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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Edellyttääkö uskonnonvapaus oikeutta harjoittaa us-

kontoa kouluaikana opettajien ja seurakunnan työn-

tekijöiden johdolla muulloinkin kuin uskontotuntien 

aikana, vaikka se johtaisi oppilaiden jakamiseen eri ryh-

miin? Onko enemmistöuskonnon suosiminen julkisissa 

kouluissa perustuslain mukaista? Onko oppilaiden jaka-

minen ryhmiin uskonnollisen tai uskonnottoman vakau-

muksen perusteella syrjintää? 

Tämänsisältöinen kantelu apulaisoikeuskanslerille nosti 

taas virren 571 otsikoihin.

Nyt odotellaan yksiselitteistä tulkintaa siihen, onko 

Suvivirren laulaminen koulussa uskonnonharjoittamista 

vai perinnekasvatusta. Opetusministeri Anna-Maja Hen-

rikssonkin jo ehti parahtaa, että samaan kysymykseen ei 

voida palata joka vuosi uudestaan.

Ministerin mukaan virsi on osa yhteistä kulttuuriperin-

töämme eikä perinteiden jatkamista pidä pelätä. Hän toi-

voo asiaan yksiselitteistä tulkintaa, kunhan eduskunnan 

perustuslakivaliokunta on tämän viikon perjantaina ensin 

kuullut oikeusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön 

ja Opetushallituksen edustajia sekä valtiosääntö- ja ihmis-

oikeusasiantuntijoita.

Opetushallitus ohjeisti 2006 kouluja koulun juhlien jär-

jestämisestä. Ohjeistuksen mukaan koulujuhlaperinnön 

vaalimisessa ja kehittämisessä lähtökohtana tulee olla 

yhteisöllisyyden ja suvaitsevaisuuden periaate. Apulais-

oikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan yhteisöllisyys 

rikkoutuu, kun koulun yhteiset juhla- ja päätöstilaisuudet 

halutaan nivoa uskonnon harjoittamiseen.

Rauhan Tervehdyksen toimittaja kyseli oululaisilta 

yhdeksäsluokkalaisilta käsityksiä Suvivirren sopivuudesta 

koulun päättäjäisiin. 

Olisi mielenkiintoista kuulla jatkoksi, mitä vastauksia 

samansisältöiseen kyselyyn antaisivat isät ja äidit. Kotien 

kantaa voisivat selvittää vaikka koulujen vanhempainyh-

distykset.

Muut mediat
ToiMiVaN deMoKraTiaN ja kaikkien 
kirkon jäsenten kannalta on tärkeää, että 
päättäjissä olisi tukeva edustus myös niistä 
ihan tavallisista kirkon jäsenistä, jotka käy-
vät joulukirkossa tai eivät aina sielläkään.

Päätoimittaja Urpu Salin Esse-lehdessä 27.3.2014
 

oN SiTä TulluT sen verran itsekin töp-
päillyksi, että osaa olla kiitollinen Jeesuk-
sen sovitustyöstä ja armosta.

Sanoittaja ja runoilija Sinikka Svärd 
Sana-lehdessä 27.3.2014

”KriSTilliSillä PerhearVoilla” viita-
taan yleensä sellaiseen elämäntapaan, josta 
1950-luvun keskiluokka haaveili. Ihantee-
seen kuuluvat pitkät yksiavioiset liitot, sel-
keät sukupuoliroolit, ahkeruus, vanhempi-
en auktoriteettiasema ja kauniit käytöstavat.

Olen aina ihmetellyt, miksi tätä rakennel-
maa kutsutaan kristilliseksi. Raamattu kun 
näyttää pikemminkin vilisevän sen näkökul-
masta varsin epäilyttäviä tyyppejä, Jeesuk-
sesta lähtien – hänhän asetti uskonyhteisön 
biologisen perheensä edelle, pysytteli ikänsä 
naimattomana ja vältteli normitöitä.

(…) Jos kristilliset perhearvot palau-

 aatoksia

Suvivirsi    
ja enkeli taivaan

Helsingissä hakataan, tänne las-
tut lentelevät. Vanha sananlas-
ku, joka tarkoitti alun perin ra-
diota, sopii uutiseen, apulais-

oikeuskanslerin päätöksestä helsinki-
läisen vapaa-ajattelijan kanteluun. 

Kantelun mukaan kolme lasta jou-
tuu silmätikuksi jäädessään pois us-
konnon värittämistä koulun tilaisuuk-
sista. Niitä ovat seurakunnan pitämät 
päivänavaukset, juhlat, joissa lauletaan 
virsiä tai puhutaan Jumalasta. 

Apulaisoikeuskansleri suosittaa, et-
tä koululaitos tulisi sterilisoida koko-
naan uskonnosta: jouluvirttä eikä su-
vivirttä tulisi laulaa. Muutama vuo-
si sitten opetushallitus linjasi, että ky-
seiset virret ovat suoma-
laiskansallista perinnettä, 
joka ei loukkaa ketään.

On hyvä, että vähem-
mistöjen oikeuksia ajetaan 
ja että toimitaan niin, että 
ketään ei leimata eikä syrji-
tä. Se kai tulisi olla kirkon-
kin rooli. Mutta on pakko 
kysyä, mennäänkö liian pitkälle. Mi-
ten täällä pohjoisessa Suomessa ei ole 
havaittavissa minkäänlaista ongel-
maa? 

Koko pappisurani aikana koulun 
ja kirkon yhteistyö oli saumatonta. 
Koululaiset päiväkodista lukioon, jo-
pa ammattioppilaitoksiin tulivat kirk-
koon vähintään kahdesti vuodessa, 
papit ja seurakunnan työntekijät oli-
vat aina tervetulleita kouluun. Harta-
uksia odotettiin. Enkeli taivaan ja su-
vivirsi kajahtivat kun opettajat olivat 
ne opettaneet. 

