Hengen teo-
logia ja sovitustyö. 

Toinen osasto on puolestaan 
koottu teemoilla miten ihminen 
kohtaa Jumalan, herätys ja kään-
tymys. Tämä tematiikka leimaa 
eniten kirjaa muiden herätysliik-
keiden laulukirjoihin verrattuna.

– Toinen Viisikielisen muista 
vastaavista laulukirjoista erotta-
va piirre on lähetystyöhön liitty-
vä laulumateriaali, Rämä toteaa.

Myös kirkkovuosijaottelu on 
mukana uudessa kirjassa. Nuoril-
le ei ole omaa osastoa ollenkaan, 
sillä Rämän mukaan materiaali 
osuu muutenkin nuoreen pirtaan. 

Laulujen sanoma ja sisältö 
noudattavat Raamatun ja lute-
rilaisen tunnustuksen mukaista 
Kristus-keskeisyyttä.

Laulut käyty 
läpi tarkkaan
Rämän mukaan lauluja on käy-
ty läpi perusteellisesti, jotta jälki-
käteen ei sanottaisi, että jonkun 
poisjätetyn laulun olisi sittenkin 
pitänyt päästä herätysliikkeen yh-
teiseen laulukirjaan. 

Rämä myös toivoo, että kir-
jaan ei pääse sellaista materiaalia, 
joka ei ansaitse klassikon asemaa.

Aika näyttää, saako Viisikie-
linen samanlaista asemaa kuin 
muiden liikkeiden laulukirjat.

– Etukäteen sitä on vaikea sa-
noa. Tässä on oltava hyvin nöyrä, 
mutta toivotaan niin.

Kirjan toimituskunta päättää, 
mitä laulukirja pitää sisällään. 
Rämä huomauttaa, että yleisö-
äänestyksissä herätysliikkeen jä-
senet ovat saaneet ehdottaa omia 
suosikkejaan ja ehdotuksiin on 
myös jossain määrin suostuttu. 
Noin 15–20 laulua onkin hyväk-
sytty kirjaan puhtaasti yleisöää-
nestyksiin perustuen.

Kuuden järjestön yhteinen työ 
on sujunut Rämän mukaan risti-
riidoitta. Jos joku järjestö ei ole 
saamassa mieleistään laulua yh-
teiseen kirjaan, järjestölle on an-
nettu veto-oikeus, jolla laulu pää-
see kuin pääseekin Viisikieliseen.

Pekka HeLIN

Toivon, että 
laulukirja kokoaa 
joukkojamme ja 
yhdistää viidesläisiä 
järjestöjä. 

Timo Rämä
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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
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14.00 
Tervetuloa!

To 11.4. klo 14 Lähetyspiiri.
Su 14.4. klo 16:30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat Matti Rahja.
Pe 19.4. klo 18:30 Varhaisnuortenilta.
Tervetuloa!

Su 14.4. Raamattutunti klo 14. 
Niilo Karjalainen: Uusi Mooses.
Ma 15.4. Raamattupiiri klo 14.
Ma 15.4. klo 18.30, 3K, Pray & Play: 
Rukousta ja lautapelejä.  
Ke 17.4. Raamattupiiri klo 19.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

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.

• 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

Yhdistykset

Weisuumessu: la 13.4. klo 18.00 Pyhän Luukkaan kappelissa, Yliopistokatu 7, 
Oulu, kakkukahvit (Oulun körttiopiskelijoiden kuoro toiminut 10 vuotta)
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: to 11.4. klo 19.00 Hanna-Leena ja Ilpo Matti-
lalla, Rantakatu 16 C, Raahe, su 14.4. klo 14.00 Jäälin kappeli, Kiiminki,  
su 14.4. klo 18.30 Hilda ja Alpo Kukkuraisella, Ollilantie 39, Kempele, 
ti 16.4. klo 18.00 Laitasaaren rukoushuone, Muhos, ti 16.4. klo 18.30 
Utajärven seurakuntatalossa, pe 19.4. klo 18.00 Sinikka ja Aimo Pietilällä, 
Taipaleenharju, Pudasjärvi
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset: la 13.4. klo 18.00 Weisuumessu Pyhän 
Luukkaan kappelissa, Yliopistokatu 7, Oulu, kakkukahvit (Oulun körttiopis-
kelijoiden kuoro toiminut 10 vuotta), to 18.4. klo 19.00 seurat Sanna ja 
Juuso Pitkäsellä, Menninkäisentie 6 C 28, Puolivälinkangas, Oulu
Tervetuloa!

	 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

 miten jeesus on hyvänä
paimenena koko elämälle?

Ilkka Keränen ja Juhani Seppänen 
Järj. Suomen Raamattuopisto, Oulun tuomiokirkkosrk ja AO

SUNNUNTAIN 
OPETUSSEURAT
14.4. klo 15
Vanha pappila,
Asemakatu 6, juhlahuoneisto

Ev.lut. Kansanlähetys, Oulu

NAISTENPÄIVÄT 19.-21.4. Karjasillan kirkolla.  
Mukana mm. Anne Pohtamo-Hietanen. Järj. Karjasillan 

srk Kansanlähetys ja Uusheräys Pe 19.4. alkaen klo 17.30. 
La 20.4. alkaen klo 11. Su 21.3. Messu Tuomiokirkossa. 
Saarna Rallu Kemppainen, klo 14 seurat rukoushuoneella, 
koulukatu 41. http://pohjois-pohjanmaa.sekl.fi/

Hautauspalveluja

Touhupoika Sisu lähti  seurakunnan kerhoon

Keittiön lattialta kuuluu 
voimallinen päryytys ja 
kalke.

Vastikään 11 kuukaut-
ta täyttänyt muhoslainen Sisu 
Nurkkala se siellä on mielipuu-
hassaan, kapustojen varressa. 

– Sisu on sellainen touhupoi-
ka. Silmät kun aukeaa niin siitä 
alkaa touhuaminen eikä se lopu 
ennen kuin illalla.

– Ensiksi poika tarkkailee ti-
lannetta, mutta sitten kun lähtee 
liikkeelle niin silloinpa sitä ei pi-
dättele enää mikään, hymyilevät 
Sisun vanhemmat Hanna Mart-
tila ja Teemu Nurkkala.

Sisu ei ole sylissä viihtyvää 
tyyppiä, pojan pitää päästä omiin 
hommiin: selailemaan kirjoja, 
ulkoilemaan tai vaikkapa tutki-
maan, miltä takan edessä olevat 
koivuhalot maistuvat.

Kauhojen kaivelemisen lisäksi 
ihan parasta on äidin kosmetiik-
kahyllyllä koluaminen sekä taka-
pihan lintujen ja oravien tarkkai-
lu.

Sisu on ehtinyt myös seura-
kunnan kerhoihin: alle 6-vuoti-
aille tarkoitettuun perhekerhoon 
sekä Esikot-kerhoon, jonka koh-
deryhmää ovat ensimmäisen lap-
sensa saaneet perheet.

Seurakunta kysyy
lupaa tulla kotiin
Muhoksen seurakunta käy ker-
tomassa lapsiperheille suunna-
tusta tarjonnastaan vierailemal-
la ensimmäisen lapsensa saanei-
den kotona.

Tarkoituksena on madaltaa 

Sisulla on kiire omiin hommiinsa. – Sisu ei ole sylissä viihtyvää tyyppiä, tietävät isä Teemu Nurkkala ja äiti Hanna Marttila.

kynnystä osallistua seurakunnan 
tilaisuuksiin. 

Perhetyötä on tehty tutuksi ko-
tikäynneillä vuodesta 2007 alka-
en. Idea on otettu vastaan hyvin.

–Muhoksella syntyi viime 
vuonna noin 130 lasta, joista 
40–50 oli esikoisia. Teimme vii-
me vuonna 30 kotikäyntiä, laskee 
vastaava lastenohjaaja Sirpa Kuk-
kohovi. 

– Ikuistamme perheen esikoi-
sen jalan- tai kädenjäljet seura-
kunnan lahjaksi tuomaan vau-
vanvaatteeseen, juttelemme van-
hempien kanssa ja jätämme seu-
rakunnan perhetyön esitteen, 
kertovat Kukkohovi ja lastenoh-
jaaja Anne Viinikanoja.

– Emmehän me kaikkiin per-
heisiin pääse. Osalle seurakun-
nan toiminta jo niin tuttua, että 
vierailua ei koeta enää tarpeelli-
seksi.

Nurkkalalle ja Marttilalle seu-
rakunnan yhteydenotto tuli mie-
luisana. 

– Tapaaminen oli sellaista va-
paamuotoista kiireetöntä jutte-
lua. Uskosta ei puhuttu laisin-
kaan, vaikka tulijat olivat seura-
kunnan työntekijöitä.

Hannan ja teemun 
turvaverkot lähellä
– Seurakunta haluaa olla muka-
na lapsiperheiden arjessa, sanovat 
Viinikanoja ja Kukkohovi.

Paitsi tilaisuuksia ja tapahtu-
mia, seurakunta voi kotikäyn-
nein tarjota tukea perheen erilai-
sissa elämäntilanteissa. Kotikäyn-
tejä voivat tehdä niin lastenohjaa-
jat, nuorisotyöntekijät, diakonia-
työntekijät kuin papitkin.

Hanna Marttilalla ja Teemu 
Nurkkalalla on oma turvaverk-
ko lähellä: mummu ja ukko asu-
vat Muhoksella, samoin toinen 
mummu ja Hannan isoäiti. Toi-
nen pappa asuu Vaalassa, Han-
nan sisko Tyrnävällä, Teemun vel-
jet Muhoksella ja Iissä. Kummit-
kin asuvat Pohjois-Pohjanmaalla.

Hanna on käynyt itse lapsena 
pyhäkoulua, Teemu puolestaan 
osallistui yläasteikäisenä seura-
kunnan kerhoon. 

– Vielä on vähän aikaista miet-
tiä, meneekö Sisu pyhäkouluun. 
Mutta emmeköhän me seurakun-
nan tarjoamat palvelut katso läpi, 
miettii Teemu. 

– Jos Sisua vain itseään kiin-
nostaa, jatkaa Hanna.

MINNa kOLIStaJa

Ikuistamme perheen 
esikoisen jalan- 
tai kädenjäljet 
seurakunnan 
lahjaksi tuomaan 
vauvanvaatteeseen, 
juttelemme 
vanhempien kanssa ja 
jätämme seurakunnan 
perhetyön esitteen.

Muhoksen seurakunnan 
lastenohjajat Sirpa Kukkohovi ja 

Anne Viinikanoja

Ilmoittaja, ota yhteyttä.
Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi 
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On typerää 
asettaa oma 
arvostelukykynsä 
kaiken mittariksi. 
Kukaan ei ole niin 
viisas, että voisi 
ryhtyä kaiken 
punnitsijaksi. 
Joka tällaista 
luulee, on idiootti. 

Sinappia   

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

Absoluuttinen 
totuus

Kuuntelen paljon klassista musiikkia, kos-
ka yritän tosissani päästä siitä jyväl-
le. Joistakin kappaleista pidän suunnat-
tomasti, mutta osaa en ymmärrä ollen-

kaan. Viuluja vingutetaan kauheassa kakofoni-
assa, jossa ei ole musikaalisuutta ollenkaan.

Mutta juuri näitä teoksia ihastellaan yleises-
ti musiikkipiireissä. Minä en vain niistä tykkää. 
Mistä se johtuu?

Sanotaan, että makusioista ei voi kiistellä. En 
ole aivan samaa mieltä.  Uskon, että yhden ma-
ku voi olla kehittyneempi kuin toisen.

Tämä pätee myös 
musiikissa. Mo-
net klassisen mu-
siikin ammattilai-
set ja harrastajat lie-
nevät musiikillisesti 
lahjakkaampia kuin 
tavalliset tallaajat. 
Klassisen ystävillä 
on kenties kehitty-
neempi maku, mikä 
johtuu nimenomaan 
heidän lahjakkuu-
destaan.

Kirjallisuudessa 
on sama juttu. Tun-
nustan, että pidin 
Antti Hyryn teosta Uuni äärettömän tylsänä. 
Kuitenkin kirja on palkittu Finlandialla. Luulta-
vasti en vain ymmärtänyt Hyryn mestariteosta.

On typerää asettaa oma arvostelukykynsä 
kaiken mittariksi. Kukaan ei ole niin viisas, että 
voisi ryhtyä kaiken punnitsijaksi. Joka tällaista 
luulee, on idiootti. 

Jotkut asiat ovat absoluuttisesti toisia kehit-
tyneempiä. Kaikki ei ole suinkaan suhteellista. 

Monesti kuitenkin väitetään, että absoluuttis-
ta totuutta ei ole, on vain erilaisia tulkintoja. Tä-
mä ei pidä paikkaansa.

Pidän absoluuttisena totuutena esimerkik-
si sitä, että jotkut kulttuurit ovat kehittyneem-
piä kuin toiset, vaikka usein väitetäänkin, että 
kulttuureja pitää tarkastella niiden omista läh-
tökohdista käsin.

Jotkut arvot ovat kuitenkin suhteellisia. Suo-
messa on sallitumpaa olla epäkohtelias kuin 
varastaa. Jossakin maassa epäkohteliaisuus on 
suuri pahe, varastaminen ei. Meistä tämä tun-
tuu nurinkuriselta, mutta kyseessä on makuasia.

Pekka HeLIN

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

Touhupoika Sisu lähti  seurakunnan kerhoon

Sisun jalanjäljet ikuistettiin bodyyn viime 
syksynä. – Ei tätä kyllä oikein raaskittu 
käyttää, sanoo Hanna Marttila.

Muhoksen seurakunta tekee perhetyötään tutuksi kotikäynnein. Ensimmäisen 
lapsensa saaneiden luona on vierailtu vuodesta 2007 alkaen.

– Mukava näitä lapsia on tavata kotikäynnin jälkeenkin, sanovat Anne Viinikanoja ja Sirpa Kukkohovi. Sisu-poikaa 
vanhempineen he tapaavat perhekerhossa ja Esikot-kerhossa.

Sisulla on kiire omiin hommiinsa. – Sisu ei ole sylissä viihtyvää tyyppiä, tietävät isä Teemu Nurkkala ja äiti Hanna Marttila. Kohta alkaa kalke.
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HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Ollilantie 1, Kempele 
Erikoishammasteknikko
Erja Nurkkala
Ajanvaraus 
p. 0400 651 140

Myös laitos- ja kotikäynnit

TULTA OULUUN!
Johanna Tunturipuro ja Open 
Heaven -ylistysbändi Oulussa
Raatintie 7 NMKY:n juhlasali  
pe 19.4. klo 18 ja  
la 20.4. klo 11, 16 ja 18
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Palveluja tarjotaan

Tapahtumia

Suosikkisananlaskuni
A nn i  K innu n e n

JARMO AHLHOLM
seurakuntamestari, Oulujoen seurakunta

Sananl. 13: 5-9
Oikeamielinen vihaa valheellisuutta, jumalaton levittää häpeän 
löyhkää. Oikeamielinen pysyy oikealla tiellä, jumalaton syöksyy syntiin 
ja tuhoon. Moni rikkaaksi tekeytyvä on tyhjätasku, moni köyhyyttään 
valittava omistaa paljon. Rikkaalla on, mistä maksaa lunnaat, köyhää 
on turha uhkailla. Oikeamielisten valo sädehtii ja loistaa, mutta 
jumalattomien lamppu sammuu.

Mitä sananlasku tarkoittaa sinulle?
Tämä on väkevä ilmoitus oikeamielisyydestä. Kun kävin kaikki sa-
nanlaskut läpi, päädyin lopulta tähän. Kuten tekstissä sanotaan, oikea-
mielisten valo sädehtii ja loistaa. Oikeamielisyys tuottaa oikeita pää-
töksiä, niin yksilön kuin yhteisön kannalta. Rehellisyys tuottaa hyvää 
hedelmää, mutta valheellisuus ei kanna pitkälle elämässä. Se on asian 
ydin. Se minua puhutteli. 

Missä tilanteessa käytättäisit sananlaskua?
Elämässäni pyrin pitämään puhtaan omatunnon. Kävi tässä maail-
massa miten tahansa, niin puhdas omatunto on kantava voima. Kun 
noudattaa sitä, tekee elämässä oikein.

MaRJO HÄkkINeN

Palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien 
työntekijät 
kertovat, mikä 
Raamatun 
sananlaskuista on 
heidän suosikkinsa 
ja miten he sitä 
tulkitsevat.

Weisuumessussa juhlitaan 
körttiopiskelijoiden kuoroa

Oulun körttiopiskelijoiden 
kuoro juhlistaa kym-
menvuotista taivaltaan 
lauantaina 13.4. Pyhän 

Luukkaan kappelissa. 
Kello 18 alkavassa Weisuumes-

sussa kuoro esiintyy sekä nykyis-
ten että entisten jäsentensä voi-
min.

– Mukaan on kutsuttu kaikkia 
kymmenen vuoden aikana kuo-
rossa laulaneita. Ennen messua 
harjoittelemme kaksi aivan uut-
ta sovitusta, jotka esitetään illal-
la Weisuumessussa, sanoo kuoron 
johtaja Sanna Pitkänen.

Perinteisiä ja
tuoreempia sovituksia
Oulun körttiopiskelijoiden kuo-
ron ohjelmistoon kuuluu sekä 
perinteisiä että tuoreempia sovi-
tuksia Siionin virsistä. Niiden li-
säksi kuoro esittää kolmi- ja ne-
liäänisiä virsisovituksia sekä he-
rännäishenkistä gospelmusiikkia.

Pitkäsen mukaan kuoro pait-
si avustaa jumalanpalveluksissa, 
se myös konsertoi muiden kuoro-
jen kanssa.

– Tänä vuonna olemme laula-
neet Karjasillan rippikoulukon-
sertissa sekä Virsikuoron kanssa 
Siionin jouluvirret -konsertissa.

Vuosittain kuoron tärkein ta-
pahtuma on Herättäjäjuhlat. En-
si kesänä juhlat vietetään Haapa-
järvellä.

Mukana muitakin
kuin opiskelijoita
Kuoron jäsenistä vain noin puo-
let on opiskelijoita, vaikka nimes-
tä voisi päätellä muuta.

– Oikeastaan se viittaa siihen, 
että olemme noin 18–35-vuotiai-
ta tai sen ikäiseksi itsensä tunte-

Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute
@kotimaa.fi 

020 754 2267

Jakeluhäiriöt:Jakeluhäiriöt:
jakelupalautejakelupalaute

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

via, Pitkänen hymyilee.
– Itsekään en ollut opiskelija, 

kun tulin mukaan. Nyt opiske-
len Oulun konservatoriossa, hän 
kertoo.

Pitkänen on ollut kuorossa 
mukana kaksi vuotta, joista nyt 
vuoden kuoron johtajana.

– Aiemmin kuoroa johta-
nut Juho Peltoniemi kulki täällä 
harjoituksissa Kokkolasta saakka, 
mutta se oli liian raskasta. Sovim-
me, että ellemme saa ketään muu-
ta johtamaan kuoroa, minä otan 
ohjat. Tämä on hyödyllinen ko-
kemus myös opintojeni kannalta, 
Pitkänen toteaa.

ei tarvitse olla
mikään oopperalaulaja
Oulun körttiopiskelijoiden kuo-
ron juuret yltävät aina 1970-lu-
vulle saakka.

– Silloin opiskelijoiden kuoro-
ja perustettiin vähän joka puolel-
le. Toiminta kuitenkin hiipui ajan 
saatossa. 

K at ja  K i i s k in e n

– Vuonna 2002 neljä tyttöä 
päätti elvyttää kuoron, joka alkoi 
vähitellen kasvaa, Pitkänen valot-
taa kuoron historiaa.

Hän kertoo, että kuoroon ovat 
tervetulleita kaikki, jotka kokevat 
laulamisen omakseen.

– Riittää, kun tuntee osaavan-
sa ja tykkää laulaa. Meillä ei ole 
pääsykokeita, eikä tarvitse olla 
mikään oopperalaulaja. Tarkoi-
tus on, että kuorossa kehittyy.

katJa kIISkINeN

Weisuumessu lauantaina 13.4. 
kello 18 Pyhän Luukkaan kappelissa, 
Yliopistokatu 7. Messun jälkeen 
täytekakkukahvit.