Pitää uskaltaa sanoa oma mielipide 
myös enemmistön puolesta. Onko oi-
kein, että toimitaan vapaa-ajattelijoi-

den ja ateistien ehdoilla? 
Kun lähdin kansakouluun, joka aa-

mu pidettiin aamuhartaus. Vielä kes-
kikoulussa ja lukiossakin ennen ruo-
kailua noustiin käytävälle ja luettiin 
ruokarukous. Ei siitä kukaan häiriin-
tynyt. Uskontoa oli joka aamu puoli 

tuntia. Ei siitä henki men-
nyt. 

Jos lähdetään tarkasti 
apulaisoikeuskanslerin vii-
toittamalle tielle, joudutaan 
tiukan paikan eteen. Yle 
ykkönen täytyy lakkauttaa 
heti. On ennenkuuluma-
tonta, että aamusta alkaen 

soitetaan virsiä ja hengellisiä lauluja ja 
kirkonkellot paukkavat.

Keväällä 1967 sai 90 kansakoulun-
opettajaa kelpoisuustodistuksensa. 
Esimies määräsi, että mitään uskon-
nollisia seremonioita suvivirsineen ei 
yliopistossa suvaita. 

Kolme meistä marssi musiikin leh-
torin luo. Ilmoitimme, että emme ota 
todistuksiamme, ellei veisata suvivirt-
tä. Lehtori lupasi kyynelsilmin, että 
toiveemme toteutetaan. 

Kasarmintien juhlasalissa laulettiin 
suvivirsi seisten.

ERKKI PIRI
Kirjoittaja on eläkepäiviään 

viettävä rovasti

MiNNa  KoliSTaja 
minna.kolistaja@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Pitää uskaltaa 
sanoa oma 
mielipide myös 
enemmistön 
puolesta.

tuvat uskon merkitykseen, miksi yksi elä-
mäntapa olisi muita kristillisempi?  

Anna Kontula 
Kirkko & kaupunki -lehdessä 26.3.2014

jeeSuKSeN VerTauS kymmenestä mor-
siusneidosta, joista puolet oli viisaita, 
puolet tyhmiä, vaivasi ystävääni lapsena. 
Pietistisen kasvatuksen saanutta poikaa 
pelotti mennä elokuviin, sillä vertaus vii-
saista ja tyhmistä kalvoi mielessä. Entä jos 
Jeesus tulisikin sillä aikaa ja hän, valmis-
tautumaton, maallisiin juuri sillä hetkel-
lä hairahtunut ihmispolo ja tyhmä neit-
syt, jäisi popkornit käsissä rannalle ank-
kafilmin pyöriessä taustalla?

Eija-Riitta Korhola blogissaan 
Seurakuntalainen.fi -sivustolla 26.3.2014

MaailMaNlaajuiSeSTi Kristuksen 
kirkko elää ja voi hyvin. Suomessa saate-
taan ehkä ottaa jokunen taka-askel, mut-
ta globaalisti tilanne on toinen. Katselem-
me siis kristinuskon tilaa vääristyneestä, 
vain paikallisesta näkökulmasta eli meil-
lä on perspektiivihäiriö.

Santeri Marjokorpi Sanansaattajassa 27.3.2014

joko saataisiin yksiselitteinen tulkinta Suvivirrestä
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Nuoret saivat suurimman potin
oulun seurakunnat 
käyttivät viime vuonna 
yli kuusi miljoonaa 
lapsiin ja nuoriin.
Nuorisotyössä karttuvat 
tärkeät elämäntaidot, 
kuten sosiaalisuus ja 
vastuullisuus, 
hanna Särkelä ja 
rami Klemets tietävät. 

Hanna Särkelä lähti rip-
pikoulun jälkeen katso-
maan, mitä Oulun seu-
rakunnilla on tarjolla 

nuorille. Tuu tsekkaan -tapah-
tumassa hän kiinnostui isostoi-
minnasta.

18 vuotta täytettyään Hanna 
siirtyi isosen pestistä rippikoulu-
leirien yövalvojaksi. Virtaa riittää 
toimia myös Tuiran seurakunnan 
avareissa eli ohjaajana nuorten 
Avoimien ovien -illoissa. 

Hanna Särkelä on Tuiran nuo-
risotyön suurkuluttaja, mutta hän 
myös ottaa kosolti vastuuta toi-
minnasta esimerkiksi nuorten 
palveluryhmässä.

Hanna iloitsee siitä, että Ou-
lun seurakuntayhtymän suurin 
toiminnallinen satsaus on lapsiin 
ja nuoriin, yhteensä yli kuusi mil-
joonaa euroa.

Kulunut fraasi, mutta totta: 

nuorissa on tulevaisuus. Näin to-
teaa myös Hanna.

Nuorisotyö muutti
elämää monin tavoin
Tuiran avareissa viihtyvä 17-vuo-
tias Rami Klemets miettii, mil-
laista hänen elämänsä olisi ilman 
vuosia nuorisotyössä. Hän päätyy 
arvioimaan, että olisi paljon en-
nakkoluuloisempi ja vähemmän 
sosiaalinen nuori kuin nyt.

Klemets kertoo oppineensa 
nuorisotyössä suhtautumaan ai-
empaa rennommin uusiin ihmi-
siin.

– Olen luottavaisempi ja rau-
hallisempi erilaisissa tilanteissa. 

Olen myös oppinut iloitsemaan 
pienistä asioista. Tällaista taitoa 
minulla ei aikaisemmin ollut, Ra-
mi mietiskelee.

Hän myöntää, että hänellä oli 
ennen rippikoulua ennakkoluu-
loja kirkon toimintaa kohtaan.

– Tulin pieneltä paikkakun-
nalta, jossa kirkon jutut olivat 
kaupunkiseurakuntaa konser-
vatiivisempia. Tuirassa nuoriso-
työssä on paljon porukkaa, ja sik-
si enemmän erilaisuutta.

Nuorisotyössä 
värien kirjoa
Sekä Ramille että Hannalle on ol-
lut tärkeää se, että kirkossa siede-

tään erilaisuutta.
– Eri tavalla ajattelevat ovat 

nuorisotyössä kavereita keske-
nään. Täällä myös eri-ikäiset koh-
taavat toisensa, Hanna sanoo.

Hän suunnittelee vähentävän-
sä vastuitaan nuorisotyössä opis-
kelujensa vuoksi.

Hannalle uskosta on tullut vii-
me vuosina ennen kaikkea voima 
pitää huolta lähimmäisistä.

Erityisoppijien
määrä kasvaa
Tuiran vs. nuorisotyöntekijä San-
na Parkkinen kertoo, ettei nuori-
sotyössä tuhlailla varoja, vaikka 
miljoonista puhutaankin.

Kirkon talouden kiristyessä 
myös Oulun seurakuntien nuo-
risotyössä on löydettävä säästöjä. 

Parkkisen mukaan jo nyt on 
tullut kehotus nipistää elintar-
vikkeista. 

Parkkinen toivoo, ettei sääs-
tötavoitteita tarvitse tulevaisuu-
dessa tehdä ainakaan heikoimpi-
en kustannuksella. Rippikoulujen 
ryhmäkokoja ei saisi ryhtyä kas-
vattamaan, hän sanoo.

Nuorisotyössä tiedetään, et-
tä yhä useammalla rippikouluun 
tulevalla on oppimisvaikeuksia. 
Näille nuorille on oltava tarjolla 
riittävän pieniä ryhmiä rippikou-
lun onnistumiseksi.

Parkkisen mukaan nuorisotyön 
varoja tulisi käyttää aiempaa enem-
män varhaisnuorisotyöhön, erityi-
sesti kesäleirien järjestämiseksi.

RIITTA HIRVONEN

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n

Tuiran Avoimissa ovissa nuoret asettuivat ryhmäkuvaan pyyntöjen jälkeen. Ylärivissä pojat Olli Joki (vas.), Tatu Yli-Tainio, Mikael Karvonen ja Rami Klemets. Alhaalla tytöt Pihla Hiltunen (vas.), Veera Petäsnoro, Erika 
Korva ja Hanna Särkelä.

Itselleen tärkeää yhteisöä Han-
na ei kuitenkaan halua jättää ko-
konaan, sillä viime vuosiin on 
sisältynyt monia tärkeitä koke-
muksia esimerkiksi nuorten pal-
veluryhmässä. 

Lähitulevaisuudessa hän 
matkustaa Etiopiaan yhdessä 
seurakunnasta tuttujen nuor-
ten kanssa.

eri tavalla 
ajattelevat ovat 
nuorisotyössä 
kavereita 
keskenään. 
Täällä myös 
eri-ikäiset 
kohtaavat 
toisensa.

Hanna Särkelä

Pelaaminen ja musiikki kuuluvat Avareiden vakio-ohjelmaan.
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Kansalaisaloite: 
Kristilliset 
perinteet 
säilytettävä
Eduskunnan tulee ryhtyä lain-
säädännöllisiin ja muihin tar-
vittaviin toimiin, joilla var-
mistetaan se, että peruskou-
lussa ja lukiossa vaalitaan jat-
kossakin suomalaisia kristil-
lisiä perinteitä, esitetään tuo-
reessa kansalaisaloitteessa.

"Suvivirsi, kristilliset jou-
lulaulut ja -kuvaelmat sekä 
seurakuntien aamunavaukset 
ovat osa tätä perinnettä, ja nii-
den tunteminen kuuluu sekä 
länsimaiseen kulttuuriin että 
maassamme asuvien yleissivis-
tykseen", aloitteessa sanotaan.

h&M:a 
syytetään 
antisemitismistä
Vaateliike Hennes & Mauritz 
on vetänyt myynnistä naisten 
paidan sen jälkeen, kun paitaa 
syytettiin juutalaisvastaisek-
si, kertoo ruotsalaislehti Ex-
pressen.

Paita, jossa on Daavidin 
tähti ja pääkallo, on vedetty 
pois myynnistä. Lisäksi vaate-
liike julkaisi lausunnon, jossa 
se pahoitteli paidan aiheutta-
maa mielipahaa, ja kertoi, et-
tei halunnut loukata ketään. 
European Jewish Congressin 
puheenjohtaja Moshe Kantor 
on kutsunut kuviota "välinpi-
tämättömäksi ja ajattelematto-
maksi".

Nettisivu 
opastaa 
katolilaisia 
rippiin
Evankeliointiin keskittynyt 
yhdysvaltalaisjärjestö Catho-
lics Come Home pyrkii lisää-
mään katolilaisten messussa 
käymistä. Järjestö on perusta-
nut nettiin myös sivuston, jon-
ka tarkoituksena on tehdä ri-
pillä käymisestä helpompaa. 

Good Confession -sivusto 
tarjoaa myös linkkejä luonne-
testeihin, joiden avulla ripit-
täytyjä voi tutustua oman per-
soonallisuustyyppinsä tavan-
omaisimpiin synteihin. Netti-
sivu tarjoaa apua muun muas-
sa syntien tunnistamisessa ja 
omantunnon tutkiskelussa.  

Samalla
pallolla

Kirkko kustantaa 
jäsenilleen tatuoinnin

Floridassa sijaitsevan Cross 
Mount Doran kirkon pasto-
ri Zach Zehnder ei ollut ai-
van tosissaan, kun hän saar-

nan aikana lupasi kustantaa kir-
kon jäsenille tatuoinnit. Osa seu-
rakuntalaisista kuitenkin tarttui 
nopeasti hänen tarjoukseensa.

Zehnder puhui saarnassaan 
hyväksymisen merkityksestä, ja 
sanoi ”Jos joku haluaa ottaa kirk-
komme logon tatuointina, löy-
dämme kyllä rahat sen maksa-
miseen”.

Ainakin seitsemän ihmistä on 
tatuoinut ihoonsa kirkon logon, 
jossa on sinivihreän pyörteen ym-
päröimä risti.

Zehnder selittää blogikirjoi-
tuksessaan syitä kirkon sponso-
roimille tatuoinneille. 