Riittää, kun tuntee 
osaavansa ja tykkää 
laulaa. Meillä ei ole 
pääsykokeita, eikä 
tarvitse olla mikään 
oopperalaulaja.

Sanna Pitkänen

Oulun Körttiopiskelijoiden kuoro harjoitteli Weisuumessua varten maanantaina Pyhän Tuomaan kirkossa.
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Sarjassa esitellään ihmisiä sekä heidän 
kiinnostuksen ja intohimon 

kohteitaan.Mies musiikin takana
Oulun seurakuntayhtymän 
tietohallinnossa 
työskentelee 
järjestelmäasiantuntija 
Markku Tikkala. Hän on 
mies, joka kutsutaan 
hätiin. Samalla 
periaatteella alkoi 
Tikkalan ura musiikin 
parissa, kun hän siirtyi 
teini-ikäisenä tanssijoiden 
joukosta dj-koppiin. 
Nykyisin Tikkala pyörittää 
levyjen lisäksi omaa 
levy-yhtiötä.

Se alkoi 1990-luvun alussa 
Kuusisaaresta. Perjantai-il-
taisin saaren keskellä ole-
va paviljonki tärisi jytkeen 

voimasta. 16-vuotias Markku 
Tikkala oli nuorten discon tans-
silattialla tuttu näky. Sosiaalise-
na luonteena hän oli myös tutus-
tunut paikalla musiikkia soitta-
neisiin tiskijukkiin. 

Eräänä viikonloppuna tuli ti-
lanne, ettei kukaan tiskijukista 
päässyt paikalle. 

– Oli hätä saada joku pyörittä-
mään levyjä. Ja sitten ne päättivät 
soittaa minulle, Tikkala muiste-
lee oman dj-uransa alkua hymys-
sä suin. 

Markku Tikkala siirtyi tanssi-
lattialta dj-koppiin. Musiikkiti-
rehtöörin taival kesti muutaman 
vuoden, sitten täysi-ikäiseksi eh-
tineen tiskijukan elämään tulivat 
armeija ja opiskelut, jotka jättivät 
musiikkipuolen taka-alalle. Kun-
nes taas tarvittiin miestä hädässä. 

– Kaveri kysyi vuonna 1999 le-
vynsoittajaa erääseen baariin. Sil-
lä tuurauskeikalla olinkin sitten 
oikeastaan seitsemän vuotta.

konemies, joka 
ei luota koneisiin
Oululaiset ravintolat tulivat Tik-
kalalle noiden vuosien aikana tu-
tuiksi. Hän kiersi paikkoja ni-
mellä Dj Bablo. Täysipäiväisen 
palkkatyön aloittamisen jälkeen 
kuvio alkoi kuitenkin käydä lii-
an raskaaksi. Viikonloppuisin ei 
enää jaksanut riekkua yötä myö-
ten soittokeikoilla.

– Soitan levyjä nykyään vain 
erilaisissa tapahtumissa, kerran 
tai kahdesti kuukaudessa. Se so-
pii paremmin tämänikäiselle, 
tuumaa Tikkala.

Taiteilijanimikin on vaihtu-
nut sitten vuosituhannen alun, 
nykyisin Tikkala esiintyy nimel-
lä Max Dee.

Maailma on muuttunut myös 
musiikkiharrasteiden parissa. Vi-
nyylilevyt vaihtuivat ensin cd-le-
vyihin ja nykyään musiikki oste-
taan netistä. Toisin kuin helposti 
luulisi, se käy kalliiksi ammatik-
seen levyjä soittaville. 

– Digitaalisista tallenteista dj 
joutuu aina maksamaan teosto-

korvaukset, toisin kuin cd- ja vi-
nyylilevyjen soitosta, Tikkala va-
lottaa.  

Kotona Tikkalalla on tuhat-
kunta vinyyliä ja noin 800 cd-le-
vyä. 

– Kun minä aikanaan lähdin 
keikalle, mukanani oli kolme laa-

tikollista levyjä. Nykyään monel-
la tiskijukalla on kainalossaan 
musiikkia täyteen ladattu tieto-
kone. 

Tikkala ei ole yksi heistä. Tie-
toliikennealan ammattilaise-
na hän tietää, ettei koneisiin voi 
luottaa täydellisesti. 

– Soitan itse pääsääntöises-
ti cd-levyjä, sillä ainahan on se 
mahdollisuus, että kone kaatuu.

Ikä muutti 
mieltymyksiä
Tikkala on aina tykännyt musii-
kista. 

– Pienenä äänitin esimerkiksi 
Star Wars -elokuvasta äänet kase-
tille ja kuuntelin pelkästään sitä. 

Konemusiikki on yhä Tikkalan 
sydäntä lähellä, mutta maku on 
monipuolistunut. Nykyisin au-
tossa soi niin rock, klassinen kuin 
kotimainen pop. 

kuitenkin olla melodiaa, Tikka-
la toteaa. 

Syntetisaattoreita – niitä kos-
ketinsoitinten näköisiä vem-
paimia, joilla voi itse tehdä ko-
neellista musiikkia ja äänitehos-
teita – miehellä on vuosien var-
rella ollut kahdeksan. Oma mu-
siikki syntyy kuitenkin pääasias-
sa tietokoneella. 

Kappaleet eivät jääneet vain 
omassa olohuoneessa kuunnelta-
viksi, sillä 2006 Tikkala tunnis-
ti markkinaraon ja perusti oman 
levy-yhtiön, Wavedata Recordsin, 
joka on keskittynyt elektroniseen 
tanssimusiikkiin.

Osa-aikainen 
levymoguli 
Levy-yhtiön pyörittämiseen ei 
tarvita suuria pääomia, kiitos tek-
niikan kehittymisen. 

– Emme painata levyjä, vaan 
kaikki kappaleet menevät myyn-
tiin digitaalisesti internetin kaut-
ta. Omaa musiikkia en juuri enää 
tee, vaan pyrin löytämään lahjak-
kuuksia, kertoo tuottajan ja jul-
kaisijan roolit ottanut Tikkala. 

Levy-yhtiön artistit ovat niin 
suomalaisia kuin ulkomaalaisia. 
Yhteinen kieli on englanti.

Lahjakkuuksien etsintäkin 
keskittyy internetin sivustoille, 
jonne kuka vaan voi ladata omia 
kappaleitaan kuunneltavaksi. 

– Annan artisteille mahdol-
lisuuden. Jos huomaan, että he 
ovat tehneet hyvän kappaleen, 
jolla voisi olla mahdollisuuksia 
menestyä, tarjoan heille mahdol-
lisuuden kokeilla siipiään.

Tikkala painottaa, että kyse on 
harrastuksesta. 

– Artistilistalla ei ole ollut vie-
lä Lordin tapaisia rahakoneita. En 
ole vaihtanut autoa tai ostanut 
taloa. Että ei ole tarvinnut näis-
tä päivätöistä luopua, hän toteaa 
pilke silmäkulmassa.

eLSI SaLOVaaRa

Kolme kivaa

• Masterointi tarkoittaa sitä, että musiikkikappale tehdään sellai-

seksi, että se kuulostaa samalta kaikilla kuuntelulaitteilla.

• Yhden ravintolaillan aikana (esimerkiksi kello 22–03.30) dj soittaa 

keskimäärin 100 kappaletta. Ne eivät ole välttämättä samoja ver-

sioita, joita kuulee radiossa tai levyllä. Tanssilattiaversiot kestävät 

6 minuuttia ja niissä on pitkät alku- ja loppubiitit.

• Technics sl-1200 -sarjan levysoitin esiteltiin ensimmäisen kerran 

vuonna 1972, jonka jälkeen se yleistyi nopeasti radioiden sekä 

tiskijukkien keskuudessa. Soittimien valmistus lopetettiin vasta 

vuonna 2010.

Yksi Markku Tikkalan suosikeista jo 1990-luvulta alkaen on ollut 2Unlimited. Kotoa löytyy myös tyyliin sopiva discopallo.

– Kotimaisista bändeistä esi-
merkiksi Haloo Helsinki on ko-
lahtanut. 

Kotona kaiuttimista kaikuu 
usein tyylilajeista trance, jossa on 
melodisempiakin osioita. 

– Kun ikää tulee, ei ole enää 
niin kriittinen. Musiikissa pitää 

Kun minä aikanaan 
lähdin keikalle, 
mukanani oli 
kolme laatikollista 
levyjä. Nykyään 
monella tiskijukalla 
on kainalossaan 
musiikkia täyteen 
ladattu tietokone. 
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Radio Dei 106,9 MHz, kaapeliverkossa 
94,1 MHz, www.radiodei.fi
Su 14.4. klo 8.45. Radiopyhäkoulussa lastenoh-
jaaja Mari Jääskeläinen puhuu Hyvästä
paimenesta (valtakunnallinen lähetys).
Aluelähetys klo 9.55–12:
Klo 10 messu Karjasillan kirkosta. Messun toi-
mittaa Juhani Lavanko ja häntä avustaa Nina 
Niemelä. Saarnan pitää Reino Tanjunen. Mu-
siikista vastaavat urkuri Juha Soranta, kanttori 
Riitta Piippo ja Kappelin laulu. Rautatieläisten 
ja eläkeläisten kirkkopyhä.
Klo 11.15 Armonpulla. Kiimingin seurakun-
nan kappalainen Seija Helomaa kertoo ajatuk-
siaan armosta. MB
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon -ohjelmassa pu-
hutaan Pappien agnostikkoilloista. Haastat-
telussa on kappalainen Stiven Naatus Tuiran 
seurakunnasta. MP

Toivon päivä. Ohjelmat voi kuunnella osoit-
teesta www.oulunseurakunnat.fi/radio
Kotimaa24-uutiset maanantaista torstaihin 
klo 16.20.
Pe 12.4 klo 14.40 Päivän valinnassa puhutaan 
Pappien agnostikkoilloista. Haastattelussa on 
kappalainen Stiven Naatus Tuiran seurakun-
nasta. MP
Ma 15.4. klo 21.35 Elämänkoulu. Mikä sai pa-
laamaan yhteen? Vieraana viime vuonna uu-
delleenavioituneet oululaiset Mirjam ja Arto 
Rukajärvi. Uusinta la 20.4. klo 18. MB
Ke 17.4. klo 16.40 Herätys eilen ja tänään. 
Evankelisen liikkeen nykytilasta kertoo 
SLEY:n, eli Suomen luterilaisen evankeliumi-
yhdistyksen Keski-Pohjanmaan piiripastori 
Pasi Palmu. MP

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 14.4. klo 9.45 Radiopyhäkoulussa lasteno-
hjaaja Mari Jääskeläinen puhuu Hyvästä pai-
menesta.
Klo 10 radiojumalanpalvelus Saloisten kirkos-
ta.

Suora nettilähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi
Torstaina 11.4. klo 18–20 Pappien agnostik-
koilta Vanhassa pappilassa. Päivi Jussila aloit-
taa teemalla "Jumalaa ei ole". Agnostikkoilta 
tallennetaan myös Virtuaalikirkon videoar-
kistoon.
Su 14.4. klo 10 messu Oulun tuomiokirkos-
ta. Messun toimittaa Jonna Piirainen ja avus-
taa Matti Pikkarainen. Kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki ja urkurina Henna-Mari Sivula. 
Kanttoriharjoittelija Timo Ustjugov. Kated-
raalikuoro.

Radio YLe 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 14.4. klo 10 radiojumalanpalvelus Haapa-
veden kirkosta.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15– 6.25, toinen lä-
hetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50–19, lauantaisin klo 
18.

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

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

Oulun Vanhassa pappilassa 
revitellään kristinuskon 
ydinkysymyksillä neljänä 
torstai-iltana kello 18–20.

Keskustelun alustajina toimivat 
Oulun seurakuntien papit. Päivi 
Jussila aloittaa 11.4. teemalla "Ju-
malaa ei ole" ja Mikko Salmi alus-
taa 18.4. aiheesta "Kaste ei pelasta". 
Stiven Naatus jatkaa 25.4. teemal-
la "Ristinkuolema oli turha". Ag-

nostikkoillat päättää Árpád Ko-
vács 2.5. alustuksella "Taivas on jo 
täynnä".

Agnostikkoiltoja voi seurata 
myös Virtuaalikirkosta osoittees-
ta www.virtuaalikirkko.fi. Pelk-
kään seuraamiseen ei tarvitse tyy-
tyä, sillä Virtuaalikirkon chat on 
avoinna koko lähetyksen ajan. Lä-
hetykset julkaistaan videotallen-
teena Virtuaalikirkon arkistossa.

Agnostikkoillat myös 
Virtuaalikirkossa

Jyrki Aron muistolle

Kun sinä Jyrki olit muuta-
man vuoden ikäinen, äitisi 
opetti sinulle iltarukouk-
sen: “Levolle lasken luoja-

ni”. Myöhemmin opit “Isä mei-
dän, joka olet taivaissa” -ruko-
uksen. Tämän perään lisäsit pi-
an Herran siunauksen. Näiden 
rukousten loppuun sinä vielä lii-
tit peruskoulun oppilaiden ruo-
karukouksen “Siunaa Jeesus ruo-
kamme”, jonka olit kuullut pie-
nessä maaseudun peruskoulussa. 

Rukouslitanian jälkeen vedit 
peiton pääsi yli, työnsit peukalon 
suuhusi ja nukahdit lapsen rau-
haisaan uneen.

On tunnettua, että lapsuus-
muistot säilyvät selkeimmin van-
huuteen saakka. Dachaun kuole-
manleiriltä selvinnyt logoterapi-
an isä Victor E. Frankl vertaa elä-
mämme menneisyyttä tiimalasin 
ala-osaan. Astian yläosasta hi-
taasti valuva hiekka kuvaa kaik-
kia ihmisen elinpäiviä, ja astian 
kapeikko mittaa kuluvaa aikaa. 
Jos ala-osaan kertyneen hiekan 
kuvittelemme jähmettyvän pai-
kalleen, muotoutuu näin men-
neisyytemme koko kuva. Men-
nyt ei koskaan palaa, mutta on 
silti olemassa jossakin.

Monien uskontojen mukaan, 
lopullisen matkamme päässä, 

avataan tuo elämämme aikakirja 
ja kaikki tekomme tutkitaan syi-
neen ja seurauksineen. Kristinus-
kossa asiaa selvittää Matteuksen 
evankeliumi, luku 25.

Ajattelemme, ja uskommekin, 
että Jyrkin lapsuustapahtumat 
ja -rukoukset ovat säilössä Jyr-
kin omassa aikakirjassa. Luteri-
lainen kristinoppi, vuonna 1999 
hyväksytty Katekismus, vahvistaa 
lapsuuden merkitystä: “Lapsena 
opittu iltarukous auttaa turvau-
tumaan Jumalaan läpi elämän”.

Ennen kuolemaasi sinä Jyr-
ki tilitit avoimesti vanhemmille-

si elämäsi kuopat, töyssyt ja mo-
kat. Viime päiväsi vietit yksin ko-
titalossasi. Vaimosi ja poikasi oli-
vat jättäneet yhteisen kodin. Näin 
tuskasi purkautui yksinäisyydes-
sä, seuranasi vain se Jumala, jol-
ta pyysit voimaa sille tielle, jonka 
olit valinnut.

Kuolemasi jälkeen vaimosi ja 
poikasi asuinpaikka täyttyi ää-
riään myöten kukkasista ja ruu-
suista. Lähiympäristösi halu-
si muistaa sinua, koska olit lap-
suudestasi saakka sekä seuralli-
nen että yhteisöissäsi pidetty. Olit 
kaikkien ystävä, muiden ihmis-
ten arvo- tai luokkarajoista riip-
pumatta.

Me vanhemmat, isäsi ja äitisi, 
siunaamme sinun pitkää matkaa-
si tähtien tuolle puolelle, kuunte-
lemalla muun muassa Chopinin 
orkesterisovitusta Tristesse. Tä-
hän kappaleeseen liittyy video, 
jossa kolme joutsenta lentää mai-
seman ylitse kadoten horisont-
tiin. 

Ajattelemme, että sinä olet yksi 
noista katoavista linnusta, ja kak-
si muuta tarkoittavat niitä hyviä 
ystäviäsi, joiden vieressä maalli-
nen tuhkasi nyt lepää.

RauNO aRO
Kirjoittaja on Jyrki Aron isä.

Muut seurakunnat

Su 14.4. klo 18 Sunnuntain  
kokous, Jussi Pellikka
To 18.4. klo.18.30 Kotirukousilta, 
Estabrookit, Niemeläntie 7 D
Su 21.4. klo.18 Sunnuntain  
kokous, Evankeliointitilaisuus
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

Su 14.4. klo 11.00  
LÄHETYSTILAISUUS

Mukana Jaakko Sopanen
Ma 15.5. klo 12.00  

PÄIVÄRUKOUSTILAISUUS
Ke 17.4. klo 19.00  

SANAN JA RUKOUKSEN LTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 12.4. klo 19.30 Lift, Pasi Markkanen, Alexan-
der Chernysh, Karoliina Rahja & band.
Su 14.4. klo 11 Jumalanpalvelus, Hannu 
Orava, Taisto Vähäaho,  Makarios. Pyhäkoulu ja 
lastenkokous. Su 14.4. klo 15 TENORISSIMO – 
konsertti. Su 14.4. klo 17 Church78, Interna-

tional Service, Nicki Berry, Luke Barnes, Rachel and Andrey Sirotkin. Ke 17.4. 
klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, ehtoollinen, Pasi Markkanen, Hannu Orava, 
Seurakuntakuoro. To 18.4. klo 13 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11-
12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

Su 14.4. Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00.
Ma 15.4. Koti- ja Veljesliitto klo 13.00.

SYDÄMELLISESTI TERVETULOA !

To 11.4. klo 19 Rukousilta, Tuomo Ruuska, 
Roope Kiuttu. Pe 12.4. klo 18 Varkki-ilta, 
10-14-vuotiaille. La 13.4. klo 10-17 Lähetys-

tapahtuma ”Kuninkaan kutsua viemässä” (tarkemmat tiedot kotisivuilla). Su 
14.4. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints`club, tarjoilu, Pekka Tuominen, 
Henri Tuhkala. Ke 17.4. klo 13 Naisten rukouspiiri, klo 18 Nuortenilta. To 
18.4. klo 19 Lähde-ilta, Päivi Tuohimaa, Paul Raja-Aho, God`s Bell, rukouspal-
velu, aihe: ”Sydämen salaisuudet”.   www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Radio Dein Oulun taajuudel-
la alkaa maanantaina 22.4. 
kello 18–19.15 Rukousradio. 
Sen tuottaa Oulun evanke-

lisluterilaisten seurakuntien me-
diatoimitus Rauhan Asema.

Rukousradion toteutuksessa 
on mukana Oulun ev.lut. seura-
kuntien hengellisen työn tekijöi-
tä eri työaloilta. Lähetykset jatku-
vat maanantaisin kesäkuun lop-
puun saakka. Ohjelmat julkais-
taan myös verkossa lähetyksen jäl-
keen: www.oulunseurakunnat.fi/
kuunteleohjelmia.

Rukousradiossa keskustellaan 

ihmiselämän kipukohdista ja tuo-
daan toivon näköaloja vaikeiden 
asioiden keskelle. 

Ohjelmiin toivotaan esiruko-
uksia seurakunnista ja ohjelman 
kuulijoilta. Niitä voi lähettää Ou-
lun seurakuntien nettisivujen esi-
rukouslomakkeiden kautta osoit-
teessa www.oulunseurakunnat.fi.

Lisäksi niitä otetaan vastaan 
radiostudion sähköpostiin voi lä-
hettää myös sähköpostilla radio-
studio.oulu@evl.fi ja postin kaut-
ta osoitteeseen: Oulun seurakun-
tayhtymä, Rauhan Asema, PL 122, 
90101 OULU.

Rukousradio odottaa 
esirukouspyyntöjä
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Ps. 33: 5-6
Herra on minun paimeneni,
ei minulta mitään puutu.
      Hän vie minut vihreille niityille,
      hän johtaa minut vetten ääreen,
      siellä saan levätä.
Hän virvoittaa minun sieluni,
hän ohjaa minua oikeaa tietä
nimensä kunnian tähden.
      Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa,
      en pelkäisi mitään pahaa,
      sillä sinä olet minun kanssani.
Sinä suojelet minua kädelläsi,
johdatat paimensauvallasi.
      Sinä katat minulle pöydän
      vihollisteni silmien eteen.
Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä,
ja minun maljani on ylitsevuotavainen.
      Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut
      kaikkina elämäni päivinä,
      ja minä saan asua Herran huoneessa
      päivieni loppuun asti.

1. Piet. 2: 21-25
Kristus kärsi teidän puolestanne ja jätti teille 
esikuvan, jotta seuraisitte hänen jälkiään.
    - Hän ei syntiä tehnyt,
    hänen suustaan ei valhetta kuultu.
    Häntä herjattiin, mutta hän ei vastannut 
herjauksella, hän kärsi, mutta ei uhkaillut, vaan 
uskoi itsensä oikeamielisen tuomarin haltuun. 
Itse, omassa ruumiissaan, hän "kantoi meidän 
syntimme" ristinpuulle, jotta me kuolisimme pois 
synneistä ja eläisimme vanhurskaudelle. "Hänen 
haavansa ovat teidät parantaneet." Te olitte 
"eksyksissä niin kuin lampaat", mutta nyt te 
olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan 
luo.

Joh. 10: 11-16
Jeesus sanoo:
    "Minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka 
panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta. 
Palkkarenki ei ole oikea paimen eivätkä lampaat 
hänen omiaan, ja niinpä hän nähdessään suden 
tulevan jättää lauman ja pakenee. Susi saa 
lampaat saaliikseen ja hajottaa lauman, koska 
palkkapaimen ei välitä lampaista.
    Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani 
ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut 
ja minä Isän. Minä panen henkeni alttiiksi 
lampaiden puolesta. Minulla on myös muita 
lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta, 
ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat 
minun ääneni, ja niin on oleva yksi lauma ja yksi 
paimen."

Vanhemmille lasten turvallisuus ja hyvinvointi on elämässä ehkä kaikkein tärkeintä. 
Sen eteen ollaan valmiita tekemään kaikkensa. Tämä on tajuttu myös markki-

noilla ja lasten suojelemiseksi on lähdetty kehittelemään erilaisia turvapalveluita. 
Voi olla, että tulevaisuudessa pikkukoululaiselle hankitaan ensimmäisen koulu-

laukun ohella myös turvatikku tai biosensori. Turvajärjestelmä kertoo sitten lap-
sen sijainnin päivän aikana ja paljon muutakin. Paikkatiedon lisäksi sensorit voivat 
mitata jopa lapsen stressitasoa ja liikkumisnopeutta.

 Maailma on muuttunut ja hetkittäin tuntuu kuin sitä ei tunnistaisi omakseen, kuin 
eläisi toisessa todellisuudessa.

Elämää ei kuitenkaan tarvitse pelätä, sillä kaste on meidän turvamme. 

Kasteella meidät on merkitty ristinmerkillä Jeesuksen omiksi. 
Elämää ei tarvitse pelätä,
sillä Jeesus on kulkenut joka askeleella edellä.
Mitä tahansa elämä tuo tullessaan,
surua tai tuskaa
iloa tai riemua
– mitä tahansa –
Hän on kulkenut edellä.
Hän on kokenut ihmisenä elämisen.
Hän on kohdannut kuoleman ennen meitä ja
voittanut sen.
Jeesus on hyvä paimen,
joka kulkee edellämme
keskellämme ja
takanamme.
”Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti”, 
sanoo Jeesus meille.
Meillä on lupa tulla ja mennä.
Kaikki mitä meille tapahtuu on aina Jumalan tiedossa. 
Suurempaa turvaa
emme äitinä ja isänä voi lapsellemme antaa,
kuin turva,
jonka hän kasteellla saa lahjaksi.

VIRPI SILLaNPÄÄ-POSIO
Oulun seurakuntien oppilaitospastori

Sanan aika
Sunnuntai 14.4.2013
Psalmi: Ps. 23
1. lukukappale: Hes. 34:11-16
2. lukukappale: 1. Piet. 2:21-25
Evankeliumi: Joh. 10:11-16

Kaste turvanamme

w
w

w
.w

ikim
ed

ia.co
m



12    Nro 14    11.–18.4.2013

Orpous 
jätti 

jälkensä

Pirjo Hanskin lapsuus 
oli täynnä pelkoa: Isä 
oli väkivaltainen ja äiti 
menehtyi sairauteen 
jättäen tyttärensä 
kaipaamaan syliä. Myös 
aikuisuuden avioerot ja 
taloudelliset vaikeudet 
jättivät arvet. Silti Pirjo 
Hanski ei ole antanut 
periksi, vaan usko 
hyvyyteen ja Jumalan 
hoitavaan armoon on 
tallella.

Oulun diakonissalaitok-
sen huoneessa numero 
10 pieni tyttö napittaa 
äitiään silmiin. Kuolin-

vuoteellaan äiti henkäisee hiljaa 
sanat, jotka piirtyvät syvälle pie-
neen sieluun.  

– Pirjo, älä koskaan päästä Jee-
suksen kädestä irti... 

Pian emo häviää uuvuttavan, 
kaksi vuotta kestäneen taistelun-
sa syöpää vastaan. kahdeksan-
vuotiaan tytön oma kamppailu 
on vasta alkamassa.

Vaikeat 
kotiolot
Aikuistuttuaan helsinkiläistynyt, 
viiden lapsen äiti ja kuuden lap-
senlapsen mummo Pirjo Hanski 
palaa tarinansa alkuun.  

Äiti, 40-vuotias oululainen us-
kovainen vanhapiika, tutustui tu-
levaan mieheensä kirjeenvaihto-
palstan välityksellä. 

Rakkaus alkoi etäsuhteena, ja 
etelässä asuva, eronnut kahden 
lapsen isä muutti Ouluun vasta 
Pirjon synnyttyä. 

– Isällä oli jo tänne tullessaan 
mukanaan toinen nainen. 

Isän petollisuus ja äidin hyvä-
uskoisuus puistattavat ja suretta-
vat Pirjoa vieläkin. 

– Äiti sai tietää isän puuhista, 
mutta ei halunnut uskoa niitä to-
deksi. 

Koko avioliiton ajan perheen 
isä petti ja pieksi vaimoaan. Kun 

isä tuli viikonloppuisin humalas-
sa kotiin äiti, Pirjo ja kaksi vuot-
ta nuorempi pikkuveli juoksivat 
karkuun. 

Piina päättyi äidin sairastut-
tua syöpään. Pirjo muutti äidin 
läheisen ystävän, kummitäti Es-
terin luokse. 

– Nämä kaksi vanhaapiikaa 
olivat asuneet yhdessä ennen äi-
din avioitumista.

 Äiti vietti kaksi viimeistä elin-
vuottaan diakonissalaitoksella, 
ja kävi aina viikonloppulomalla 
lapsia katsomassa. Pikkuveli jäi 
asumaan isän hoteisiin.

 – Se oli hänelle traagista, mo-
net kerrat hain Pekan isän luota 
meille turvaan, Pirjo huokaa.

Suljettu 
suru 
– Äidin kuoleman jälkeen lapsuu-
teni kummitädin luona oli kyl-
lä turvallista, sain kodin suojaa, 
ruuan ja vaatteet. Mutta syliä mi-
nulla ei koskaan ollut. 

Lapseton kasvattiäiti kuului 
les tadiolaiseen Rauhan Sana -he-
rätysliikkeeseen, ja hän otti tytön 
usein mukaansa seuroihin. 

Koska äiti oli kuulunut Pelas-
tusarmeijaan, usko on aina ollut 

myös rukoiltu paljon. 
Kun useampi suhde on ajautu-

nut karille, Pirjo on joutunut va-
kavissaan miettimään, mistä vai-
keudet juontavat. 

– Paljon johtuu varmaan sii-
tä, että olen itse jäänyt aikoinaan 
rakkautta paitsi, ja olen etsinyt si-
tä hinnalla millä hyvänsä. Samal-
la olen etsinyt hyväksytyksi tule-
mista tämmöisenään.

 – Olen tehnyt paljon vääriä 
valintoja, ja sen myötä unelmat 
rakkaudesta ovat karisseet. Jos 
vielä löydän miehen, hänen pitää 
olla uskovainen ja turvallinen.

Padot 
murtuvat
Aikuisikään saakka Pirjo kantoi 
sydämessään surua ja katkeruut-
ta isäänsä kohtaan. 

– Näin pitkään samaa paina-
jaista lähes joka yö. Unessa etsin 

äitiäni diakonissalaitokselta. Kun 
löydän hänet, ihmettelen, miksi 
kukaan ei ollut kertonut, että äi-
ti on täällä.  

Painajaiset loppuivat, kun Pir-
jo tuli uskoon vuonna 1998. 

– Jumalan rakkauden avul-
la pystyin kohtaamaan itsessäni 
olevan vihan ja katkeruuden isää-
ni kohtaan. Sain antaa anteeksi. 

Pirjo muistelee, kuinka hänen 
eteensä piirtyi kuva Jeesuksesta 
ristillä, ja siitä kuinka toiset pilk-
kasivat häntä. Kristuksen sanat 
”Isä, anna heille anteeksi, sillä he 
eivät tiedä mitä he tekevät” avasi-
vat sydämen lukot, ja Pirjo pystyi 
tekemään sovinnon 13 vuotta ai-
emmin kuolleen isänsä muiston 
kanssa. 

– Kun isä aikoinaan haudattiin 
samaan hautaan äitini kanssa, it-
kin ja mietin, miksi hänet pan-
naan sinnekin kiusaamaan äitiä.

luonnollinen osa Pirjon elämää. 
– Olin hirveän kiitollinen 

kummitädin hoivasta, mutta opin 
liian kiltiksi. Kaikessa piti totel-
la, enkä koskaan sanonut vastaan.  
Vaikka tuntui kuinka pahalta, si-
tä ei vaan voinut sanoa ääneen.

 Pahimmin Pirjon yksinäisyys 
jäyti äidin kuoleman jälkeen. Ei 
ollut ketään, jonka kanssa puhua, 
jonka kanssa olisi saanut käsitellä 
asiaa. Itkut piti itkeä yksin. 

– On vieläkin aivan kamala 
ajatella, että joku lapsi joutuu ko-
kemaan tällaista, hän muistelee. 

Äidin kuolemasta selviäminen 
oli Pirjolle pitkä ja vaikea proses-
si. 

Kipeät tunteet nousevat edel-
leenkin pintaan. Näin tapahtui 
muun muassa viime kesänä Teu-
vo Pakkalan koulun oppilaiden 
luokkakokouksessa. 

Siellä Pirjo avasi muille ahdis-
tustaan mennä kouluun sinä aa-
muna, kun äidin kuolinilmoitus 
oli Kalevassa. 

– Aamunavauksessa opettaja 
tarkoitti varmaan hyvää kerto-
essaan, että erään oppilaan äidin 
menehtymisestä kerrottiin leh-
dessä. Muistan kuitenkin, kuinka 
itse aloin itkeä ja juoksin järkyt-
tyneenä ulos luokkahuoneesta.

aikuisuuden 
arvet
Pirjo solmi ensimmäisen avioliit-
tonsa vain 17-vuotiaana.

 – Halusin pois kummitädin 
luota, ja samalla hain turvaa ja 
rakkautta, oman elämän hallin-
taa. 

Vuosien saatossa Pirjolle syn-
tyi viisi lasta. 

– Tahdoin ja sain suurperheen. 
Halusin tehdä kaiken toisin kuin 
olin itse kokenut. Halusin että 
omilla lapsillani on sisaruksia. 

Äidin kuolema ja isän alko-
holiongelma sekä väkivaltaisuus 
jättivät kuitenkin sisäiset haavat, 
joiden hintaa Pirjo kertoo maksa-
neensa pitkälle aikuisikään. 

On tullut avioeroja ja taloudel-
lisia ongelmia.

 – Olen kohdannut paljon vai-
keuksia, mutta puolestani on 

Katkeruus isää kohtaan ja suru 
sylittömästä lapsuudesta varjostivat 
Pirjo Hanskin elämää vuosikausia.
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– Nyt pystyn ymmärtämään 
myös isäni vaikeaa elämää. Hän 
oli yksinäisen äidin avioton lap-
si, joita siihen aikaan hävettiin. 
Ei hän osannut eikä kyennyt pa-
rempaan.

anteeksianto 
muuttaa
Pirjo työsti lapsuutensa kipei-
tä tunteita muun muassa lähi-
hoitajaopintojensa aikana. Hän 
kirjoitti omista kokemuksistaan 
opinnäytetyössään, joka liittyi 
lapsen traumatisoitumiseen. 

– Se ei ollut helppoa, mutta 
auttoi eteenpäin. Omien virhei-
deni ja armon kokemisen kautta 
olen oppinut, etten pysty enkä saa 
tuomita ketään. Jokainen meistä 
tekee virheitä, toiset isompia, toi-
set pienempiä.  Jos katuu virhei-
tään, niin eihän siinä voi muuta 
kuin hyväksyä ja antaa anteeksi. 

Isä meidän -rukous on vahvis-
tanut Pirjon käsitystä anteeksian-
non tärkeydestä. 

– Jos emme anna anteeksi, ei 
Jumalakaan voi antaa meille an-
teeksi. Sen opetuksen sain isäni 
kohdalla. Ei kukaan tahallaan ole 
paha kenellekään.

 Pirjo kertoo eläneensä todeksi 
sen, että Jumala voi antaa uuden 
mahdollisuuden. Pyhän Hengen 
kautta vaikuttava rakkaus ja ar-
mo todellakin hoitavat ja paran-
tavat.

Paluu huoneeseen 
numero 10
Pirjo Hanski muistaa päivän, jol-
loin äiti viimeistä kertaa huiskut-
ti diakonissalaitoksen viidennen 
kerroksen ikkunasta, huonees-
ta numero 10, hänelle hyvästiksi.  

– Viime kesänä menin ystävä-
ni kanssa katsomaan hänen tutta-

vaansa diakonissalaitokselle. En 
ollut käynyt rakennuksessa yli 40 
vuoteen. 

– Ajattelin odottaa kahviossa, 
mutta kun astuimme sisään, tu-
li tunne, että halusin lähteä mu-
kaan. Ystäväni painoi hissin vii-
denteen kerrokseen, vaikka hä-
nen tuttavansa piti olla kolman-
nessa kerroksessa. Ihmettelin si-
tä.

 Potilas löytyi kuin löytyikin 
viidennestä kerroksesta, huo-
neesta numero 10! 

Pirjo liikuttuu vieläkin muis-
tellessaan asiaa. 

– Sain mennä samaan huonee-
seen, istua samalla ikkunalaudal-
la, käydä saman sängyn vieressä, 
jossa äitini jätti hyvästit. 

Se oli uskomatonta. Vaikka 
pieniä muutoksia oli tehty, huo-
ne näytti yhä samalta, Pirjo muis-
telee.  

– Tunteet nousivat pintaan. 
Ymmärsin, että olen koko elämä-
ni jatkanut rakkauden etsimistä. 
Kun olimme siellä, kaksi poikaa-
ni soitti minulle. Sain kertoa heil-
le, missä olin ja mitä koin. 

– Uskon, että se oli tarpeen 
heille. Toinen heistä puki sanoiksi 
sen, mitä itsekin ajattelin: Tämä 
olisi varmasti jokin käännekohta 
elämässäni. 

Maaginen luku 10 toistui Pir-
jon elämässä ennen joulua, kun 
hän Helsingissä meni olkapää-
leikkaukseen. 

– Leikkauksen jälkeen minut 
siirrettiin viidenteen kerrokseen, 
huoneeseen numero kymmenen! 

Pirjo kertoo kokeneensa Ju-
malan rauhoittavan puheen sy-
dämellään. Se sanoi: ”Pirjo, et 
ole yksin, minä olen sinun kans-
sasi. En halua parantaa vain kät-
täsi vaan sinut kokonaan, sisintä-

si myöten.”
Pirjo iloitsee, että on koette-

levien ja raskaiden vuosien jäl-
keen löytänyt uudelleen seura-
kuntayhteyden. 

– Jumala on ottanut minulta 
pelon pois, ja lähettänyt enkelin-
sä auttamaan minua – juuri oike-
aan aikaan.

MaRJa bLOMSteR

Pirjo Hanskin haastattelun voi 
kuunnella kokonaisuudessaan 
Radio Dein arkistossa osoitteessa 
www.radiodei.fi -> Arkisto -> Toivon 
Päivä -> Oululaisen uskontunnustus 
-> Pirjo Hanski. 

Ku va t :  Ma r ja  B lo ms te r
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Leikkaa talteen!

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

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

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

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

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 
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

Ensimmäistä meänkielistä 
messua vietetään 
"Pyhän Antrehaan kirkossa"

Karjasillan seurakun-
ta järjestää meän-
kielisen messun Py-
hän Andreaan kir-

kossa 21.4. kello 12. Messu 
on normaali ehtoollisjuma-
lanpalvelus, mutta Raama-
tun tekstit ja rukoukset on 
käännetty meänkielelle.

– Meänkielistä messua 
on toivottu Oulussa pal-
jon, kertoo itsekin Tor-
nionlaaksosta kotoisin ole-
va seurakuntapastori Satu 
Kreivi-Palosaari. Oulussa 
meänkielinen messu järjes-
tetään ensimmäistä kertaa.

–Minun tietääkseni var-
sinaisia meänkielisiä mes-
suja ei ole pietty missään, 
mutta tietenki pohjosessa 
on meänkielisiä pappeja ja 
ne voivat osaltaan luonnos-
taan olla meänkielisiä.

– Oulun seuvula on lu-
kuisia Tornionjokilaak-
sosta etehlään valuhnei-
ta meänkielisiä perheitä ja 
mie piä rohki tärkeänä, et-
tä meäkieliset saavat jos-
kus kuula ja käsittää Ju-
malan sannaa tällä omala 
murtheela, Kreivi-Palosaa-
ri miettii.

Satu Kreivi-Palosaari 
on kääntänyt messun raa-
matunkohdat ja rukouk-
set meänkielelle ja saanut 
työhön tukea meänkieltä 
tuntevilta pappiskollegoil-

ta. Liturgiat lauletaan nor-
maaliin tapaan.

Meänkieltä ja 
mettäkakkoja
Pyhän Andreaan meänkie-
lisessä messussa on käy-
tössä tornionlaaksolainen 
suomenpuolinen meänkie-
li, jota väylänvarren ihmi-
set käyttävät arkipuhees-
saan. 

Ruotsin puolella meän-
kieli on suomen kielen 
kanssa tasa-arvoinen kie-
li, mutta Suomen puolel-
la kyse on murteesta. Kir-

jailija Bengt Pohjanen on 
tehnyt ison työn kääntä-
mällä muun muassa evan-
keliumeja meänkielelle.

– Ruotsin puolen vahva 
meänkieli saattaa olla vai-
keaa jopa meile suomalaisi-
le meänkielisille, joten täs-
sä messussa haluthaan pu-
hua maholisimman tuttua 
ja arkista meänkieltä. Se 
häätyy muistaa, että murt-
heela toimitettu ja vietetty 
messu on aina samala laila 
pyhä messu ko muutki, eikä 
mikhään vitsi, Kreivi-Palo-
saari painottaa.

– Mutta saa kirkossa 
nauraa, kyse on ilosano-
masta, hän vakuuttaa.

Pyhän Andreaan meän-
kielisessä messussa on 
kanttorina Sirpa Ilvesluo-
to.

Messussa avustavat pas-
tori Markku Palosaari ja 
kirkkoisäntänä toimii Kari 
Vuollo. Molemmat taitavat 
meänkielen. 

Kirkkokahvit tarjo-
taan mettäkakkojen kera. 
Se miltä ne maistuvat, sel-
vinnee meille muille vasta 
messun jälkeen.

S a t u K r e i v i - Pa lo s aa r i

Meänkieliset ja muutkin pääsevät nauttimaan mettäkakoista reilun viikon päästä pidettävässä messussa.