Hän kertoo toivovansa, että ta-
tuoinnin ottaneet ihmiset voisi-
vat viedä sanomaa eteenpäin mo-
dernilla tavalla, etenkin nuorten 
keskuudessa.

– Nämä miehet ja naiset voivat 

kertoa Jeesuksesta sellaisille ih-
misille, joille itse en koskaan pys-
tyisi, Zehnder sanoo.

Pari päivää sen jälkeen, kun ta-
tuoinneista kerrottiin CBS-kana-
valla, kirkkoon oli tullut tatuoi-
tu nainen.

– Hän ei ollut käynyt kirkos-
sa kymmeneen vuoteen, sillä hä-
nen käsityksensä mukaan kirkko 
on tuomitseva, tekopyhä ja epä-

kirkon logon olkapäässään.
– Tämä on loistava tapa pait-

si näyttää uskonsa myös aloittaa 
keskustelu uskosta, Stratton sa-
noo.

KATJA KIISKINEN

Lähde: Huffington Post

ystävällinen.
Nähtyään kirkosta ja tatuoin-

neista kertovan jutun nainen oli 
löytänyt tiensä kirkkoon.

Kun tatuointialoite tuli ylei-
seen tietoon, ilmaantui myös ni-
metön lahjoittaja, joka halusi 
osallistua kustannuksiin.

Yksi tatuoinnin ottaneista on 
kiinteistönvälittäjänä työskente-
levä Holly Stratton, jolla on nyt 

Palstalla julkaistaan uskontoaiheisia 
uutisia sekä Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien nimikkolähettien 
kuulumisia eri puolilta maailmaa

Nuoret Suvivirren puolella
Yhdeksäsluokkalaisilta 
tuli selkeä kyllä 
Suvivirrelle koulun 
kevätjuhlassa.
Nuoret vierastavat 
hengellisyyttä 
päivänavauksissa 
ja vain harva 
osallistuu mielellään 
koulukirkkoihin.

Rauhan Tervehdys kysyi 
53:lta yhdeksäsluokkalai-
selta, kuuluuko Suvivirsi 
koulutyön päättymiseen.

Selvityksen mukaan 72 pro-
senttia nuorista piti Suvivirttä 
koulujen kevätjuhlaperinteisiin 
kuuluvana. 

Eräs vastaaja perusteli Suvi-
virren laulamista sillä, ettei ”lau-
lu erityisesti korosta uskonnolli-
suutta”.

Yksi oppilaista totesi: ”Vaik-
ka en usko Jumalaan, Suvivirsi 
on osa Suomen juhlaperinnettä, 
enkä usko, että se voisi erityisesti 
loukata ketään.” 

Erään kommentin mukaan 
”Suomessa on omat tavat ja sään-
nöt. Jos ei niistä tykkää, saa läh-
teä pois.” 

Ne, joiden mielestä Suvivirren 
veisuun voisi lopettaa koulus-
sa, perustelivat kantaansa muun 
muassa toteamuksella ”Ajan huk-
kaa”.  

Tylsyys askarrutti
koulukirkoissa
Rauhan Tervehdyksen tieduste-
lussa nuorilta kysyttiin myös, on-
ko heidän mielestään tärkeää, et-
tä koulujen päivänavauksissa on 
hengellistä sisältöä. 

Vain 7 vastaajaa 53:sta piti us-
konnollista sisältöä tärkeänä päi-
vänavauksissa. 

”Ysit” saivat vastata myös, 
osallistuvatko he mielellään kou-
lukirkkoihin.

36 vastaajaa eli valtaosa nuo-
rista kommentoi, ettei osallistu 
mielellään koulukirkkoihin.

Oppilaat saivat halutessaan pe-
rustella mielipidettään koulukir-
kosta. Kahdessa kommentissa to-
dettiin niiden olevan tylsiä. 

Toisaalta nuoret myös ihmet-
telivät kysymystä. ”Miksi en? ky-
syi yksi vastaajista. ”Ei ne niin pa-
hoja ole”, todettiin toisessa kom-
mentissa.

Lehden pienimuotoinen kysely 
tehtiin oululaisen yläkoulun kol-
messa luokassa. Oppilaat saivat 
vastata nimettöminä. 
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Nuoret Suvivirren puolella

Seurakuntalehti Rauhan Ter-
vehdys ja Kempeleen seurakun-
ta kutsuvat sinua tämän viikon 
perjantaina yhteiseen Yhteis-

vastuutempaukseensa Kempeleeseen.
Kauppakeskus Zeppelinin kes-

kusaukiolla on kello 10–18 välisenä 
aikana mahdollisuus neuloa yksi  – 
tai vaikka usempikin – neuletilkku.

Aikaan saaduista neuletilkuista 
kootaan torkkupeitteitä, jotka lah-
joitetaan saattohoitoa antaviin yksi-
köihin.

Zeppelinin keskusaukiolla saat 
käyttöösi lankaa ja lainaksi sukka-
puikot.  

Halutessasi voit tuoda kotoa mu-
kaan omat puikkosi. Näin sinun ei 
tarvitse jonottaa työvälineitä, jos pis-
teellä sattuu olemaan ruuhkaa.

Jos olet epävarma osaamisesta, 
paikalle kannattaa tulla kello 12–14. 

Silloin paikalla on Kempeleen seu-
rakunnan lähetystyön ja vapaaehtois-
toiminnan koordinaattori, käsitöitä 

harrastava Minna Sorvala, joka osaa 
auttaa sinua eteenpäin. 

Paikalla on päivän mittaan myös 
Kempeleen seurakunnan vapaaehtoi-
sia sekä RT:n toimituksen väkeä. 

Voit siis halutessasi antaa palautet-
ta tai juttuvinkkejä toimitukselle sekä 
osallistua arvontaan.

Tempaus järjestetään yhteistyös-
sä kauppakeskus Zeppelinin kanssa.

Jos aikaa ja intoa riittää, neuletilk-
kuja voi valmistaa jo ennakkoon ko-
tona oheisen ohjeen mukaan.