Puttaan Tupa on kolmen vuoden ajan ollut seurakuntalaisten olohuoneena torstai ja perjantai-iltapäivisin kesäaikoja lukuunottamatta. 
Juttelua, maiseman ihastelua, käsitöiden tekemistä ja lehtien lukemista on kuulunut vapaamuotoiseen ohjelmaan. Joskus joku kävijä 
on lausunut paikalla oleville runon tai laulanut laulun. Ehkä Puttaan Tupa on ollut se paikka, jossa voi hetken levähtää. Vapaaehtoiset 
emännät ovat tarjoilleet päiväkahvia. Kerran kuukaudessa pidettävät keittopäivät ovat olleet odotettuja; maaliskuussa oli madekeitto, 
huhtikuussa luvassa siskonmakkarakeittoa. Kahvion tulot menevät diakonia- ja lähetystyön tukemiseen. Puttaan Tuvalla on myös lähetystyön 
käsityömyyntiä. Kuva Haukiputaan Puttaan Tuvan toiminnan 3-vuotisjuhlista. 

J o hanna Ke r o la
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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
Messu su 14.4. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jon-
na Piirainen ja avustaa Matti 
Pikkarainen. Kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki ja urkurina 
Henna-Mari Sivula. Kantto-
riharjoittelija Timo Ustjugov. 
Katedraalikuoro. Messun jäl-
keen kirkkokahvit Vanhassa 
pappilassa uusille seurakun-
talaisille.
Messu su 14.4. klo 14, Intiön 
seurakuntakoti. Toimittaa 
Jonna Piirainen ja kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Kantto-
riharjoittelija Timo Ustjugov.

Hartauselämä
Aamupiiri la 13.4. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto.
Sunnuntain opetusseurat 
su 14.4. klo 15, Vanha pappi-
la. Jeesus hyvä paimen koko 
elämälle – Miten? Mitä var-
ten?
Elämän Lähteellä – Sanan ja 
rukouksen ilta su 14.4. klo 
17, Heinätorin seurakuntata-
lo. Raija-Elina Kauppila pu-
huu aiheesta: Hylkääminen. 
Ilta koostuu Sanan julistuk-
sesta, laulusta ja ylistyksestä. 
Mahdollisuus henkilökohtai-
seen rukouspalveluun ja kes-
kusteluun sielunhoitotera-
peutin kanssa.
Opettajien raamattupiiri 
ma 15.4. klo 16, Vanha pap-
pila. 
Raamattupiiri ti 16.4. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Viljo 
Juntunen.
Raamattupiiri ti 16.4. klo 18, 

Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 17.4. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 17.4. 
klo 18, Vanha pappila. Pek-
ka Rehumäki.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
17.4. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Tilaisuuden 
järjestää Oulun NNKY ja Si-
napinsiemen ry.
Ompeluseurat to 18.4. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 

Musiikki ja kulttuuri
Virsilauluilta ti 16.4. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hyvän paimenen virsiä, Esko 
Laukkanen.
Urkukonsertti ke 24.4. klo 
17, Oulun tuomiokirkko. 
Kaisa Alasaarela soittaa N. 
Bruhnsin, J. S. Bachin, O. Me-
rikannon ja M. Duruflen mu-
siikkia. Vapaa pääsy. Terve-
tuloa!

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
15.4. klo 9–11, Tuomio-
kirkkkoseurakunta. Diako-
nian ajanvaraus taloudelli-
sissa asioissa vastaanotol-
le maanantaisin klo 9–11, p 
044 3161 419.
Diakonian aamu ti 16.4. 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.
Miesten kahvit ke 17.4. klo 
14, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Kahvitellaan, tava-
taan kavereita ja voidaan lu-
kea päivän lehti. Kirkon kryp-
taan käynti Isokadun puolei-
sesta päädystä.

PäiHDetyö
Työttömien ruokailu ke 17.4. 
klo 11, Heinätorin seurakun-
takoti. 

Lähetys
Lähetys- ja raamattupiiri to 
11.4. klo 14, Vanha pappila. 
Seppo Viljamaa.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerho to 11.4. klo 10–
11.30, Intiön seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 14.4. klo 12, 
Heinätorin seurakuntata-
lo. Pohdimme lasten kanssa 
elämän suuria asioita kristil-
liseen uskoon ja rakastavaan 
Jumalaan tutustuen. Alle 4- 
vuotiailla oltava mukana ai-
kuinen, mutta pyhäkouluun 
on tervetullut myös koko 
perhe. Ei tarvitse ilmoittau-
tua, maksuton. 
Perhekerho ti 16.4. klo 10–
11.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. Perhekerho on lasten 
ja aikuisten kohtaamispaik-
ka, johon lapsi tulee yhdessä 
aikuisen kanssa. Alkaa yhtei-
sellä hartaushetkellä, jonka 
jälkeen kahvitellaan, askar-
rellaan ja leikitään yhdessä. 
Päätämme kerhon lasten ja 
aikuisten yhteisellä laulu- tai 
lorutteluhetkellä.

Varhaisnuoret
Liikuntakerho 3.–6.-lk. ma 
15.4. klo 17–18 Kansainvä-
lisen koulun liikuntasalis-
sa (Kasarmintie 4). Kerhossa 
opetellaan ja pelataan uusia 
ja tuttuja pelejä sekä nauti-
taan liikunnan riemusta yh-
dessä monin eri tavoin. Et 
tarvitse aikaisempaa koke-
musta tai omia välineitä, rei-
pas mieli riittää. Maksuton, 
ei ennakkoilmoittautumista. 
Kokkikerho 3.–6.-lk. ma 15.4. 
klo 18–19.30, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Kokkaillaan niin 
suolaisia kuin makeita herk-
kuja. Kerhoon mahtuu max. 
10 lasta. Maksuton, ennak-
koilmoittautuminen: nuori-
sotyönohjaaja Kaija Siniluo-
to, p. 050 5249 779.
Askartelukerho 1.–4.-lk. ti 
16.4. klo 18–19, Heinätorin 
seurakuntatalo. Annetaan 
luovuuden kukan kukkia eri-
laisia materiaaleja hyväksi 
käyttäen sekä hiljennytään 
yhteisesti. Ei ennakkoilmoit-
tautumista, maksuton.
Ilmaisutaidonkerho 1.–4.-lk. 
ke 17.4. klo 17–18, Intiön seu-
rakuntakoti. Ks. kuvaus alla. 
Ilmaisutaidonkerho 5.–7.-lk.
ke 17.4. klo 18–19.30, Intiön 
seurakuntakoti. Opetellaan 
uusia luovan ilmaisun taitoja, 
kartutetaan esiintymiskoke-
musta, pidetään hauskaa yh-
dessä ja hiljennytään. Et tar-
vitse aikaisempaa kokemus-
ta, reipas mieli riittää. Mak-
suton, ei ennakkoilmoittau-
tumista.

Nuoret
Nuorten avoimet ovet ke 
17.4. klo 18–21, Elohuone. 
Paikka, aika ja tila vain olla. 
Voit pelata, porista tai naut-
tia kupposen kuumaa. Nuo-
ret tekevät tästä illasta itsen-
sä näköisen ottamalla toiset 
huomioon.

Nuoret aikuiset
Matalan kynnyksen raamis 
ke 17.4. 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
Eläkeläisten kerho to 11.4. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Hiljennytään har-
tauteen, keskustellaan ajan-
kohtaisista asioista, yhteinen 
kahvihetki päätteeksi.
Eläkeläisten kerho to 11.4. 
klo 12.30–14, Intiön seura-
kuntakoti. Hiljentymistä ja 
keskustelua kahvikupin ää-
ressä.
Tarinatupa ke 17.4. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 

Muut menot
Torstain raamattupiiri to 
11.4. klo 13, Vanha pappila. 
Jukka Kärkkäinen.
Aamusilmukka ke 17.4. klo 
10–13, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Silmukka kokoaa yh-
teen tekemään käsitöitä, as-
kartelemaan, keskustele-
maan, olemaan yhdessä.

Jumalanpalvelukset
Messu su 14.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Sami Puolitai-
val, saarna Martti Heinonen, 
kanttorina Hannu Niemelä, 
Haukiputaan Kirkon Kama-
rikuoro.
Sanajumalanpalvelus su 
14.4. klo 16 Martinniemen 
srk-kodissa. Toimittaa Martti 
Heinonen, kanttorina Hannu 
Niemelä. Kirkkokahvit.  

Hartauselämä
Raamattupiiri ke 17.4. klo 
18, Puttaan Tupa.

Lähetys
Lähetyspiiri ti 16.4. klo 13 
Puttaan Tupa, vieraana Ja-
ri Flink.

Kuorot ja kerhot
Eläkeläisten musiikkipiiri to 
11.4. klo 13 srk-keskuksessa.

Musiikki ja kulttuuri
Kirjallisuuspiiri ti 16.4. klo 
18, Puttaan Tupa. Käsitel-
tävänä J. A. Adler-Appelsin 
Hiirten talo.
Lasten hengellisten laulu-
jen ilta lapsille ja perheille 
to 18.4. klo 17.30 srk-keskuk-
sessa. Mukana seurakunnan 
lapsikuoro ja lapsityön väki. 
Kahvi- ja mehutarjoilu. Va-
paaehtoinen maksu Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi.
Toivo Kuulan tunnetuim-
mat sävellykset -konsertti 
su 21.4. klo 18 srk-keskukses-
sa. Haukiputaan Mieskuoro, 
johtaa Mihkel Koldits, Hauki-
putaan Kirkon Kamarikuoro, 

johtaa Hannu Niemelä, Juha-
ni Alakärppä (baritoni), Anu 
Arvola-Greus (mezzosopraa-
no), Trung Lai (sello), Kristiina 
Puolitaival (piano). Liput 10 € 
tuntia ennen konserttia ovel-
ta ja ennakkoon Haukiputaan 
kirkkoherranvirastosta, Kii-
minkijoen opiston toimistos-
ta ja Oulu10-palvelupisteestä 
(ent. kunnanvirasto).

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 14.4. klo 12 
Vakkurilassa. Pyhäkouluun 
kutsutaan kaikenikäisiä lap-
sia. Pienet lapset ovat terve-
tulleita saattajan kanssa.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten leirit kesäl-
lä 2013 Isoniemen leirikes-
kuksessa: Tyttöleiri 7–10-vuo-
tiaille 3.–4.6., poikaleiri 
10–14-vuotiaille 5.–7.6., tyt-
töleiri 12–14-vuotiaille 17.–
19.6. ja poikaleiri 7–10-vuoti-
aille 19.–20.6. Ilm. ja lisätiedot 
www.alakkonäämua.fi. Lei-
rit on tarkoitettu ensisijaises-
ti Haukiputaan seurakunnan 
jäsenille.

Nuoret
Nuorten ilta pe 12.4. klo 18 
Vakkurilassa. Rippikoululai-
set saavat korttiinsa merkin-
nän.
Raju-ilta nuorille ke 17.4. klo 
18 Wirkkulassa. Rippikoulu-
laiset saavat illoista merkin-
nän.

Seniorit
Kuljetuspyynnöt kerhoi-
hin maanantaisin klo 9–11 

diakoniatoimistoon, p. 044 
7310 232.
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ma 15.4. klo 13 Jokivar-
ren vanhustentalolla, muka-
na Jari Flink, ke 17.4. klo 13 
Kellon srk-kodilla ja to 18.4. 
klo 13 srk-keskuksessa. 
Juttukahvila to 18.4. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla. 
Vieraana ortodoksien tiistai-
seura.

Leirit ja retket
Mielenterveysleiri aikuisil-
le 20.–22.5. Isonniemen lei-
rikeskuksessa. Etusija hauki-
putaalaisilla ja kiiminkiläisil-
lä. Ohjelmassa ruokailut, as-
kartelua, hartauksia, pele-
jä, ulkoilua ja mukavaa yh-
dessäoloa. Hinta 45 € / hlö. 
Ilm. Oulun seurakuntien ko-
tisivuilla netissä tai pe 12.4. 
klo 10–14 Heli Puuperä, p. 
040 5898 362 ja pe 19.4. klo 
13–16 Seija Lomma, p. 040 
5793 247. Leiriläiset saavat 
leirikirjeen.
Työnhakijoiden perheret-
ki Angry Birds -puistoon ja 
yöpyminen Vuokatinrannas-
sa 11.–12.6. Retken hinta 25 
€/ hlö, alle 4-vuotiaat ilmai-
seksi. Hintaan sis. matkat, 
majoitus täysihoidolla ja li-
put Angry Birds -puistoon.  
Alle 18-vuotiaat huoltajan 
seurassa. Retki on tarkoitet-
tu haukiputaalaisille. Ilm. It-
sepalvelukirpputorin kassal-
le, Kauppakuja 2, ti 30.4. klo 
16 mennessä. Maksu ilmoit-
tautumisen yhteydessä. Il-
moittautuneille lähetetään 
retkikirje.

Muut menot
Aikuisten askartelu- ja kä-
sityökerho ke 17.4. klo 17.30 
Martinniemen srk-kodilla. 
Kerhossa opetellaan mm. 
skräppäystä, leimailua, ko-
rujen ja korttien tekemistä. 
Kevään muut kokoontumiset 
15.5. ja 29.5.
"Bongaa vanhus" -yhteis-
vastuutapahtuma pe 19.4. 
klo 11–14 K-market Revon-
torin pihalla. Saat vastapais-
tettuja lättyjä nokipannu-
kahvin kera. Jaamme rippi-
koululaisten tekemiä ilon sy-
dämiä, jotka toivomme vie-
tävän jollekulle yksinäiselle 
vanhukselle. Vapaaehtoinen 
kahviraha Yhteisvastuukerä-
ykseen.

Naisten iltapäivä "Ilonpi-
saroiden löytäminen arjen 
keskeltä" su 21.4. klo 12 Kel-
lon srk-kodissa. Mukana Lee-
na Brockman, Anja Heinonen 
ja Johanna Kerola. Lauluyh-
tye Heliä. Aloitamme lou-
naalla (5 €). Ilm. 12.4. men-
nessä: johanna.kerola@evl.
fi, p. 045 1393 993. Iltapäivää 
voi jatkaa klo 16 alkavassa sa-
najumalanpalveluksessa.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat su 14.4. klo 17 
ry:llä, lauluseurat ke 17.4. klo 
18.30 Susa ja Raimo Paasolla, 
Rannantie 194, Kello: seurat 
su 14.4. klo 17 ry:llä, Jokiky-
lä: ompeluseurat pe 12.4. klo 
18.30 Pauliina ja Mikko Pitkä-
lä, Jokikyläntie 59, Päivi ja Sa-
mi Littow, Kuivalanperäntie 
17, seurat su 14.4. klo 17 ry:llä.

Tenorissimon 
suuri

Yhteisvastuu-
konsertti

lauantaina 
13.4. klo 19 
seurakunta-
keskuksessa.

Tenorit Reijo Ikonen ja 
Pekka Itkonen sekä 

Juuli Ilmonen (sello) ja 
Ulla-Stina 

Uusitalo-Ikonen 
(harppu ja kannel). 

Vapaa pääsy, 
ohjelma 10 euroa.
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Menot Oulun seurakunnissa 11.–18.4.2013

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 su 14.4. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Toi-
mittaa Juhani La-
vanko, saarna 
Reino Tanju-
nen, avustaa 
Nina Nieme-
lä, urkurina 
Juha Soran-
ta, kanttorina 
Riitta Piippo ja 
Kappelin laulu. 
Radiointi Radio Dei. 
Rautatieläisten ja
eläkeläisten kirkkopyhä. 
Kirkkokahvit. Messun jäl-
keen mahdollisuus keskuste-
luun ja rukoukseen.
Messu su 14.4. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Erja 
Järvi, avustaa Heikki Karppi-
nen, kanttorina Aino Juntu-
nen. Kirkkokahvit. 
Perhemessu su 14.4. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Petri Satomaa, avus-
taa Hanna Partanen, kant-
torina Riitta Piippo, musiik-
kiavustus Sylvi Pietilä (viulu), 
Elmo Pietilä (sello).
Messu su 14.4. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Erja Järvi, avustaa Nina Nie-
melä, kanttorina Juha Soran-
ta. Kirkkokahvit. 
Ötökkämessu su 14.4. klo 12, 
Maikkulan kappeli. Ötökkä-
messu on erityisesti koulu-
ikäisten perheille tarkoitet-
tu perhemessu. Ks. ilmoitus. 

Hartauselämä
Pyhän Andreaan raamat-
tupiiri to 11.4. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Raamattupiiri to 11.4. ja 18.4. 
klo 18, Maikkulan kappeli.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 11.4. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 12.4. klo 18, Kas-
tellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 12.4. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
17.4. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Lattiakuvailta to 18.4. klo 
18, Maikkulan kappeli.Ks. il-
moitus.
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 18.4. klo 18, 
Kastellin kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri
Kirjavirtaa Pappilassa – kir-
jallisuuspiiri lukevaisille ja 
uteliaille ke 17.4. klo 18–20, 
Kastellin kirkko. Ks. ilmoitus.
"Minä elän ja vapisen" – 
Saima Harmaja -runoilta 
21.4. klo 18, Kastellin kirkko. 
Lisätietoa ensi viikon lehdessä.

Diakonia
Aamupuuro to 11.4. ja 18.4. 

klo 9, Kaukovainion kappeli. 
Diakonian ajanvarausnume-
ro: 044 3161 579. Ajan voi va-

rata maanantaisin klo 
9–11 joko puheli-

mitse tai paikan-
päältä Karjasil-
lan kirkolta. 
Diakoniapii-
ri ma 15.4. klo 
12, Kaukovaini-

on kappeli. 
Palvelupiiri Aut-

tavat kädet ma 15.4. 
klo 12, Karjasillan kirkko. 

Maikkulan diakoniaryhmä 
ti 16.4. klo 14, Maikkulan 
kappeli. 

Lähetys
Lähetyspiiri ti 16.4. klo 
17.30, Kaukovainion kappeli. 

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 11.4. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 11.4. 
klo 13.30, Karjasillan kirk-
ko. Kerhossa esiintyy taitei-
lija Tyyne Jaakola. 

Eläkeläiskerho to 18.4. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

Leirit ja retket
Yöjuttu, 4.–7.-luokkalaisten 
tyttöjen ja poikien leiri 18.–
19.5., Vasamon leirikeskus. 
Ks. ilmoitus.

Muut menot
Donkkis Big Night -toimin-
tailta pe 12.4. klo 17.30–19.30, 
Maikkulan kappeli (Kangas-
kontiontie 9). Raamattuope-
tusta, nukketeatteria, lau-
lua, toimintapisteitä, nyyttä-
rit, pelejä ja kisailuja. Järjestää 
Pohjois-Pohjanmaan Ev. lut. 
Kansanlähetys. Lisätietoja: ju-
niori- ja nuorisotyöntekijä Eli-
na Vidgren, elina.vidgren@
sekl.fi.  www.donkki.net.
Neljä Polkua – Matkakerto-
muksia maailmalta to 18.4. 
klo 18, Karjasillan kirkko. Ks. 
ilmoitus.
Naistenpäivät  pe 19.4. alk. 
klo 17.30, la 20.4. alk. klo 11 
Karjasillan kirkossa. Ks. il-
moitus.

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

Tervetuloa Yöjuttu-leirille! Yöjuttu on 4.–7.-luokka-
laisille tytöille ja pojille tarkoitettu yhden yön kestä-
vä toiminnallinen leiri Vasamon leirikeskuksessa Yli-
kiimingissä. 
Ohjelmassa on muun muassa pelejä, kisoja, leikkejä 
ja kädentöitä. 
Leirille mahtuu 20 leiriläistä. Etusijalla ovat Karjasillan 
seurakunnan jäsenet. 
Leiri maksaa 20 €, sisältäen matkat, majoituksen, ruo-
kailut ja ohjelman sekä tapaturmavakuutuksen Oulun 
ev.-lut. seurakuntien jäsenille. 
Ilmoittautumiset 3.5. mennessä www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje vii-
kolla 19. Lisätiedot: Juha Kivirasi, p. 040 5752 713, ju-
ha.kivirasi@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!

Ötökkämessu
sunnuntaina 14.4. klo 12 Maikkulan kappelissa.

Ötökkämessu on erityisesti kouluikäisten perheille tar-
koitettu perhemessu. Messuun osallistuvat ötökkäleiri-
läiset ja taidepyhisläiset ötökkätöineen. Messun jälkeen 
kirkkokahvit ja -mehut, sekä kasvomaalausta. Messua 
toteuttamassa ovat Satu Kreivi-Palosaari, Anu Kon-
tio, Anna-Leena Ylänne, Riitta Yliluoma, Ilkka Järviö ja 
joukko vapaaehtoisia. 

Neljä Polkua –
Matkakertomuksia maailmalta 
torstaina 18.4. klo 18 Karjasillan kirkossa.
Pekka Mikkola vie meidät maitse kohti Konstantino-
polia. Tee- ja kahvitarjoilu sekä makuja matkalta.

Kristus 
yhdistää 

sunnuntaina 
14.4. klo 15 ja 17, 
Kastellin kirkossa. 

Puhujana 
Vilho Harvala. 
Kahvitarjoilu. 

Naistenpäivät  
perjantaina 19.4. 
alk. klo 17.30 ja 
lauantaina 20.4. alk. klo 11 
Karjasillan kirkossa. 

Mukana mm.  Anne Pohta-
mo-Hietanen, Eija Suomi-
nen, Eeva Pouke, Kinneret, 
Elina Vidgren ja musiikki-
ryhmiä. Järj. Karjasillan srk, 
Kansanlähetys ja Uusheräys. 
Lisätietoja www.pohjois.pohjanmaa.sekl.fi.

Työntekijöitä tarjolla!
Karjasillan seurakunnan nuorten lähetysmatkalaiset 
keräävät rahaa tulevaa Afrikkaan suuntautuvaa mat-
kaansa varten. Nuoret tarjoavat apua haravointiin ja
lastenhoitoon sekä siivoukseen asiakkaan omilla tar-
vikkeilla. Hinta on 15 euroa / 2 nuorta / tunti. Yhtey-
denotot ja ajanvaraukset arki-iltaisin: Tuomas, p. 044 
5859 844. Lisätietoja toiminnasta voi kysellä nuoriso-
työnohjaaja Anna-Leena Ylänteeltä, p. 040 8315 932.

Kirjavirtaa 
Pappilassa!

– kirjallisuuspiiri 
lukevaisille 
ja uteliaille

keskiviikkona 17.4. 
klo 18–20 Kastellin kirkossa. 

Huhtikuun kokoontumisessa 
kirjoina ovat 

Gaétan Soucy: 
Tulitikkutyttö 

ja 
Antonio Munoz Molina: 

Kuun tuuli. 

Tule niin tiedät! 

Leikkaa talteen!
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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
Messu su 14.4. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Antti 
Leskelä, avustaa Sanna Juk-
kola, kanttorina Lauri Nurk-
kala. 
Sanajumalanpalvelus su 
14.4. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Juha Sarkkinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.
Messu su 14.4. klo 12, Hin-
tan seurakuntatalo. Toimit-
taa Antti Leskelä, kanttorina 
Sanna Leppäniemi.
Messu su 14.4. klo 12, Yli-
kiimingin kirkko. Toimittaa 
Sanna Jukkola, kanttorina 
Anja Hyyryläinen.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
15.4. klo 9–11, Myllyojan 
seurakuntatalo. Taloudel-
lisissa asioissa p. 040 7033 
690. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Diakonian aamu ma 15.4. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.
Virsilauluilta ti 16.4. klo 18–
19.30, Juho ja Leena Karhul-
la, Toivasentie 28. Mukana 
Pentti Kortesluoma ja Sanna 
Leppäniemi. Kahvitarjoilu ja 
arvontaa. Tuotto Yhteisvas-
tuukeräykselle.
Madekosken diakoniapiiri 
to 18.4. klo 12, Anja ja Lau-
ri Akkasella, Herukkaojantie 
30. Menemme kimppakyy-
dein, tarvittaessa ota yhte-

ys Eija Röningiin, p. 040 558 
0435.

yLi-ii
Diakoniailta ke 17.4. klo 18–
20, Yli-Iin seurakuntatalo. 

Lähetys
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 15.4. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 
Lähetysilta ke 17.4. klo 18, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Tule kuulemaan 2013 Tasa-
us-kampanjasta.
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
18.4. klo 18, Hintan seura-
kuntatalo, 3. krs. 

yLi-ii
Lähetyksen askartelupäivä 
ti 16.4. klo 10–14, Yli-Iin seu-
rakuntatalo. Tule mukaan as-
kartelemaan lähetyksen hy-
väksi myytäviä tuotteita! 
Teemme mm. rukouspusseja. 
Riittää, kun tuot itsesi ja ota 
toki kaverikin mukaan. Tar-
vikkeet löytyvät meiltä.

yLiKiiMiNKi
Virsilauluilta Virkkulalla pe 
12.4. klo 19, Anita ja Eino 
Virkkula, Pekkalantie. Virsi-
laulantaa, arvontaa ja tar-
joilua Yhteisvastuun hyväksi.
Diakonian aamu ma 15.4. 
klo 9.30–10.30, Ylikiimingin 
seurakuntatalo. Mahdolli-
suus saada puuro ja kahvit.
Piispankamari pe 12.4. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-
tupa. Lähetyksen kirpputori-
kahvila avoinna perjantaisin.
Lapset ja lapsiperheet

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 14.4. klo 12–13, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho to 11.4. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 
Perhekerho to 11.4. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho to 11.4. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 
Perhekerho pe 12.4. klo 9.30, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Perhekerho pe 12.4. klo 9.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Huonesuon perhepyhäkou-
lu su 14.4. klo 12–13, Huone-
suon seurakuntakoti. Huone-
suon perhepyhäkoulu on tar-
koitettu lapsille, vanhemmil-
le ja isovanhemmille. Terve-
tuloa joukolla mukaan!
Perhekerho to 18.4. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 
Perhekerho to 18.4. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho to 18.4. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 

yLi-ii
Perhekerho ti 16.4. klo 11, 
Myllymetsä 3 D 4. 

yLiKiiMiNKi
Perhekerho ma 15.4. klo 
10.30–12, Ylikiimingin seura-
kuntalo. 

Seniorit 

Seurakuntakerho to 11.4. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 11.4. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

Porinapiiri ma 15.4. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 15.4. 
klo 13, Saarelakoti, Takalah-
dentie 11. 
Eläkeläisten kerho ma 15.4. 
klo 13, Hintan seurakunta-
talo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 17.4. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo.
Seurakuntakerho to 18.4. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 18.4. 
klo 14, Metsolan Hovi. 

yLiKiiMiNKi
Eläkeläisten kerho ti 16.4. 
klo 10–11.30, Ylikiimingin 
seurakuntatalo. 

Kuorot ja kerhot
Neulansilmä to 11.4. klo 17–

19, Hönttämäen seurakun-
tatalo. Kaikenikäisten nais-
ten ja tyttöjen kansainvä-
linen käsityökerho, tarkoi-
tettu sekä suomalaisille et-
tä maahanmuuttajille. Ter-
vetuloa mukaan oppimaan 
tai opettamaan! Lisätietoja 
Sari Meriläinen, p. 040 5583 
294 ja Katja Haipus, p. 044 
3161 459.

Muut menot
Liikuntavammaisten kerho 
pe 12.4. klo 13–14.30, Hintan 
seurakuntatalo. Hartaus San-
na Jukkola.
Fransupiiri ti 16.4. klo 17–21, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Gaudiate-kuoron konsertti 
torstaina 25.4. klo 19 Oulujoen kirkossa. 
Puhe Antti Leskelä. Kolehti Yhteisvastuukeräykselle.

Kaikenikäisten 
Yhteisvastuu-ulkoilutapahtuma
torstaina 11.4. klo 18 Kortesluoman maneesilla Pikkara-
lassa, Pikkaralantie 31. Ks. ilmoitus s. 20.

Yhteisvastuukonsertti 
sunnuntaina 14.4. klo 18 Oulujoen kirkossa. 
Konsertissa esiintyvät Oulujoen seurakunnan lapsikuo-
ro aCorde, johtajana Anna Haanpää-Vesenterä, Oulu-
joen kirkkokuoro, johtajana Sanna Leppäniemi ja lau-
luryhmä Säkeet, johtajana Leo Rahko. Konsertin lop-
pupuolella kuullaan kuorojen yhteisesityksenä Tuomo 
Nikkolan säveltämä Hyvä Paimen -sarja. Tilaisuudessa 
kerätään kolehti Yhteisvastuulle.

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

Naistenpäivä 
lauantaina 13.4. klo 9.30 alkaen Jäälin kappelilla. 

Luennoitsijana Seija Taivainen, 
enneogrammi – luonteet tyypit. 

Ilmoittaudu Kirsi Paavolalle, p. 044 5760 019 
ruokailujen vuoksi. Hinta 15 €. 

Tasauksen ja Yhteisvastuun hyväksi.

Jumalanpalvelukset
Messu su 14.4. klo 10 kir-
kossa. 2. sunnuntai pääsiäi-
sestä. Toimittaa Ulla Mitru-
nen-Nyyssönen, avustaa Er-
ja Haho, kanttorina kantto-
rina Sari Wallin.
Messu su 14.4. klo 13 Jää-
lin kappelissa. Toimittaa Ulla 
Mitrunen-Nyyssönen, kant-
torina Jarkko Metsänheimo. 
Duurisiskot-lauluryhmä, joh-
taa Ulla Metsänheimo.

Hartauselämä
Raamattu- ja rukouspiiri ti 
16.4. klo 18 Jäälin kappelissa.
Raamattupiiri to 18.4. klo 10 
vanhan koulun lähimmäisen 
tuvassa.

Diakonia
Taloudellisissa asioissa dia-
konian vastaanotolle ajan-
varaus vain maanantaisin 
klo 9–11 puhelimitse tai säh-
köpostilla. Ajanvarausnume-
ro on 040 7008 151.
Leipomistalkoot pe 12.4. klo 
8 seurakuntakeskuksen keit-
tiössä. Leivomme naisten 
päivää varten. Ilmoita Seijal-
le tulostasi, p. 040 5793 247. 
Juttunurkka ma 15.4. klo 10–
13 Jäälin kappelissa. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 15.4. klo 11–
12 Jäälin kappelissa. Aterian 
hinta 3 €. 

Kuorot
Kirkkokuoro to 11.4. klo 18.30 
seurakuntakeskuksessa.
Gospelprojektikuoro pe 

12.4. klo18 Jäälissä.
Eläkeläiskuoro pe 12.4. klo 
10, seurakuntakeskuksen sa-
li. Johtajana Tuomo Nikkola.

Lapset ja lapsiperheet
Ilta perheille to 11.4. klo 18–
20 Jäälin kappelissa. Leppoi-
saa yhdessäoloa, askarte-
lua, muskaria, hiljentymistä, 
pientä iltapalaa. Tervetuloa!
Lastenparkki Jäälin kappe-
lissa torstaisin klo 12.30–
15. Ilmoittautumiset park-
kiin ma–ke klo 15 mennessä 
lastenohjaajille, p. 040 0835 
374.
Pyhäkoulu su 14.4. 
klo 12, Kirkko-
pirtin päivä-
kerhotila.
Perheker-
hot Kirkko-
pirtillä maa-
nantaisin 
klo 9.30–11 
ja Jäälin kap-

pelilla perjantaina klo 9.30–
11. Huomaa muuttunut aika!
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla torstaisin klo 
9.30–11.
Esikkoryhmä ti 16.4. klo 10–
12, Jäälin kappeli.

Nuoret
Maailman kaikissa kylissä 
ke 17.4. klo 18.30–20.30, Jää-
lin nuortentila.

Lähetys
Naistenpäivä la 13.4. Jäälin 
kappelissa klo 9.30 alkaen. 

Ks. ilmoitus.
Diakonia- ja lähe-

tyspiiri 16.4. klo 
13 Montin-salis-
sa. Mukana Er-
ja Haho.
Lähetysjuh-
lat Helsingis-
sä 7.–9.6. Mat-

kan hinta 100 € sisältää kuljetus, hotelli, aa-
mupalat ja lähetysmuseovie-
railun. Ruokailut ja Linnan-
mäen huvipuistoon ranneke 
omakustanteisesti. Ilmoit-
taudu 10.5. mennessä: Kirsi 
Paavola, p. 044 5760 019.
Kangaspuut käytettävis-
sä. Kudo itselle tai lähetyk-
sen hyväksi myyjäisiin. Va-
raa: Kirsi Paavola, p. 044 
5760 019.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 14.4. klo 
17 seurat ry:llä. Jorma Vuorma 
ja Kari Kainua.
Siionin virsiseurat su 14.4. 
n. klo 14 Jäälin kappelissa 
(messun jälkeen).

Mielenterveysleiri aikuisil-
le ma 20.5. klo 10 – ke 22.5. 
klo 12 Isoniemen leirikeskuk-
sessa Haukiputaalla. Etusija 
haukiputaalaisilla ja kiiminki-
läisillä. Leirille mahtuu 26 en-
simmäiseksi ilmoittautunut-
ta. Leiriohjelmassa ruokailut, 
askartelua, hartauksia, pele-
jä, ulkoilua ja mukavaa yh-
dessäoloa. Leiri maksaa 45 € 
/ henkilö. Ilmoittautuminen 
19.4. mennessä Oulun seu-
rakuntien sivuilla netissä tai 
puhelimitse pe 12.4. klo 10–
14 Heli Puuperä, p. 040 5898 
362 ja pe 19.4. klo 13–16 Sei-
ja Lomma, p. 040 5793 247. 
Leirikirje tulee osallistujille 
ilmoittautumisajan jälkeen.

Syntymäpäiväjuhla
tänä vuonna 70, 75 ja 80 vuotta täyttäville

torstaina 18.4. klo 17 seurakuntakeskuksessa.

Kahvitarjoilun vuoksi ilmoittautumiset 12.4. mennessä 
Seija Lommalle, p. 040 5793 247 tai seija.lomma@evl.fi.

Tervetuloa!

Päivä-
kerhoihin

ilmoittaudutaan
15.–30.4. netissä

www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo. (Myös 

lapset, jotka haluavat
 jatkaa syksyllä 

2013.)
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Elämän polku

Kastetut
Tuomiokirkko: Oliver Len-
nart Koskelainen, Bria Marie 
Ylimaula.
Haukipudas: Elias Feliks Au-
tio, Niila Aslak Jämsä, Sebas-
tian Kauko Mikael Granlund, 
Akseli Anton Johannes Viita.
Karjasilta: Manu Nikolas Ca-
sanova, Renne Eevert Hiltu-
nen, Viljo Valtteri Mehtä-
lä, Sebastian Andreas Saari, 
Telma Matilda Stöckell, Otto 
Veikko Valtteri Säippä.
Kiiminki: Saimi Alina Kam-
monen, Linus Veikka An-
dreas Petäjäjärvi, Topi Han-
nu Tapio Mattila.
Oulujoki: Lilian Aada Elina 
Hiltula, Alvar Kasperi Kuha, 
Emilie Edith Anniina Nikula, 
Aada Helena Nissi, Juuso Ma-
tias Vähä.
Oulunsalo: Mio Leonard 
Haapsaari, Aava Olivia Kor-
kiakoski, Aino Kaarina Joen-
suu, Veikka Sihveri Mantila.
Tuira: Julia Alexandra Mar-
gareeta Halme, Pihla Jose-
fiina Juntunen, Toni Juha-
ni Kankaanpää, Aura Emi-
lia Karhumaa, Emilia Annik-
ki Lauri, Oskari Aarre Linto-
nen, Julius Kristian Similä, 
Viivi Lotta Katariina Taipa-
le, Vili Henrik Valkama, Jona 
Viktori Vanhapiha, Milja Ma-
tilda Virpi.

Vihityt
Karjasilta: Lassi Pekka Ris-
teelä ja Virpi Hannele Louhe-
la, Kalle Juho Säippä ja Niina 
Maarit Turpeinen.
Kiiminki: Markku Veikko 
Jaakola ja Heli Tuulia Kei-
häskoski.
Oulujoki: Mika Martti Jo-
hannes Hanhela ja Marian-
ne Pauliina Juola.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Seppo Olavi 
Paasivaara 78, Aino Kaarina 
Heikkinen 95, Ulla Margare-
ta Häikiö 87, Lauri Jussila 74, 
Niilo Sakari Koskela 90, Antti 
Johannes Laamanen 87.
Haukipudas: Sirkka Vilhel-
miina Valli 90.
Karjasilta: Eero Olavi Knuu-
tila 68, Ines Annikki Kuitti-
nen 93, Juhani Kaarlo Leh-
tola 73, Siviä Helmi Annikki 
Rantapelkonen 83.
Kiiminki: Aila Marjatta Saa-
rela 71.
Oulujoki: Markku Aulis Kin-
nunen 57, Irene Saarinen 85.
Tuira:  Helli Orvokki Heino-
nen 79, Raimo Antero Kos-
kela 79, Reijo Antero Kärp-
pä 81, Henry Mikael Kääntö 
24, Helli Tuulikki Liikanen 82, 
Ritva Kaarina Birgitta Luok-
kanen 64, Tuuli-Marketta 
Luttinen 57, Aune Katariina 
Pyykkö 94, Veikko Olavi To-
lonen 85.

Menot Oulun seurakunnissa 11.–18.4.2013

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

Jumalanpalvelukset
Messu su 14.4. klo 10, Ou-
lunsalon kirkko. toimittaa 
Minna Salmi, kanttori Tuo-
mo Kangas.

Hartauselämä
Hartaus to 11.4. klo 11.30, 
Teppola. Taru Pisto.
Hartaus ke 17.4. klo 13.30, 
Salonkartano. Jukka Joen-
suu, Taru Pisto.

Musiikki ja kulttuuri
Lauluyhtye Version kon-
sertti su 14.4. klo 15, Oulun-
salon kirkko. Ks. ilmoitus.

Muut menot
Kyläkamarin lauluhetki, ke 
17.4. klo 12, Toimitalo, 2. krs. 
Taru Pisto.
 

Lähetys
Lähetysilta ke 17.4. klo 18, 
Oulunsalo, Toimitalo, 2. krs. 
Lähetysjuhlat pe–su 7.–9.6, 
Helsingissä. Ks. ilmoitus.

Lapset ja lapsiperheet
Perhepyhäkoulu su 14.4. klo 
12–13.30, kerhotila Reppu 
Pitkäkankaalla. Perhepyhä-
koulussa on samoja element-
tejä kuin lasten pyhäkoulussa 

ja perhekerhoissa eli hartaus 
ja muuta mukavaa yhteistä 
tekemistä ja kahvittelua.
MLL:n ja seurakunnan yhtei-
nen perhekahvila ti 16.4. klo 
9.30–11.30, kerhotila Reppu 
Pitkäkankaalla. Tarjolla leik-
kitilaa ja hyvää seuraa. Ovi-
en avautumisesta vastaavat 
MLL:n vapaaehtoiset.
Salonpään perhekerho ti 
16.4. 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 17.4. klo 
9–10.30, Toimitalon kerho-
tila. Parkkikerho on perhe-
päivähoitajien ja lasten oma 
kerho, jossa hiljennytään, lei-
kitään, lauletaan ja kahvitel-
laan.
Repun perhekerho ke 17.4. 
klo 9.30–11, Kerhotila Re-
pussa Pitkäkankaalla. Lasten 
ja aikuisten kohtaamispaik-
ka, jonne kaikki ovat terve-
tulleita hiljentymään, laula-
maan, leikkimään ja kahvit-
telemaan yhdessä!

Seniorit
Seurakuntakerho to 11.4. 
klo 11, Toimitalo 2. krs. Juk-
ka Joensuu, Päivi Pulkkinen.
Seurakuntakerho to 18.4. 
klo 11, Toimitalo, 2. krs.  Riit-
ta Markus-Wikstedt.

Kuorot ja kerhot
Musiikkikerho to 11.4. klo 
15–16, Reppu. 

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. Konserttiin vapaa pääsy.
Lisätietoa: www.lauluyhtyeversio.fi.

MLL:n ja 
seurakunnan 

yhteinen 
perhekahvila ti 16.4. 

klo 9.30–11.30, 
Kerhotila Reppu 
Pitkäkankaalla.