Myös virkattuja isoäidinneliöitä 
voi valmistaa, kunhan materiaali ja 
tilkun koko ovat samat kuin neule-
tilkun ohjeessa.

Jos et ennätä Zeppeliniin, voit tuo-
da neuletilkkusi 7.–11.4. välisenä ai-
kana RT:n toimitukseen (Isokatu 17, 
Oulu) tai Kempeleen seurakunnan 
kirkkoherranvirastoon.

Perjantaina pistetään puikot kilisemään 
Kempeleessä Yhteisvastuu-teemalla

Leikkaa talteen!

Neuletilkun ohje
Lanka: Novita Nalle, puikot: 3,5 mm
Valmiin tilkun koko: 10x10 cm

Tilkku neulotaan ainaoikeaa.
Luo 3 silmukkaa. 
1. kerros: Neulo kaikki silmukat oikein.
Tämän jälkeen aloita levennyskerrokset: 
Neulo 1 oikein, lisää 1 silmukka, 
neulo kerros loppuun oikein.
Toista levennyskerroksen ohjetta 
niin monta kerrosta kunnes työn 
vinoreuna on 10 cm pitkä. 
Aloita sen jälkeen kavennukset. 
Kavennuskerros: Neulo 1 silmukka oikein, 
neulo 2 silmukkaa oikein yhteen, 
neulo kerros loppuun oikein.
Toista kavennuskerroksia kunnes jäljellä on 3 silmukkaa. 
Päättele silmukat.  Päättele langanpäät.

Neliö syntyy siis kärjestä vinottain toiseen kärkeen. Joka toisella kerroksella työ ka-
penee tai levenee 1 silmukan verran toisesta reunasta: oikealla puolella oikeasta reu-
nasta, nurjalla puolella vasemmasta.

Yhteys kouluihin muutakin 
kuin päivänavauksia

Oulujoen seurakunnan 
nuorisotyöntekijä Sa-
ri Meriläinen ei häm-
mästele sitä, että nuor-

ten enemmistö puoltaa Suvivir-
ren veisaamista koulun kevätjuh-
lassa.

Nuorten kantoja selvitettiin 
Rauhan Tervehdyksen pienimuo-
toisessa kyselyssä.

– Yhdeksäsluokkalainen nuo-
ri on jo lähes kymmenen vuot-
ta laulanut Suvivirren kevätjuh-
lassa. Hän osaa sitä varmasti jo 
kaivata, ja hänelle on jo syntynyt 
muistoja sen laulamisesta. 

– Tuttu virsi kuuluu koululai-
sen kevääseen ja koulutyön päät-
tymiseen, Meriläinen sanoo.

Suoraa palautetta
nuorilta ei paljoa kuule
Lehden kyselyn mukaan yhdek-
säsluokkalaiset eivät juuri kaipaa 
hengellistä sisältöä koulujen päi-
vänavauksiin. 

Oulujoella päivänavaukset 
ovat alakouluissa koulujen lii-
kuntasaleissa, joissa lapset koh-
dataan kasvotusten. 

Yläkouluissa päivänavaukset 
pidetään keskusradion kautta. 

– En ole koskaan saanut nuoril-
ta palautetta siitä, että seurakun-
nan päivänavaukset eivät kiinnos-
taisi. Joskus oppilaat ovat kerto-
neet, että opettaja on pistänyt kes-
kusradion kiinni kesken päivän-

avauksen, Meriläinen kertoo.
Hän toteaa, kyselyn kommen-

tit on otettava todesta eikä niitä 
voi kaunistella mieleisekseen.  

Toisaalta Meriläinen pohtii, 
kaipaisivatko oppilaat yleensä-
kään päivänavauksia koulupäi-
vän alkuun, jos asiaa heiltä ky-
syttäisiin.

Arvokeskustelua
julistuksen sijaan
Nuorisotyönohjaaja Janne Hon-
kasen mielestä kirkon työnteki-
jöiden on pohdittava kriittises-
ti tapaa, jolla kirkon viesti puhu-
taan nuorille päivänavauksissa. 

Karjasillan seurakunnassa 
työskentelevä Honkanen haluaa 
itse herätellä ennen kaikkea ar-
vokeskustelua, rehellistä puhetta 
oikeasta ja väärästä elämässä.

Honkasen mukaan on tärkeää 
paneutua siihen, miten päivän-
avauksensa aloittaa. 

Nuoret ovat – aikuisten tavoin 
– kärsimättömiä kuuntelijoita. 
Korvat menevät helposti kiinni.

– Puheyhteyttä nuorten kans-
sa on rakennettava kärsivällises-
ti. Jos meidät huomataan ok-tyy-
peiksi, kuuntelukanavakin pysyy 
helpommin auki. 

– Viestin vieminen seurakun-
nasta on varmasti hankalaa, jos 
työntekijän yhteys kouluun ja 
oppilaisiin ei ole muuta kuin päi-
vänavaus, Honkanen väittää.

    

Koulutyö paljon muutakin
kuin päivänavauksia
Sari Meriläisen mukaan seura-
kuntien koulutyö on tänä päivä-
nä paljon muutakin kuin päivän-
avauksia ja koulukirkkoja. 

Oulujoen seurakunnassa kou-
luilla on erimerkiksi koulupäi-
vystyksiä, koulukummitoimin-
taa, lukuisia kerhoja, koulukin-
kereitä ja tuntivierailuja. 

Seurakunta tekee yhteistyötä 
myös Oulujoen erityisopettajien 
ja rehtoreiden kanssa koulukiu-
sattujen ja hiljaisten oppilaiden 
tukemiseksi.

Rauhan Tervehdyksen selvi-
tyksessä koulukirkkoja moititaan 
tylsiksi. Janne Honkanen koros-
taa, ettei näin tarvitsisi olla.

– Olin itse vastikään koululais-
jumalanpalveluksessa, jota pap-
pi oli tehnyt yhdessä oppilaiden 
kanssa. Rukoukset olivat nuorten 
tekemiä ja oppilaat esittivät mu-
siikkia. 