Kastehetki
Helatorstaina 9.5. klo 13 
Heinätorin seurakuntatalossa.

Kastepäivä on uudenlainen kastejuhla, johon voi 
tuoda pienen tai vähän jo isommankin lapsen 
kastettavaksi. Kasteen jälkeen seurakunta tarjoaa 
kakkukahvit. 
Juhlaan voi kutsua lähipiirin juhlistamaan pienen 
suurta päivää.
Kastepäivään tulee ilmoittautua viimeistään 
viikkoa ennemmin osoitteessa www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmoittautumiset.
Tilaisuuden kulku määrittyy sen mukaan, 
kuinka paljon ilmoittautuneita tulee. Kastettavan 
vähintään toisen huoltajan on kuuluttava ev.lut. 
kirkkoon. Kastettavalla tulee olla kaksi kummia, 
kummien tulee olla konfirmoituja kirkon jäseniä. 
Jos kummin löytäminen tuottaa vaikeuksia, 
seurakunta voi auttaa etsinnässä.
Lisätietoja voi kysyä Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan pastori Mari Flinkiltä, 
p. 050 564 9070, mari.flink@evl.fi tai 
kirkkoherranvirastosta,  p. (08) 3161 401.

Lähetysjuhlat 
pe–su 7.–9. kesäkuuta Helsingissä. 

Lähde mukaan valtakunnallisille lähetysjuhlille. 
Matkan hinta 100 € sisältää matkat ja hotellin aa-
mupalalla. Ekstrana mahdollisuus lähetysmuseo-
vierailuun ilmaiseksi sekä lapset ja nuoret Linnan-
mäelle omakustanteisesti. Ruokailut paikan päällä 
omakustanteisesti. 

Lisätiedustelu ja Ilmoittautuminen 10.5. mennessä 
Kirsi Paavolalle, p. 044 5760 019.

Uusi Ääni to 
11.4. klo 18–
20, Oulunsa-
lon kirkko. 
Musiikkiker-
ho to 18.4. klo 
15–16, Reppu. 
Uusi Ääni to 18.4. 
klo 18–20, Oulunsalon 
kirkko. 

Muut menot:
Kirkonkylän ry:  Leirikes-
kusilta ja seurat su 14.4. klo 
16 Pentti Vinnurva, Markku 
Seppänen. Lauluseuroja ko-

deissa; ti 16.4. 
klo 18.30 Kes-
kikylä; Hon-
galla, Vanilja-
kuja 8. Nuorten 

ilta ja iltakylä pe 
19.4. klo 19 ”Sakra-

mentit” Jukka Joen-
suu, iltakylä Kankaan ase-

malla, Niementiellä.
Salonpään ry: Seurat su 14.4. 
klo 16.
Herännäisseurat: Seurat su 
14.4. klo 18.30 Hilda ja Alpo 
Kukkuraisella, Ollilantie 39, 
Kempele.

Kerhot alkavat viikoilla 33 tai 34. Tarjoamme päiväkerhoja 
alle kouluikäisille lapsille, 3-vuotiaista ylöspäin. Tarkistathan 
tarkemmat kerhokohtaiset ikärajat oman seurakuntasi päivä-
kerhoilmoittautumislomakkeen yhteydestä. 

Syksyn päiväkerholaisille lähetetään elokuun alussa omasta 
kerhoryhmästä postia. Kerho voidaan aloittaa, mikäli ryhmään 
ilmoittautuu vähintään kahdeksan lasta.

Oulujoen seurakunta järjestää seurakunnan pikkukouluja. 
Pikkukoulu on 3–5-vuotiaille 3 kertaa viikossa 3 tuntia 
kerrallaan tapahtuvaa toimintaa. 

Ilmoittautumiset 15.–30.4.2013 ja lisätietoja 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.

Yhteystiedot seurakunnittain:

-  Tuomiokirkkoseurakunta, Outi Metsikkö 050 5213380, 
	 outi.metsikko@evl.fi	
-  Haukiputaan seurakunta, Outi Palokangas 040 5471472,       
	 outi.palokangas@evl.fi
-  Karjasillan seurakunta, Marjaana Lassi 040 5747 108,  
	 marjaana.lassi@evl.fi
-  Kiimingin seurakunta, Anne Schönberg 040 7431901, 
	 anne.schonberg@evl.fi		
-  Oulujoen seurakunta, Saara Hietava 040 5755 353, 
	 saara.hietava@evl.fi	/	Anu	Suomalainen	040	588	1543,		
	 anu.suomalainen@evl.fi
-  Ylikiimingin alue, Mervi Holmi 044 3161 721, 
	 mervi.holmi@evl.fi
-		 Yli-Iin	alue,	Tiina	Kemola	040	3161	456,	tiina.kemola@evl.fi
-  Oulunsalon seurakunta, Hannele Heinonen 044 7453850,  
	 hannele.heinonen@evl.fi	
-  Tuiran seurakunta, Kirsi Merenheimo-Mäenpää 
	 040	5747	106,	kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Kirkot

tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset 

Weisuumessu la 13.4. klo 
18, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Toimittaa Katariina Pit-
känen.  Oulun körttiopiske-
lijoiden kuoro,  johtaa San-
na Pitkänen. Messun jälkeen 
tarjolla on täytekakkukahvit. 
Weisuumessu on Jaakko Löy-
tyn ja Urpo Karjalaisen käsi-
alaa. Lue juttu s. 8.
Messu su 14.4. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Anna-Lee-
na Häkkinen, avustaa Harri 
Fagerholm, kanttorina Lau-
ra Kumpula. Tuike-kuoro.
Messu su 14.4. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Jukka Kolmonen, avustaa 
Päivi Jussila, kanttorina Anu 
Arvola-Greus. Lauluflikat, 
ONMKY, johtaa Ahti Sepp.
Messu su 14.4. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, avustaa 
Sanna Parkkinen, kanttori-
na Tommi Hekkala. D´amen. 
Mukana rippikouluryhmä 
Koskela 2.
Perhemessu su 14.4. klo 12, 
Pateniemen kirkko. Toimit-
taa Jukka Kolmonen, kant-
torina Laura Kumpula.
Sanajumalanpalvelus su 
14.4. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Toimittaa Anu 
Ojala, avustaa Anssi Putila , 
kanttorina Anu Arvola-
Greus . Mukana rippikoulu-
ryhmä Rajakylä 2.
Englanninkielinen mes-
su (saarna myös suomeksi) 
su 14.4. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Toimittaa Ari 
Savuoja.
Iltamessu su 14.4. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Sti-
ven Naatus, avustaa Juha 
Valppu, kanttorina Tommi 
Hekkala. Messussa taizé-lau-
luja ja hiljaisuutta.
Viikkomessu ke 17.4. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Pet-
teri Tuulos, kanttorina Heik-
ki Jämsä.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 11.4. ja 

18.4. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. Tervetuloa!

Miesten piiri ti 16.4. 
klo 18, Tuiran kirk-
ko. Pekka Helin 
alustaa aiheesta 
Rauhan Tervehdys.
Luemme Raamat-

tua ke 17.4. klo 18, 
Tuiran kirkko. 

Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 18.4. klo 
18.30, Tuiran kirkko. 

Diakonia
Työttömien ateria to 11.4. ja 
18.4. klo 12, Rajakylän seura-
kuntakoti.  Ruokailun hinta 
2€. Tervetuloa!
Valoa! to 11.4. klo 14–16, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Katso ilmoitus.

Yhteisvastuulipaskeräys pe 
12.4. klo 9, Tuiran kirkko. Ks. 
YV-ilmoitus s. 20. 
Työttömien ateria pe 12.4. 
klo 12–13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Ruokailua ei ole. 
Katso ilmoitus Yhteisvastuu-
tapahtumasta Linnanmaan 
Prisman pihalla.
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ma 15.4. klo 
10, Rajakylän seurakuntako-
ti.  Ateria maksuton. 
Juttutupa ma 15.4. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Hyvä alku viikolle kappelis-
ta. Tarjolla hartaus ja aamu-
pala. Diakonissa-sairaanhoi-
tajaopiskelija Katri Juntusen 
”Nojatuolimatka Intiaan.”
Juttutupa ma 15.4. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti. 
Luovuus käyttöön -ilta va-
paaehtoisille ke 17.4. klo 17–
19.30, Koskelan seurakunta-
koti. Katso ilmoitus.
Pateniemen diakoniapii-
ri to 18.4. klo 13–14.30, Pa-
teniemen kirkko. Diakonia-
piirissä mukana pastori Juk-
ka Kolmonen ja diakoni He-
li Mattila.

Lähetys
Lähetyspiiri ma 15.4. klo 14, 
Tuiran palvelukeskus. Ko-
koonnumme Pikku-Pirtissä 
parillisilla viikoilla. 
Käsityökahvila ti 16.4. klo 
13, Koskelan seurakuntakoti. 
Tule tekemään käsitöitä yh-
dessä toisten kanssa, omiin 
tarpeisiisi tai lähetystyön 
myyjäisiin.

Kuorot ja kerhot
Kaikki Oulun seurakuntien 
kuoroharjoitukset  löytyvät 
www.oulunseurakunnat.fi/
kuoroharjoitukset.

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

Varhaisnuoret
Tyttöjen oma teetupa ke 
17.4. klo 15–17, Koskelan 
seurakuntatalo. Tyttöjen 
oma teetupa on tarkoitet-
tu 4.–6.-luokkalaisille ja ko-
koontuu kevään aikana  kes-
kiviikkoisin klo 15–17 Koske-
lan seurakuntatalolla. Yh-
dessä tekemistä, yhdessä ole-
mista, pientä naposteltavaa. 
Tervetuloa mukaan! Lisätie-
toja: vs. nuorisotyönohjaaja 
Sanna Parkkinen, p. 040 5747 
069, sanna.parkkinen@evl.fi.

Nuoret
Nuortenilta to 11.4. klo 18, 
Tuiran kirkko ja nuorisotila. 
Nuortenillat Tuiran kirkon 
nuorisotilassa tarjoavat mu-

Tuiran 
uusi diakonian 

ajanvarausnumero 
on 

 044 3161 412.

Luovuus käyttöön -ilta 
vapaaehtoisille 
keskiviikkona 17.4. klo 17–19.30, Koskelan seurakun-
takoti. Tuiran seurakunnan diakonian vapaaehtoisina 
toimivien tapaaminen. Illan aiheena luovuus voimava-
rana. Kouluttaja bibliodraamaohjaaja Eeva Pouke. Il-
tapalatarjoilu. Tule rohkeasti mukaan! Lisätietoja: dia-
konissa Saila Luukkonen, p. 040 5747 092.

Eläkeläisten 
Yhteisvastuutapahtuma 
torstaina 18.4. klo 13–15, Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Kehäkukkaleninki-runokooste Eeva Heilalan runoista, 
esittää Terttu Aakko. Musiikkiesityksiä esittää Eeva-
Marja Laitinen, Paula Kyllönen ja Katri Juntunen. Kah-
vitarjoilu ja arvontaa. Käsiohjelma 5 €, sisältää linja-
autokuljetuksen ja kahvit. Tuotto Yhteisvastuukeräyk-
selle. Linja-autoreitti: Klo 11.50 Pyhän Luukkaan kap-
peli, ajaa Kaitoväylää, klo 11.55 Kuivasjärvi (Karjaken-
tän pysäkki), klo 12 Pateniemen kirkko, klo 12.05 Palo-
kan palvelukeskus, klo 12.15 Rajakylän seurakuntakoti, 
klo 12.20 Koskelan seurakuntakodin pysäkki, klo 12.25 
Tuiran palvelukeskus, klo 12.30 Tuiran kirkko, klo 12.45 
Pyhän Tuomaan kirkko. Paluukuljetus lähtee klo 14.45.

Valoa! 
torstaina 11.4. klo 14–16

Koskelan seurakuntakodissa. 

Herätä itsesi kevääseen laulamalla! 
Musiikkipedagogi, diakonissaopiskelija 

Katri Juntusen ja karaoke-emäntä
 Anna-Maija Murron vetämä riemukas 

toivelaulutapahtuma. 
Lisätietoja: diakonissa Saila Luukkonen, 

p. 040 5747 092.

kavaa tekemistä, hyviä kes-
kusteluja, pientä tarjotta-
vaa ja hiljentymistä. Lisätie-
toa toiminnasta antaa nuo-
risotyönohjaaja Anssi Puti-
la, anssi.putila@evl.fi, p. 050 
3408 982.
Meri-Toppilan yökahvila pe 
12.4. klo 20–23, Meri-Toppilan 
Nuorisotalo.  Tarjolla hauskaa 
yhdessäoloa, pelailua ja pien-
tä purtavaa yläasteikäisille. 
Mukana illassa seurakunnan 
työntekijä ja yökahvilaohjaa-
jia. Ilta on päihteetön. Lisätie-
toja nuorisotyönohjaaja Anssi 
Putilalta, anssi.putila@evl.fi, p. 
050 3408 982.
Tuiran seurakunnan isos-
koulutus ke 17.4. 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 18.4. klo 18–
20, Tuiran kirkko ja nuori-
sotila.  Tarjolla mukavaa te-
kemistä, hyviä keskusteluja, 
pientä tarjottavaa ja hiljen-
tymistä. Lisätietoa toimin-
nasta antaa nuorisotyönoh-
jaaja Anssi Putila, anssi.pu-
tila@evl.fi, p. 050 3408 982.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 11.4. 
klo 13, Tuiran kirkko. Muka-
na myös pastori Pasi Kurikka.
Eläkeläisten kerho to 11.4.ja 
18.4. klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kerhossa mukana 
diakoni Päivi Moilanen, p. 
040 5747 064. Osallistumme 
seniorien laulupiiriin 11.4.
Seniorien laulupiiri to 11.4. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Laulamme yh-
teislauluina kevätlauluja ja 
hengellisiä lauluja. Tilaisuu-
dessa kahvitarjoilu. Muka-
na Pirjo Mäntyvaara ja Päivi 
Moilanen.
Vanhustyön linja ke 17.4. 
klo 9–11. Tuiran seurakunnan 
vanhustyön linja vastaa kes-
kiviikkoisin klo 9–11 puhelin-
numerossa 044 3161 412. Nu-
meroon voit soittaa kun olet 
yksin tai kaipaat kuunteli-
ja, kun haluat puhua sinulle 
tärkeistä asioista, kun haluat 
pyytää kotikäyntiä tai jättää 
soittopyynnön.
Eläkeläisten kerho to 18.4. 
klo 13, Pyhän Tuoman kirk-
ko. Eläkeläisten YV-tapahtu-
ma. Katso ilmoitus.

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

Yhteisvastuutapahtuma 
Linnanmaan Prisman pihalla 
perjantaina 12.4. klo 12–16. 
Linnanmaan Prisman edustalla myydään hernekeit-
toa. 2 € arpa sisältää kupin hernekeittoa ja mehua. 
Arpavoittoina mm. kylpylälahjakortti Edeniin ja kah-
vipaketteja. Tapahtuman tuotto menee Yhteisvastuu-
keräykseen. Järjestää Tuiran seurakunta.

Tuiran kirkkoherranvaali lähestyy

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on tehnyt Tuiran 
seurakunnan avoinna olevan kirkkoherranviran täyt-
tämistä varten vaaliehdotuksen ja määrännyt vaalisi-
joille asetetuille vaalinäytepäivät seuraavasti: 

1. vaalisijalla oleva Oulun hiippakunnan hiippakunta-
dekaani Niilo Pesonen sunnuntaina 28.4.2013.

2. vaalisijalla oleva Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
seurakuntapastori, rovasti Jouko Lankinen sunnun-
taina 5.5.2013.

3. vaalisijalla oleva Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
kappalainen Ari-Pekka Metso sunnuntaina 12.5.2013.

Vaalinäytteen antaja toimittaa päiväjumalanpalveluk-
sen Tuiran kirkossa klo 10. Jumalanpalveluksen jäl-
keen on kirkkokahvit, joilla seurakuntalaiset voivat 
jututtaa vaalinäytteen antajaa.
Vaalinäytepäivinä Tuiran seurakunnan muissa kirkois-
sa ei pidetä päiväjumalanpalvelusta.
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KeHitySVaMMaiSet
Perhepiiri to 11.4. klo 12, Caritas. Ryhmä vanhemmille, joil-
la on kehitysvammainen lapsi.
Porinapiiri ti 16.4. klo 13.15, Heinätorin seurakuntatalo. 
Eläkkeellä olevien kehitysvammaisten kerho.
Keskustelukerho ti 16.4. klo 17, Heinätorin seurakuntatalo. 
Avoin ryhmä kaikenikäisille kehitysvammaisille.

KuuLoVaMMaiSet
Aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri to 
18.4. klo 13.30, Caritas-sali. Mikä avuksi kun ei kuule? Kert-
tu Flink Kuuloliitosta kertoo kuulolaitteen käyttäjien tulk-
kipalveluista.

NäKöVaMMaiSet
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 11.4. 
klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sali. Tule tutkimaan Raa-
mattua ja luotsaamaan elämää pintaa syvemmältä. Opas-
ystävä on vastassa Caritas-kodin pääoven läheisyydessä klo 
12.30 alkaen.
Näköpiiri – yhdessäoloa näkövammaisille ja läheisille ti 
16.4. klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sali. Laulamme so-
ta-ajan lauluja Liisa ja Jouko Huotarin johdolla. Hanuri-

säestys. Opasystävä on vastassa Caritas-kodin pääoven lä-
heisyydessä klo 12.30 alkaen.
Näkövammaisten leiripäivä ti 28.5. klo 9–15, Hietasaaren 
leirikeskus. Näköpiirin ja Pohjois-Pohjanmaan näkövam-
maiset ry:n porinakahvilan yhteinen kevään päätöspäivä 
Hietasaaren leirikeskuksessa, Hietasaarentie 19. Ohjelmas-
sa aamuhartaus, yhteislaulua, musiikkiesityksiä, puheita, 
Kukkahattutätien vierailu ja ulkoilua. Päivän hinta 7 € si-
sältää aamupalan, lounaan ja päiväkahvin. Varaathan mu-
kaasi tasarahan. Ilmoittaudu 13.5. mennessä Diakonisten 
erityispalvelujen toimistoon, p. 044 3161 552. 

PäiHDetyö
Aamukahvihetki pe 12.4. klo 9–10, Diakoniset erityispal-
velut. Tarjoamme päivän sanan ja mukavan seuran lisäksi 
kahvia ja teetä, sämpylää, jogurttia, tuoremehua, hedel-
miä. Lisätietoja: diakonissa Tellervo Kianto, p. 040 7564 022.
Tavoiteryhmä ma 15.4. klo 14.30–16, Diakoniset erityis-
palvelut. 
Musiikkipiiri ke 17.4. klo 13.30–15.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. Tule laulamaan yhdessä ja virkistymään musiikista. 
Kokoonnumme seurakuntatalon alasalissa. Vetäjinä kirkko-
muusikko Taina Voutilainen ja diakonissa Tellervo Kianto.

Erityisdiakonia

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Lenkkiryhmä to 11. ja 18.4. 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 17.4. 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. 
Taideryhmä ke 17.4. klo 17.30–19, Heinätorin seura-
kuntatalo. Aikaisempaa kokemusta et tarvitse, aino-
astaan iloisen ja rohkean mielen! Ilmoittaudu: mari.
tuokkola@evl.fi.

oPiSKeLiJaJärJeStöt
OPKOn opiskelijailta la 13.4. klo 18.30, Torikatu 9 A 
32. Valitkaa elämä! Marjo Koskela.
Kansanlähetyksen 3K-ilta ma 15.4. klo 18.30, Rukous-
huone, Koulukatu 41. Pray&Play: Rukousta ja lauta-
pelejä.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 17.4. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Jumala ja mammona, 
Petri Kolehmainen.
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat to 
18.4. klo 19, Sanna ja Juuso Pitkäsellä, Menninkäisen-
tie 6 C 28, Puolivälinkangas. 

English Service on Sunday 14th of April at 4 pm. in St. 
Luke's Chapel. 
Englanninkielinen messu (saarna myös suomeksi) su 
14.4. klo 16 Pyhän Luukkaan kappelissa.