– Papilla oli kontakti nuoriin. 
Itselläni oli vilpittömän onnel-
linen olo kirkonpenkissä. Onpa 
hienoa, ajattelin.

RIITTA HIRVONEN

Suvivirren laulaminen kouluissa nousi keskusteluun maaliskuun lopussa. 
Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen totesi tuolloin koulujen 
uskonnollisten tilaisuuksien olevan ongelmallisia uskonnonvapauden ja 
yhdenvertaisuuden kannalta.

R
iitta H

irvo
n

en
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lapsiperheiden jaksaminen 
on kaikkien vastuulla
raha ei ole ainoa tapa 
auttaa taloudellisesti 
ahtaalla eläviä 
lapsiperheitä. joskus 
parasta apua olisi siivous- 
tai lastenhoito, kirkon 
kasvatus ja perheasiat 
yksikön apulaisjohtaja 
Pekka asikainen sanoo.

Hallituksen päätös leika-
ta lapsilisistä näkyy ajan 
kanssa myös kirkon dia-
koniatyössä, arvioi kirkon 

kasvatus ja perheasiat yksiköstä 
apulaisjohtaja Pekka Asikainen 
Kirkkohallituksesta.

Asikaiselta ei heru paljoa ym-
märrystä lapsilisäleikkauksille.

– Kaikki valinnat pohjautuvat 
lopulta arvoihin, niihin asioihin, 
joita arvostamme, hän toteaa.

Jo nyt eri puolilta Suomea on 
kantautunut tietoja lapsiperhei-
den määrän kasvusta diakonian 
asiakkaissa. Koska diakoniatyön-
tekijöiden mahdollisuudet lisätä 
taloudellista avustamista tuskin 
paranevat lähivuosina, perää Asi-
kainen diakoniatyöhön uusia ide-
oita ja käytäntöjä, jotta apua tar-
vitsevat tulisivat autetuiksi. 

– Pohjoinen Akordirahasto 
oli 2000-luvun alussa uudenlai-
nen tapa auttaa velkasyrjäytynei-
tä. Muutama vuosi myöhemmin 
syntyi Tukikummit-säätiö, joka 
tekee työtä nuorten syrjäytymi-
sen estämiseksi, Asikainen sel-
ventää. 

Yhteistyöstä aiempaa
enemmän irti
– Seurakunnilla on jo nyt hyvä 
paikallistason verkosto. Jotta yh-
dessä saataisiin nykyistä enem-
män aikaan, diakoniatyössä pi-

täisi pystyä hyödyntämään yhä 
paremmin yhteistyö eri auttajien, 
kuten kuntien ja järjestöjen kans-
sa, Pekka Asikainen sanoo.

Hän uskoo, että kirkon työn-
tekijöiden on myös opittava hyö-
dyntämään työssään aiempaa 

enemmän EU-rahoitusta. 
Kiimingissä asuva Asikainen 

painottaa kuitenkin, ettei raha ole 
ainoa tapa olla lapsiperheiden tu-
kena. Hän luottaa siihen, että suo-
malaisilla on halua auttaa ja kiin-
nostusta vapaaehtoistoimintaan. 

Asikaisen mukaan monissa 
seurakunnissa esimerkiksi dia-
koniatyö tekee tiivistä yhteistyö-
tä vapaaehtoistoiminnan kana-
voimiseksi perheiden hyväksi. 

– Ajan antaminen lähimmäi-
sen auttamiseksi on suuri kä-

EU-ruoka on tuttu apu 
erityisesti lapsiper-
heille. EU-elintarvik-

keita on jaettu useissa Pohjois-
Suomen seurakunnissa jo vuosi-
en ajan. Tällä hetkellä niin Kirk-
kopalvelujen kuin useiden seu-
rakuntien ruokavarastot ovat 
tyhjillään. 

– EU-ruoan jakamisessa 
on ollut taukoa viime syksystä 

saakka, elintarviketuen koordi-
naattori Ulla Pesola Kirkkopal-
veluista kertoo harmistuneena. 

Uusi satsi EU-ruokaa on jaet-
tavissa aikaisintaan syksyllä.

Pesola arvioi, että osalla seu-
rakunnista saattaa olla vielä 
EU-ruokia jäljellä, mutta mo-
nin paikoin varastot hupenivat 
jouluavustuksiin. 

– Meille soitetaan vähän väliä 

niin seurakunnista kuin avun-
tarvitsijat suoraan kysyäkseen, 
joko EU-ruoan jakelu jatkuisi, 
Pesola kertoo. 

Hänen mukaansa ihmisten 
viesti on riipaiseva: ruokakaa-
pit ovat tyhjinä ja tili näyttää 
nollaa.

Avuntarpeen syynä ovat Pe-
solan mukaan tällä hetkellä 
muun muassa runsaat irtisano-

miset.
Tauon syynä on Ulla Peso-

lan mukaan Euroopan Unionin 
hidas byrokratia. Aikaisemmin 
EU-elintarvike tuki oli maa- ja 
metsätalousministeriön alaista 
toimintaa. Tulevaisuudessa vas-
tuu siirtyy työ-ja elinkeinomi-
nisteriölle.

TEKSTIT RIITTA HIRVONEN

Uutta EU-ruokaa jaossa aikaisintaan syksyllä

denojennus. Se voisi olla esimer-
kiksi tilapäisen siivous- ja lasten-
hoitoavun järjestämistä niissä ti-
lanteissa, joissa tarvitaan lisäkä-
siä avuksi. 

Avun pyytämiseen
ajoissa
Asikainen rohkaisee ahtaassa ta-
loudellisessa tilanteessa eläviä 
kääntymään rohkeasti kirkon 
puoleen. Avustusautomaatteja 
seurakunnat eivät ole, mutta dia-
koniatyön talousneuvonta saattaa 
helpottaa tulojen ja menojen ku-
rissa pitämisessä.

– Ei kannata jäädä kasaamaan 
ongelmia kotinurkkiin, vaan ha-
kea apua ajoissa.

Asikaisen mukaan säästöjen 
kerääminen lapsilisistä kosket-
taa viime kädessä kaikkia kansa-
laisia. 

Jos perheissä joudutaan venyt-
tämään niin senttejä kuin jaksa-
mista, Asikaisen mukaan ystävän, 
työkaverin tai naapurin huolenpi-
to, esimerkiksi mitä kuuluu -ky-
symys, saattaa olla yllättävän ar-
vokas piristys.

Avun tarjoaminen ei ole kos-
kaan pahasta, hän kannustaa. 

M
ari Läh

teen
m

aa

Nuorten ja nuorten aikuis-
ten maailmanparantaji-
en Changemaker-tapah-
tuma järjestetään 11.–13.

huhtikuuta Hietasaaren leirikes-
kuksessa Oulussa. Viikonloppu 
kokoaa yhteen maailmanmuut-
tajia ympäri Suomea.

Changemaker kampanjoi tä-
nä vuonna veroparatiisitalouden 
kitkemiseksi. 

Hietasaaren viikonlopun ai-
kana syvennytään kampanjatee-
maan ja tempaistaan kaupungin 
keskustassa. 

Changemakerit toimivat glo-
baalin oikeudenmukaisuuden 

puolesta. Changemaker toimii 
Kirkon Ulkomaanavun yhtey-
dessä. 

Parisen vuotta sitten toimin-
ta tuli tutuksi näkyvästä tempa-
uksesta nälkälakossa olleiden af-
gaanimiesten puolesta. Changema-
ker-telttaleiri Helsingin keskustassa 
vaati päättäjiltä toimia Suomen ke-
hitysavun nostamiseksi. 

Teltoissa yritettiin vajaan vii-
kon ajan tulla toimeen kahdella 
eurolla päivässä.

Alun perin Norjassa 1990-lu-
vun alussa syntynyt Changema-
ker-liike alkoi Suomessa vuon-
na 2004.

Kempeleessä järjestetään 
rovastikunnallinen iso-
sille tarkoitettu Isos-en-
kelit -tapahtuma perjan-

taina 4.4. klo 17.30–22.
Mukana on Kempeleen, Li-

mingan, Tyrnävän ja Utajärven 
seurakuntien nuoria. Iltaan odo-
tetaan noin sataa isosta. 

Isos-enkelit on seikkailu 
Kempeleessä. Tapahtuma alkaa 
Kempeleen vanhasta pappilasta, 
josta kuljetaan Zeppeliiniin ja lo-
pulta Kokkokankaan seurakun-
takeskukseen. 

Reitti sisältää erilaista toimin-
taa.

Illan aiheena on Yhteisvas-
tuukeräys, pyyteetön auttami-
nen ilman rahankeruuta, kertoo 
Kempeleen seurakunnan nuori-
sotyönohjaaja Matias Jurmu.  

Isoset toimivat ryhmissä aut-
taen ihmisiä arjessa esimerkiksi 
laulamalla muistisairaille hoivaa 
tarjoavassa Cajanus-kodissa. 

Nuoret ulkoiluttavat koiria, 
vierailevat kodeissa auttamas-
sa ja pitävät Zeppeliinissä lapsi-
parkkia. 

Lisäksi nuoret kuljettavat ros-
kia pois pöydistä Zeppeliinin ra-
vintolassa, pakkaavat asiakkai-
den kauppakasseja ja kantavat 

kaupan kassoilta ostoksia autoon 
klo 18.30–22.

Odotettavissa on myös flash-
mob Zeppeliinissä. Flash mob on 
tapahtuma, jossa joukko ihmisiä 
– tässä tapauksessa isosnuoret – 
kerääntyvät julkiselle paikalle ja 
tekevät ennalta sovittuna ajan-
kohtana jotain odottamatonta.

Ilta päättyy iltapalaan ja mes-
suun Kokkokankaan seurakun-
takeskuksessa. 

Matias Jurmu enteilee, että il-
lasta on tulossa hieno ja toimin-
nallinen. Tapahtumassa pidetään 
esillä arjen rakkautta ja pyyteetön-
tä auttamista, hän vielä tiivistää.

Maailmanmuuttajat 
kokoontuvat Oulussa

Isoset tempaisevat 
näkyvästi Kempeleessä
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Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute 

@kotimaa.fi
020 754 2267

  

Muistatteko vanhan kertomuksen köy-
hästä perheestä, jossa oli isä, äiti, lapsia 
ja vanha isoisä? Isoisä oli jo niin huo-
nokuntoinen, ettei juuri kyennyt enää 

osallistumaan talon askareisiin. Kädetkin vapisi-
vat niin, että kun vanhus lusikoi keittoaan, sotku-
ahan siitä aina tuli.

Eräänä päivänä isä alkoi rakentaa laatikkoa, jos-
sa vanhus voitaisiin kuljettaa ja jättää tienvarteen 
oman onnensa nojaan. Perheellä ei enää ollut va-
raa elättää isoisää, jonka hoidosta aiheutui lisätyö-
tä ja joka oli ylimääräinen, tuottamaton suu ruo-
kittavaksi.

Kun laatikko oli valmis, sanoi perheen pieni 
poika isälleen: ”Laitetaanhan laatikko sitten tal-
teen?”

”Miksi?” ihmetteli isä.
”Jotta minäkin voin sitten viedä sinut siinä tien-

varteen, kun tulet vanhaksi.”
Arvaatte varmaan, mistä me nykyajan aikui-

set todennäköisesti löydämme vanhoina itsemme? 
Siitä samasta laatikosta, missä niin monet vanhuk-
semme kuuluvat olevan tänään – hoitolaitoksissa 
yksinäisinä, haaveilemassa turhaan ulkoilusta ja 
vessassakäyntimahdollisuuksista, vaivattomam-
miksi lääkittyinä, inhimillisyys riistettynä. 

Kuulemme hytisyttäviä uutisia vanhusten olois-
ta säännöllisesti kuukauden, parin välein. Vaikka 
osa uutisista voi olla kärjistettyjä, jopa liioiteltuja, 
se ei poista sitä tosiseikkaa, että vanhusten tilan-
teessa on valtava epäkohta. 