Kansainvälisyys

Lähetys

Cafe Krypta
to 11. ja 18.4. klo 11–16 Oulun tuomiokirkon kryptassa.
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, Haukipu-
das. Tule istahtamaan, juttelemaan, tekemään käsitöi-
tä 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. Nokelantie 48 B, 
käynti Latokartanontien puolelta. Puodista kirpputo-
ritavaraa, polkupyöriä ja niiden osia sekä uusia pajan 
tuotteita, tarjolla myös kahvia. Pajassa tehdään käsitöi-
tä ja askarrellaan. Lahjoituksia otetaan vastaan. Terve-
tuloa vapaaehtoistoimintaan ja ostoksille! 
Laulamme yhdessä pe 12.4. klo 12, Siivessä. Missä vir-
sissä lähetys tuleekaan esille? Taru Pisto.
Pyörien keväthuolto ma–ke, pe 15.–19.4. klo 10–14 Sii-
vessä. Perushuolto: vaihteeton 35 €, vaihdepyörä 45 €. 
Asiakas hankkii tarvittavat varaosat. Tuotto seurakun-
tien lähetystyölle.

Suomen Lähetysseuran 
vuosijuhla 
perjantaista sunnuntaihin 7.–9.6. Helsingissä.

Matkan hinta 100 € sisältää linja-automatkan ja majoi-
tuksen 2 hengen huoneissa hotelli Pasilassa. Retki on 
Oulun seurakuntayhtymän ja Limingan rovastikunnan 
yhteinen ja matkanvetäjinä ovat Minna Sorvala, p. 040 
7797 705 ja Helena Ylimaula, p. 040 5014 764, joilta voi 
myös tiedustella matkasta. 
Ilmoittautuminen, p. (08) 3161 340. 
Sitovat ilmoittautumiset 8.5. mennessä. 
Lähtö 7.6. klo 7.30 Haukiputaan kirkkopihalta, klo 8 Ou-
lun linja-autoaseman tilausajolaiturilta ja klo 8.15 Kem-
peleen seurakuntatalon pihalta. 

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 klo 18

Yhteisvastuutapahtumia
Kaikenikäisten Yhteisvastuu-ulkoilutapahtuma torstai-
na 11.4. klo 18 Kortesluoman maneesilla Pikkaralassa, Pik-
karalanie 31. Alkuhartaus Pentti Kortesluoma. Ohjelmas-
sa makkaranpaistoa, kahvia, mehua, munkkeja, arvontaa, 
talutusratsastusta ja mukavaa yhdessäoloa. Tuotto Yhteis-
vastuukeräykselle. Autoparkki on Pikkaralan Shellillä.
Lipaskeräys pe 12.4. klo 9 Tuiran kirkolla. Tule lipaskerääjäksi 
Yhteisvastuutempaukseen kauppojen edustalle pe 12.4. klo 
9-19 välisenä aikana. Voit olla tunnin tai kaksi lipaskerääjä-
nä itsellesi sopivana aikana. Lippaan ja materiaalin saat Tui-
ran kirkolta. Lisätietoja antaa Heli Mattila, p. 040 5747 145. 
Yhteisvastuutapahtuma perjantaina 12.4. klo 12 Linnan-
maan Prisman edustalla. 2 € hintainen arpa sisältää kupin 
hernekeittoa ja mehua. Arpavoittoina mm. kylpylälahja-
kortti Edeniin ja kahvipaketteja. 
Virsilauluilta perjantaina 12.4. klo 19 Virkkulalla, Pekka-
lantie 32, Ylikiiminki. Virsilaulantaa, arvontaa ja tarjoilua 
Yhteisvastuun hyväksi.
Tenorissimon suuri Yhteisvastuukonsertti lauantaina 
13.4. klo 19 Haukiputaan seurakuntakeskuksessa. Teno-
rit Reijo Ikonen ja Pekka Itkonen sekä Juuli Ilmonen (sel-
lo) ja Ulla-Stina Uusitalo-Ikonen (harppu ja kannel). Vapaa 
pääsy, ohjelma 10 €.
Yhteisvastuukonsertti sunnuntaina 14.4. klo 18 Oulu joen 
kirkossa. Ks. sivu 17.
Virsilauluilta tiistaina 16.4. klo 18, Juho ja Leena Karhu-
lalla, Toivasentie 28, Oulu. Mukana Pentti Kortesluoma ja 

Sanna Leppäniemi. Kahvitarjoilu ja arvontaa. Tuotto Yh-
teisvastuukeräykselle. 
Eläkeläisten Yhteisvastuutapahtuma torstaina 18.4. klo 
13 Pyhän Tuomaan kirkossa. Ks. sivu 19.
Lauluilta lapsille ja perheille torstaina 18.4. klo 18.30 
Haukiputaan seurakuntakeskuksessa. Lasten hengellisiä 
lauluja. Mukana seurakunnan lapsikuoro ja lapsityön vä-
ki. Kahvi- ja mehutarjoilu. Vapaaehtoinen maksu Yhteis-
vastuun hyväksi.
"Bongaa vanhus" -yhteisvastuutapahtuma perjantaina 
19.4. klo 11–14 K-market Revontorin piha, Haukipudas. 
Vastapaistettuja lättyjä nokipannukahvin kera. Jaamme 
rippikoululaisten tekemiä ilon sydämiä, jotka toivomme 
vietävän jollekulle yksinäiselle vanhukselle. Vapaaehtoi-
nen kahviraha Yhteisvastuukeräykseen.
Virsikaraokeilta perjantaina 19.4. klo 19 Ylikiimingin seu-
rakuntatalolla. Arvontaa ja kahvit Yhteisvastuun hyväksi.

Äänestä paras "Old is gold" -valokuva!
Tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen teemasta "Old 
is gold" järjestetyn valokuvauskilpailun kuvat ovat nyt 
nähtävillä! Jokainen voi äänestää omaa suosikkiaan 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/kuvakilpa. Ää-
nestysaikaa on huhtikuun loppuun. Yleisöäänestyk-
sen suosikki palkitaan su 26.5. klo 11.30 Yhteisvas-
tuukeräyksen kiitosjuhlassa Vanhassa Pappilassa (Ase-
makatu 6), jossa myös palkitaan tuomariston valitse-
mat kolme parasta kuvaa. Yleisöäänestykseen osal-
listuneiden kesken arvotaan Yhteisvastuukeräyksen 
tuotteita.

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.
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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

Sanajumalanpalvelus 
su 14.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Päivi Liiti, 
kanttorina Kaisamarja 
Stöckell. 

Raamattu- ja rukousilta ti 
16.4. klo 18 Raili Haapalalla, 
Rantatie 64.
Kyytipalvelua srk:n tilai-
suuksiin voi kysyä diakonia-
työntekijä Marjalta, p. 040 

7430 382.
Viikottaiset kerhot ja ryh-
mät:
Aamukahvila maanantaisin 
klo 9–10.30 Luukulla.
Päiväkerho keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 kirkolla.
Päiväpiiri Saarenkartanossa 
keskiviikkoisin klo 13.
Kaikenikäisten Kaveriker-
ho torstaisin klo 10 kirkolla.
Kirkkokuoro torstaisin klo 
18.30–20 kirkolla.

Sanajumalanpalvelus 
su 14.4. klo 18 kirkos-
sa. Toimittaa Olavi Pa-
lovaara, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen.

Lasten kerhot normaalisti, 
kerhoasioista lisätietoja Silja, 
p. 044 7750 601.
Perhekerho torstaisin klo 10 
srk-talossa. 
Rukousmatka maailmalle 
to 11.4. klo 18.30 srk-talossa, 
vieraana Kaija Martin.
Rovastikunnan lähetyspäi-
vä Tyrnävällä su 14.4. klo 14–
17. Ks. ohjelma Tyrnävän il-
moituksista.
Lapsiparkkitoimintaa maa-
nantaisin klo 11.30–14.30. 
Lapsiparkki on maksuton, 
mutta vaatii joka kerta il-
moittautumisen etukäteen, 
Silja, p. 044 7750 601.
Partio ti 16.4. klo 15 srk-ta-
lossa, 10–13-vuotiaille pojille.
Kuoroharjoitukset ke 17.4. 
klo 18.30 srk-talossa.
Yhteisvastuurynnäkkö eli li-
paskeräys yhdessä rippikou-
lulaisten kanssa to 18.4. klo 
18 alkaen. Jos et ole silloin 
kotona, niin muistathan, et-
tä lahjoittaa voit myös soit-
tamalla, tekstiviestillä ja ne-
tin kautta. Lisätietoa www.
yhteisvastuu.fi tai Marjolta, 
p. 045 6381 973. Tämän vuo-
den tuotolla autetaan yksi-
näisiä vanhuksia Suomessa 
ja Kambodzassa. 
Friday club 0.–4.-luokkalai-
sille pe 19.4. klo 17.30 srk-ta-

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Perhemessu su 14.4. klo 
10 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa 
Pekka Rehumäki, avus-
taa Teemu Riihimäki, 
diakoni Merja Veikkolai-
nen, kanttori Marjo Irja-
la. Varhaisnuorten kirk-
kopyhä.
Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon juma-
lanpalvelukset suorana 
netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi.

Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Aamurukous ke klo 6 kirkos-
sa. 
Perhekerhot: ks. www.kem-
peleenseurakunta.fi/per-
heet. 
Herännäisseurat su 14.4. klo 
18.30 Hilda ja Alpo Kukkurai-
sella, Ollilantie 39.
Varhaisnuorten kuorot to 
klo 16–16.45 Kirkonkylän srk-
kodissa ja pe klo 15–16 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa
Kirkkokuoro ke 17.4. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
riä ei ole 18.4. Seurakuntapii-
ri to 18.4. klo 12 Kirkonkylän 
srk-kodissa.
Varttuneet to 18.4. klo 14.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 18.4. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodis-
sa.

nakangas: Leinonen, Vesi-
haudantie 10 Keskusta-Olli-
la: Niskakangas, Vihiluoto 26 
Sarkkiranta: Kälkäinen, Hors-
matie 19 Kokkokangas-Haa-
pamaa: Jokelainen, Tauko-
paikka 2. Seurat su 14.4. klo 
16 ry:llä. Tiistaikerho ti 16.4. 
klo 12 ry:llä. Sisarilta ke 17.4. 
klo 18.30.
Murron rauhanyhdistys: 
Kodinilta pyhäkoulupiireit-
täin pe 12.4. klo 19. Maa-
kuntamyyjäiset la 13.4. klo 
11 Oulun ry:llä, iltaohjelma 
klo 18. Kodinilta su 14.4. klo 
16 ry:llä.

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

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

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Seurakunnissa tapahtuu 11.–18.4.2013

lossa. Monenlaista puuhaa, 
raamattuopetusta ja nyyt-
tärit.
Tarvisimme yhteisvastuu-
kerääjiä rippikoululaisten 
lisäksi rynnäkköillalle tai 
halutessasi voit kerätä muu-
nakin aikana – arkienkeleitä 
tarvitaan! Soittele Marjolle, 
p. 045 6381 973.
Lumijoen-Limingan mies-
tenretki ”Brewster” la 20.4. 
Tikkakosken ilmailumuse-
oon. Hinta 20 €, sisältäen 
kyydin, pääsymaksut, lou-
naan ja kahdet kahvit. Läh-
tö Lumijoelta klo 6.45 ja pa-
luu n. klo 20.45. Ilmoittau-
du kirkkoherranvirastoon, 
p. 044 7750 600. Tiedustelut 
Markulta, p. 044 7750 602.
Ystävyyden talo pe 19.4. klo 
10 srk-talossa.
Diakonia: Omaishoitajien 
leiri 28.–30.5. Rokuan kylpy-
lähotellissa. Leirin hinta 50 €. 
Leiri on yhteinen rovastikun-
nan seurakuntien kanssa. Li-
sätietoa ja ilmoittautumiset 
Marjolle 26.4. mennessä, p. 
045 6381 973.
Rauhanyhdistys: Pe 12.4. 
klo 19 nuortenilta Simunal-
la, raamattuluokka 5.–6.-lk 
K&T Vanhala ja 7.–8.-lk A&E 
Kämäräinen. Su 14.4. klo 13 
seurakuntapäivä ry:llä. Ma 
15.4. klo 19 miestenilta ry:llä. 
Päiväkerho ry:llä ma, ke klo 
17–18.30 ja ti, to klo 17.30–
19.
Kastettu: Inari Unna Kasmi-
ra Oikarinen.

Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 18.4. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. 
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maanan-
taisin klo 10–12 Kirkonkylän 
srk-kodissa. 
Varhaisnuoret: ks. www.
kempeleenseurakunta/kou-
lulaiset. 
Nuoret: Nuorten illat tors-
taisin klo 19 Vanhassa pappi-
lassa. Raamis ke 17.4. klo 18 
Vanhassa pappilassa. Gospel-
messu to 18.4. klo 19 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa.
Kastetut: Aatto Olavi Ante-
ro Rantala, Julia Luna-Safira 
Väyrynen, Matleena Olivia 
Niskanen, Nooa Mattias Räi-
hä, Julius Heikki Aukusti Kar-
jalainen, Viola Amalia Nurk-
kala, Onni Alvar Muikku, Iina 
Hannamaria Pylväs, Eemi El-
meri Haataja.
Kuollut: Keiju Kaarina Tai-
vainen s. Mustonen 72, Lydia 
Emilia Keskitalo 4 kk.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokat pe 12.4 
klo 18 4.–5.-lk: Tiirola, Port-
tikellonkuja 12. 6.–7.-lk Räi-
hä, Tiilipojanpiha 9. 8.–9.-
lk Nuortenilta ry:llä klo 19. 
Nuortenilta pe 12.4. klo 19 
ry.llä. Maakuntamyyjäiset la 
13.4. klo 11 Oulun ry:llä. Py-
häkoulut su 14.4. klo 12 Pai-
turi: Tahkola S& I, Patotie Lin-

Seuraava lähetys virtuaalikirkossa 
www.virtuaalikirkko.fi 

Hailuodon kirkosta su 28.4. klo 10. 
Lähetämme vuoden aikana 15 suoraa lähetystä 

kirkostamme.

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

hyväksi – arvottavaa voi tuoda mukana.

Konsertteja huhtikuussa
Scherzo!-konsertti 

sunnuntaina 14.4. klo 19 Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa.
Juho Lepistö, piano, Maria Mannermaa, sopraano, Hannu Alasaarela, piano

Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €. 
Konsertti on osa "Kevät alkaa Kempeleestä"-tapahtumaa. 
Järj. Kempeleen kunta ja Oulunsalon kulttuuri-instituutti. 

Nuoret kapellimestarit – 
Pohjan sotilassoittokunnan konsertti 

perjantaina 19.4. klo 18 Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa.
Solistit Anni Paarma, saksofoni ja Heli Nissinen, eufonium. 

Sotilassoittokuntaa johtavat puhallinkapellimestarinjohdon 
opiskelijat Sibelius-Akatemiasta. 

Vapaa pääsy, vapaaehtoinen ohjelmamaksu.

Päiväkerhoihin ilmoittautuminen 
kaudelle 2013–2014
Vanhemmat voivat ilmoittaa lapsen Kempeleen seu-
rakunnan päiväkerhoon, kun lapsi on täyttänyt kolme 
vuotta. Ilmoittautumisen voi tehdä sähköisesti www.
kempeleenseurakunta.fi. Ilmoittautumisaika on 8.4.–
17.5.2013. 

Lisätietoja päiväkerhotoiminnasta voi kysyä varhais-
kasvatuksen työalajohtaja Saija Kivelältä, p. 040 7790 
375 tai saija.kivela@evl.fi ja www.kempeleenseura-
kunta.fi/perheet.

w
w

w
.sxc.h

u / B
ert van´t H

u
l

Tam
m

i / K
u

ltaiset ko
u

lu
lau

lu
t  van

h
o

ilta ajo
ilta



22    Nro 14    11.–18.4.2013

Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
16.4. klo 14 tk-sairaalan b-
osastolla, Jouni Heikkinen.
Siioninvirsiseurat ti 16.4. 
klo 19 Laitasaaren rukous-
huoneella, Kerttu Inkala, 
Sauli Typpö.
Niittypirtin kerho ke 17.4. 
klo 13, Hanna Kaisto-Vanha-
mäki, Simo Pekka Pekkala. 
Rukouspiiri ke 17.4. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Kuoroharjoitukset: Ke 17.4. 
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 
ja klo 15–17 Kylmälänkylän 
kappelissa sekä parillisten 
viikkojen to klo 10–12 Laita-
saaren rukoushuoneella. 
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja 
lukiolla. Nuortenilta to 11.4. 
klo 17–18.30 Päivärinteen 
seurakuntasalissa. Päivystys 

Seurakunnissa tapahtuu 11.–18.4.2013

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

Messu su 14.4. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, kanttori-
na Ossi Kajava.

Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 11.4. klo 11 kappelis-
sa, Hanna Kaisto-Vanhamä-
ki, Pekka Kyllönen. Bye-bye, 
Pekka.
Hartaus to 11.4. klo 14 Vire 
kodissa, Jouni Heikkinen.
Lähetyslauluilta to 11.4. klo 
18.30 Pirkko ja Esko Könöl-
lä, Päivärinteentie 120, Jou-
ni Heikkinen.
Iltahartaus to 11.4. klo 19 
Rokualla, Pekka Kyllönen.
Hartaus ja ehtoollinen pe 
12.4. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Jouni Heikkinen.
Virsirunoilta su 14.4. klo 18 
seurakuntatalossa. 
Aamuhartaus ma 15.4. klo 
9.30 Päiväkeskuksessa, Jou-
ni Heikkinen.
Ompeluseurat ma 15.4. klo 
18 srk-talon rippikoulusalis-
sa, kaikille avoin ompeluseu-
ra lähetys- ja diakoniatyön 
hyväksi. Ompeluseuroissa 
valmistettuja tuotteita myy-
tävänä Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi, tiedustelut Han-
nalta, p. 040 5470 784.
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 16.4. klo 12 rukoushuo-
neella, Hanna Kaisto-Vanha-
mäki. Saamme Sirkku Ehon 
terveiset Kanadasta.
Sanginjoen seurakuntapiiri 
ti 16.4. klo 12 Pirkko ja Heikki 
Niskajärvellä, Leena Leskelä, 

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

Sanajumalanpalvelus 
su 14.4. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Marja-Liisa 
Hautamäki ja kanttori-
na Mika Kotkaranta.

Seurakunnan työntekijät 
suunnittelupäivillä 17.–18.4. 
Kirkkoherranvirasto palve-
lee, muut toimistot suljettu. 
Lähetysvintti ma 15.4. klo 
12–14.
Hartaudet:  to 11.4. klo 14 
Alatemmeksen vanhainko-
dilla. Niittypirtin hartaus to 
11.4. klo 13. 
Seurakuntakerhoa ei ole  ke 
17.4. 
Vapaaehtoistyön tukihenki-
löilta to 11.4. klo 18 (Huom.
päivä!) pappilan salissa. Mu-
kana Sinikka.
Kuorot: Ei kuoro-harjoituk-
sia.
Raamattu- ja rukouspiiri 
Lähetysvintillä ke 17.4. klo 
18.30.

pe 12.4. klo 16–18 nuoriso-
toimistolla. 0-bileet pe 12.4. 
klo 18–22 palloilusalissa. Yö-
kahvila Valopilikku la 13.4. 
klo 19–24 Nuokkarilla. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Seurakuntapiiri ti 
16.4. klo 12. Siioninvirsiseu-
rat ti 16.4. klo 19. Perheker-
ho to 18.4. klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 11.4. klo 18.30 ompeluseu-
rat ry:llä. Pe 12.4. klo 18.30 
veljesilta Laitasaaren ry:llä. Su 
14.4. klo 14 seurat ry:llä. Ma 
15.4. klo 18 päiväkerhot ry:llä. 
Ti 16.4. klo 13 lauluseuraker-
ho Kämäräisellä. Klo 18.30 si-
sarilta. To 18.4. klo 18.30 om-
peluseurat ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 12.4. klo 18.30 yhtei-
nen veljesilta ry:llä. La 13.4. 
klo 10 päiväkerho ry:llä. Su 
14.4. klo 12 pyhäkoulut: 
Hyrkki Urpilainen, Norjanku-
ja, Laitasaari Puroila, Mettä-
peräntie 89, Huovila Pinonie-
mi, Ritolantie 87. Klo 17 seu-
rat ry:llä. Ti 16.4. klo 13 laulu-
seurakerho Kämäräisellä. To 
18.4. klo 18.30 sisarilta ry:llä.
Kuollut: Anni Elina Keskitalo 
s. Honkakoski 88.

Kirkonkylän diakonia-
toimisto seurakunta-
talo, diakonissa 
Sinikka Ilmonen, 
p. 044 7521 226.
Tupoksen 
diakoniatoimisto 
Vanamo, diakonissa 
Marika Kamps, 
p. 044 7521 243.

Nuorisotyö: Nuortenilta to 
11.4. Vanamossa klo 18. 
Isosleiri 3.–5.5. Törmäläs-
sä. Muista ilmoittautua 21.4. 
mennessä!
Varhaisnuorisotyö: 1.–6.- 
luokkalaisten  kerhotoiminta 
päättyy viikolla 16. (Huom. 
Askartelukerho 3.–4.-lk jat-
kuu 20.5. asti). Kerholaisten 
kevätretki 23.4. Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset 16.4. men-
nessä www.liminganseura-
kunta.fi.
Lisätietoa nuorisotyön toi-
minnasta, yhteystiedot, rip-
pikouluryhmien ohjelmat 
ym. osoitteesta www.nuori-
sonurkka.fi.
Perhekerhot: Ti 16.4.  klo 
9.30–11 seurakuntatalolla. 
Lastenvaate-esittely POMP 
de LUX / Kati Myllymäki-Nis-
sinen. Ke 17.4.  EI KERHOA 
Tupoksen Vanamossa. (Työ-
yhteisön suunnittelupäivät.)

Limingan ja Lumijoen seurakuntien 
Miestenretki ”Brewster” 

lauantaina 20.4. Tikkakosken ilmailumuseoon. 

Tutustumme suomalaisen ilmailun historiaan 
sen alusta nykypäivään saakka. 

Aikataulu: Lumijoen srk-talo klo 6.45 ja 
Limingan srk-talo klo 7. Paluu noin klo 20.30. 
Matkan hinta 20 € (sis. kyydin, pääsymaksut, 

lounaan ja kahdet sämpyläkahvit). 

Ilmoittautuminen kirkkoherranvirastoon 
to 18.4. mennessä, p. 044 7521 220.

Keväinen Vivaldi-ilta 
tiistaina 23.4. klo 19 kirkossa. 

Musiikkikoulun viuluryhmä, Sauli Pulkkinen, sello,
Airi Kukkonen, laulu, Ossi Kajava, urut.

Ohjelmamaksu 5 € Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Virsirunoilta 
sunnuntaina 14.4. klo 18 seurakuntatalossa. 
Rovasti Niilo Rauhala kertoo virsirunoilija 
Anna-Maija Raittilan virsien sanomasta. 
Ohjelmamaksu 5 € sisältää kahvi-/teetarjoilun.
Tuotto Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Rippi-
koulu

Kesä 2. ryhmän 
opetusviikonloppu 

lauantaina 13.4. klo 12–16 
Vanamossa ja

sunnuntaina 14.4. klo 10–14 
kirkossa. 

Molempiin muistiinpanoväli-
neet mukaan. Tupokseen omat 

eväät, kirkossa kirkkokahvit.

Partio: Akelaneuvosto to 
11.4. Päivystys partiotoimis-
tossa pe 12.4. klo 15–17. Hal-
litus partiotoimistossa klo 
18–20. Päkmä 13. la 13.4. lip-
pukunnan partiotaitokilpai-
lut partiokämpällä. Tarkem-
mat tiedot tapahtumista 
www.niittykarpat.fi.
RY:n toimintaa: Raamattu-
luokka (7.–8.)  pe 12.4. klo 
18.30  kodeissa, raamattu-
luokka (5.–6.) la 13.4. klo 
18.30 ry:llä, pyhäkoulut su 
14.4. klo 11.30, seurat  klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodilla ja ry:llä sekä seurat 
klo 17 ja 18.30 ry:llä. Sisaril-
ta ti 16.4. klo 19 ry:llä. Vart-
tuneiden kerho to 18.4. klo 
12 ry:llä.
Kastettu: Aapo Sakari-
as Höyhtyä, Rasmus Artturi 
Siekkinen, Aatu Elmeri Sip-
pola.
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Perhekerhot
Kestilä: ke klo 10 kerhokodissa, parittomalla viikolla 
mukana diakonissa ja lastenohjaaja
Piippola: joka toinen ma klo 10 srk-kodissa, 
seur. kerta 22.4. 
Pulkkila: joka toinen ma klo 10 srk-talon 
kerhohuoneessa, seur. kerta 15.4. 
Pyhäntä: joka toinen ti klo 10 srk-talon 
kerhotilassa, seur. kerta 23.4. 
Rantsila: ma klo 10 Nuppulassa

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
Afrikka-messu  su 14.4. 
klo 10 Kestilän kirkos-
sa. Saarna Matti Laurila. 
Amani-musiikkiryhmä.
Katso ilmoitus.

KeStiLä
Seurakuntakerho pe 12.4. 
klo 10 srk-kodissa.
Seurat su 14.4. klo 19 ry:llä.
Ystävänkammari ke 17.4. klo 
10 srk-kodissa.
Nuortenilta to 18.4. klo 17–
18.30 kerhokodissa.
Aikuisten raamattuluokka 
pe 19.4. klo 19 ry:llä.

PiiPPoLa
Avoimen naistenpiirin ide-
ointi-ilta pe 12.4. alkaen klo 
18.30 srk-kodissa. 
Seurakuntakerho ti 16.4. klo 
12 Väinölässä.

Kuollut: Veikko Mat-
ti Luttinen 84 (Piippola), 
Väinö Fredrik Kärki 73 
(Pulkkila).

Sanajumalanpalvelus 
su 14.4. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttori Pent-
ti Korkiakoski.
Perhekirkko su 14.4. klo 
12 Murron rukoushuo-
neella. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttori Pent-
ti Korkiakoski.

Raamattu- ja tuumailupii-
ri kokoontuu to 11.4. klo 18 
Temmeksen srk-talolla. Ter-
vetuloa mukaan.
Seurakuntakerho ti 16.4. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 17.4. klo 
10.30 Marjut ja Taisto Lippo-
sella.
Nuttupiiriläiset kokoontu-
vat jälleen to 18.4. klo 17 tu-
tussa paikassa srk-talon tak-
kahuoneessa.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.

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

Päivän aikana kuullaan Marketta Filppan terveiset Sene-
galista ja ajankohtaisia uutisia Oulun hiippakunnan lähe-
tystoimistosta lähetyssihteeri Matti Laurilalta.
Luvassa myös myyntipöytiä ja arpajaiset.
Yhteinen päivä päätetään messuun Tyrnävän kirkossa.

KESÄTYÖTÄ
Siikalatvan seurakunta hakee 16 vuotta 
täyttäneitä nuoria kesäaikaiseen puistotyöhön ja 
tiekirkkotoimintaan ajalle 26.6.–4.8. 

Työ suoritetaan kahden (2) viikon jaksoissa, kolme (3) 
nuorta / kappeliseurakunta. 

Hakemukset 30.4.2013 mennessä osoitteeseen 
Siikalatvan seurakunta, Taloustoimisto, 
Pappilankuja 6, 
92620 PIIPPOLA tai sähköpostilla 
tarmo.myllykoski@evl.fi.

PuLKKiLa
Seurakuntakerho to 
11.4. klo 12 srk-ta-
lossa.
Ompeluseurat 
pe 12.4. klo 19 
Elina ja Aulis 
Hiltusella.
Seurat su 14.4. 
klo 13 Koivuleh-
dossa ja klo 14 
ry:llä, Teuvo Aho.
Lähetysilta ti 16.4. klo 18.30 
srk-talossa. Lähetti Taina Tas-
kila kertoo kuulumisia ken-
tältä. Kahvit lähetystyön hy-
väksi.
Seurakuntakerhon retki ke 
17.4. Kestilän ystävänkam-
mariin. Lähtö klo 9.15 srk-ta-
lolta.
Ehtoollishartaus pe 19.4. klo 
13 Koivulehdossa.
Raamattuluokka pe 19.4. klo 
19 ry:llä.

PyHäNtä
Seurat su 14.4. klo 16 

ry:llä, Hannu Ait-
to-oja ja Risto 
Launonen.
Nuortenilta 
ma 15.4. klo 
14.30–16 srk-

talon kerhoti-
lassa.

Seurakuntakerho 
ke 17.4. klo 12 srk-ta-

lossa. Lähetti Taina Taskila ja 
lähetyssihteeri Marketta Tai-
paleenmäki vieraana. 
Lauluseurat ke 17.4. klo 
18.30 Limmalla.
Tavastkengän diakoniapiiri 
to 18.4. klo 11 Maria Leena 
ja Matti Kemppaisella.

raNtSiLa
Kinkerit to 11.4. klo 12 
(huom. kelloaika) Rauhalan 
kerhohuoneessa, Saila Karp-
pinen, Arja Leinonen ja Eeva-
Liisa Kekkonen.
Seurat su 14.4. klo 17 srk-ta-
lossa, Juha Alanko ja Matti 
Niemelä.
Eläkeliitto ti 16.4. klo 11 srk-
talossa.
Kansalaisopiston kevätkon-
sertti ke 17.4. klo 19 srk-ta-
lossa.
Ompeluseurat pe 19.4. klo 
19 ry:llä.

Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Nuorten ja vanhempien kes-
kusteluilta to 11.4. klo 18.30 
ry:llä. Su 14.4. klo 14.30 har-
taus VillaTyrnissä ja klo 16 yh-
distyksen ylimääräinen ylei-
nen kokous ry:llä. Aiheena 
toimitalon laajentaminen.
Murron rauhanyhdistys: Ko-
dinilta pe 12.4. klo 19 pyhä-

Yhteisvastuulipaskeräys 
ja kahvitarjoilu

perjantaina 12.4. klo 12–18 kauppojen edustalla. 

Tervetuloa tapaamaan seurakunnantyöntekijöitä, 
luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia.

koulupiireittäin. Maakunta-
myyjäiset la 13.4. klo 11 Ou-
lun ry:llä, iltaohjelma klo 
18. Kodinilta su 14.4. klo 16 
ry:llä.
Kastettu: Venla Helmi Maa-
ria Hälinen, Vertti Voitto 
Olavi Kesti.
Kuollut: Paavo Jaakko Mati-
nolli 82.

Kirkko-
valtuuston 

kokous 
keskiviikkona 17.4. 

klo 18 Pulkkilan 
seurakunta-

talossa.

Nuorten 
toimintaa
Nuortenilta torstaisin klo 18 Tyrnävän srk-talon ker-
hohuoneessa.

Nuortenilta ma 15.4. klo 18–19.30 Murron nuorisoti-
lassa, Simontaival 7–9 ja ti 16.4. klo 18–19.30 Temmek-
sen nuorisotilassa, Takalontie 11.

Seurakunnan liikuntasalivuorot yläkouluikäisille ja 
hieman vanhemmille ma 15.4. klo 16–17 Murron kou-
lulla, ti 16.4. klo 15.30–16.30 Temmeksen koululla ja to 
18.4. klo 16–17 Kirkkomännikön koululla. Kaikki mu-
kaan! 

Lisätietoja nuorten toiminnasta Johannalta, p. 044 
7372 632.

Rovasti-
kunnallinen 
omaishoitajien 
leiri 
28.–30.5. Rokuan kylpy-
lähotellissa. 
Osallistumismaksu 50 €.
Tiedustelut ja ilmoittau-
tumiset 26.4. mennessä 
Riitalle, p. 044 7372 630.

Seurakuntakerhon retki 
tiistaina 23.4. Rantsilaan. Lähtö klo 9 Tyrnävän seura-
kuntatalolta ja paluu klo 16 mennessä. Aamupäivän 
olemme seurakunnan vieraana ja iltapäivällä käymme 
Wilppolassa. Osallistumismaksu 15 € / kerholainen ja 
25 € / muut, sisältäen kyydin, kahvin ja ruoan. Ilmoit-
tautumiset 16.4. mennessä kirkkoherranvirastoon p. 
(08) 5640 600.

Lähetyspyhä 
14.4. Kestilässä

Afrikka-messu klo 10 Kestilän kirkossa
- saarna lähetyssihteeri Matti Laurila, liturgia 
 Perttu Kyllönen, avustava pappi Saila Karppinen,
  kanttorina Veijo Kinnunen
- mukana oululainen Amani-musiikkiryhmä 
 Suomen Lähetysseurasta
Ruokailu, myyjäiset ja arpajaiset seurakuntakodissa. 
Lounaan hinta 8 €, lapset 4 €. Otetaan vastaan lahjoi-
tuksia arpajaisia ja myyjäisiä varten.
Amani-musiikkiryhmän konsertti klo 13 Kestilän kir-
kossa.
Kirkkokyydin tarvitsijat ottakaa yhteys viimeistään 
torstaina 11.4. kirkkoherranvirastoon, p. 040 5528 989. 
Kyytiin ilmoittautuneille järjestetään kuljetus seuraa-
vasti: Kuljetus lähtee su 14.4. klo 9 Pulkkilan, Pyhännän 
ja Rantsilan seurakuntataloilta. Pulkkilan auto kulkee 
Piippolan kirkon parkkipaikan kautta.



24    Nro 14    11.–18.4.2013

Millaisia olemme 
taivaassa?

Millaisia olemme ian-
kaikkisuudessa? Ovat-
ko esimerkiksi aviopa-
rit taivaassakin nai-

misissa? Olisihan monesta iha-
naa, jos rakkaustarinat jatkuisi-
vat ikuisesti. Matteuksen ja Mar-
kuksen evankeliumeista käy kui-
tenkin ilmi, että taivaassa ei ote-
ta vaimoa eikä mennä vaimoksi. 
Myös taivaallinen olemuksemme 
poikkeaa maanpäällisestä, sillä 
olemme kuin enkeleitä. 

Matteuksen evankeliumin 22. 
luku kertoo näin. 

Samana päivänä Jeesuksen luo 
tuli saddukeuksia, jotka kieltä-
vät ylösnousemuksen. He esitti-
vät hänelle kysymyksen: "Opetta-
ja, Mooses on sanonut: 'Jos mies 
kuolee lapsettomana, hänen vel-
jensä tulee naida leski ja hankkia 
jälkeläinen veljelleen'. Keskuu-
dessamme oli seitsemän veljestä. 
Vanhin heistä meni naimisiin, 
mutta kuoli, ja koska hänellä ei 
ollut lapsia, leski jäi hänen veljel-
leen. Samoin kävi toiselle veljelle, 
niin myös kolmannelle ja lopul-
ta kaikille seitsemälle. Viimeisenä 
kaikista kuoli nainen. Kenen vai-
mo hän on oleva ylösnousemuk-
sessa? Hänhän on ollut naimisis-

sa heidän jokaisen kanssa." 
Jeesus vastasi heille: "Te kul-

jette eksyksissä, koska ette tunne 
pyhiä kirjoituksia ettekä Juma-
lan voimaa. Ei ylösnousemukses-
sa oteta vaimoa eikä mennä vai-
moksi. Ylösnousseet ovat kuin 
enkelit taivaassa. Mutta ylösnou-
semuksesta puheen ollen -- ette-
kö ole lukeneet, mitä Jumala on 
teille sanonut: 'Minä olen Abra-
hamin Jumala, Iisakin Jumala 
ja Jaakobin Jumala'? Ei hän ole 
kuolleiden Jumala, vaan elävien." 
Kun väkijoukko kuuli tämän, se 
oli ihmeissään hänen opetukses-
taan. 

emme lisäänny 
taivaassa
Teologian tohtorin, Puijon seura-
kunnan kappalaisen Kari Kuulan 
mukaan Jeesus ei suoraan vastaa 
saddukeusten kysymykseen onko 
taivaassa avioliittoja, vaan kiertää 
sen. 

Jeesuksen vastauksesta käy 
kuitenkin ilmi, että olemme tai-
vaassa kuin enkelit. 

Enkelit eivät Kuulan mukaan 
lisäänny, vaan Jumala loi ne kaik-
ki yhdessä hetkessä. Enkeleitä on 
nytkin alkuperäinen määrä, jos-

J u t t u s a r ja s s a 

käs i t e l l ään 

a ih e i t a ,  j o i l l a  vo i 

o l l a  m e r k i t y s t ä 

a i ku i s e n e lämäs s ä .

kaan langenneita enkeleitä ei enää 
tavata taivaassa.

Jotkut väittävät, että emme 
edes tunnista toisiamme taivaas-
sa. Kuula on toista mieltä.

– Ihmisen maallisella vaelluk-
sella on merkitys taivaassakin. 
Siksi me muistamme elämämme 
ja tunnemme toisemme. 

Taivassielujen kuuluu Kuulan 
mukaan saada alkunsa tästä maa-
ilmasta. Ihminen on maanpäälli-

sessä tilassaan kuin lapsi taivaan 
olemukseensa verrattuna.  Tai-
vaassa ihminen kasvaa aikuiseksi 
Jumalan yhteydessä.

– Meistä pyhinkin on kuolles-
saan hyvin keskeneräinen, joten 
ihmisen kasvu jatkuu kuoleman 
jälkeen. Tulemme tosi ihmisiksi 
vasta silloin, kun meissä olevan 
Jumalan kuva kasvaa Jumalan 
kaltaisuudeksi.

– Taivaassa eheydymme ja pa-
rannumme rikkonaisuudestam-
me. Ilmestyskirjassa sanotaan, 
että Jumala pyyhkii jokaisen kyy-
neleet. Kyseessä on eräänlainen 
terapiaprosessi, jota ilman taivas 
olisi helvetti.

Kuulan mukaan keskiajalla 
ajateltiin, että taivaassa olemme 
täydellisessä iässä, noin 30-vuoti-
aita, kuten Jeesus oli kuollessaan 
ja ylösnoussessaan.

– Emme voi tietää millainen 
on olemuksemme taivaassa. Sitä 
ei voi verrata maalliseen olemuk-
seemme. 

– Ylösnousemusruumiimme 
eivät ole lihasta eivätkä verestä. 
Siksi on lopulta mahdoton sanoa, 
miltä näytämme.

Kuulan mukaan säilytämme 
persoonamme. Se ei katoa nirva-

nan kaltaiseen unohdukseen. Tä-
män elämän historia ei unohdu 
merkityksettömyyteen.

taivas saattaa 
pelottaa
Taivaan autuus tulee Kuulan mu-
kaan kolmesta asiasta: eheytymi-
sestä, hyvästä seurasta enkelten ja 
ihmisten kanssa ja Jumalan näke-
misestä. Syntyy aivan uudenlai-
nen Jumalan läsnäolon kokemus.

– Taivas on toisaalta pelotta-
va asia. Kukaan ei ole nähnyt tai-
vasta ja palannut tuoden todis-
teita ja selkeää kuvausta millais-
ta siellä on. 

Siksi meitä hieman pelottaa ja 
kavahdamme tuntematonta. Em-
mehän mene pimeään metsään-
kään, koska emme tarkkaan ot-
taen tiedä, mitä siellä on.

Hengellisessä historiassa ih-
mistä on neuvottu Kuulan mu-
kaan aloittamaan taivaan poh-
diskelu Jumalasta, Taivaan Isäs-
tä, jonka tunnemme. 

Jumalan hyvyyden pohtimi-
nen lisää levollisuutta suhtautu-
misessa kuolemanjälkeiseen to-
dellisuuteen.

Pekka HeLIN 

Taivas on toisaalta 
pelottava asia. Kukaan 
ei ole nähnyt taivasta 
ja palannut tuoden 
todisteita ja selkeän 
kuvauksen millaista 
siellä on.. Siksi meitä 
hieman pelottaa 
ja kavahdamme 
tuntematonta. 
Emmehän mene 
pimeään metsäänkään, 
koska emme tarkkaan 
ottaen tiedä mitä 
siellä on.

Saara Tu
o

m
ela