Meistä kukaan ei voi väittää olevansa yllättynyt 
– onhan vanhuksia hoitavan henkilökunnan vä-
hyydestä ja kiireestä puhuttu jo vuosikausia. Het-
ken asioita jaksetaan julkisuudessa kauhistella – 
sitten taas keskitytään talouskasvuun, uusiin in-
novaatioihin.

Minulle on selitetty, että vanhusten asia ei ole 
yhteiskunnan resurssien jaossa prioriteetti nume-
ro yksi. Koska vanhukset eivät taloudellisesti enää 
tuota mitään, heihin ei olla valmiita sijoittamaan. 

En silti jaksa lakata ihmettelemästä, miten tämä 
on mahdollista. Jokainen meistä on jonain päivä-
nä vanha. Jos jätämme omat vanhuksemme tien-
varteen laatikkoon, ilman mahdollisuutta päästä 
vessaan, kuinka kuvittelemme itsellemme tulevai-
suudessa käyvän?

Ainakin minua hitusen huolestuttaa. Kun seu-
raavan kerran annan ääneni jollekulle, tiedän taas, 
mitä teemaa etsin ehdokkaan lupauslistalta.

Varalta taidan kuitenkin myös viivata tämän 
kirjoituksen viimeisen virkkeen neonkeltaisel-
la korostustussilla, laittaa lehtileikkeen kontak-
timuoviin ja puristaa sitä aikanaan kouk-
kuisin sormin rintaani vasten 
mennessäni hoitokotiin, ter-
veyskeskuksen vuodeosas-
tolle tai laatikkoon. 

Pyydän, antakaa minun 
olla ihminen loppuun as-
ti. 

KATI LUOMA

Sinappia

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

laatikossa 
tien varrella

• 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

hautauspalveluja

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Virsilaulantaa 
sekunnintarkasti

koon oletettiin.
Mutta hätä ei ole tämän näköi-

nen: kirkossa pidetään vielä har-
joitus lauantaina.

– Siinä selviää, kuinka paljon 
aikaa kuluu jumalanpalvelukseen 
kokonaisuudessaan.

– Tällä hetkellä minä saar-
naajana otan luvan puhua vähän 
suunniteltua laveammin. Siinä on 
kyllä riskinsä, sillä hyvään saar-
naan pätee eräs tuttu sanalasku 
"Lyhyestä virsi kaunis", Pohjanen 
naurahtaa.

Virsikirjojen kannet painuvat 
kiinni, harjoitukset ovat ohi.

– Oli aika vaikeita virsiä, tuu-
mivat Maire Pirkola, Mirja Mik-

konen, Terttu Lithovius ja Hele-
na Lithovius.

– Mutta se on hienoa, että koti-
seurakunnan jumalanpalvelus ra-
dioidaan. 

Sitä ei ole tapahtunut koskaan 
aiemmin.

Jumalanpalvelus Tyrnävän kir-
kosta radioidaan Yle 1-kanavalla 
sunnuntaina 6. huhtikuuta.

Viiden minuutin yhteensoitto 
kello 9.55 alkaen lähetetään nau-
hoitettuna Yle-keskuksesta Hel-
singistä, kaikki muu tulee suora-
na Tyrnävältä.

MINNA KOLISTAJA

Hienoa, että kotiseurakunnan jumalanpalvelus radioidaan, tuumivat Maire Pirkola, Mirja Mikkonen, Terttu Lithovius ja Helena 
Lithovius.

Radioitavan jumalanpalveluksen joka ainoan osan kesto pitää merkitä sekunnilleen 
ajolistaan Ylen äänitarkkailijaa varten. Kappalainen Outi Pohjanen kellotti virret.

Ku va t :  M inna Ko l i s t a ja

Kappalainen kännykkä kä-
dessä kirkonpenkissä ei ole 
ihan tavanomaisin näky. 

Viime viikon maanan-
taina sellainen kuitenkin nähtiin 
Tyrnävän kirkossa, jossa harjoi-
teltiin virsiä sunnuntaina radioi-
tavan jumalanpalveluksen virsiä.

Outi Pohjanen kellotti känny-
källä virsien kestot sekunnilleen.

– Yksi sunnuntain haasteis-
ta on laulaa urkujen tahdin mu-
kaan, Pohjanen evästää harjoituk-
seen osallistuneita.

– Viereen voi istua vaik-
ka kuinka hyvä-ääninen laula-
ja. Mutta jos hän laulaa omal-
la tempollaan joko urkujen edel-
le kiirehtien tai urkujen soitosta 
jälkeen jääden, niin kuuntele en-
nemmin Heikkiä, korostaa Pohja-
nen ja tarkoittaa urkuparvella ur-
kujen ääressä istuvaa Heikki Lu-
miahoa.

Ilmoille kajahtaa alkuvirren 
534 alkusoitto. Kaikki kuusi ra-
diojumalanpalvelukseen valikoi-
tunutta virttä lauletaan läpi.

– Meille osui syvän paaston 
jakso, joten ilovirsiä emme saa 
veisata, Pohjanen sanoo.

Vielä palataan aloitusvirteen. 
Se kun osoittautuu laulettuna ja 
kellotettuna minuutin ja 20 se-
kuntia lyhyemmäksi kuin ennak-
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Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 6.4. klo 8.45. Radiopyhäkoulun 
pitää pastori Heikki Karppinen 
Karjasillan seurakunnasta. Ai-
heena on Kärsimyksen sunnuntai.
Aluelähetys klo 9.55–12: Klo 10 
messu Haukiputaan kirkosta. Vir-
ret: 275, 274:1-4, 80, 299 ja 79: sä-
keistöt 9-10. Synnintunnustukse-
na luetaan virsikirjasta teksti 700.
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon –
ohjelmassa kuullaan ennakko-
tunnelmia Kiimingin seurakun-
nan pääsiäisvaellukselta.
Ma 7.4. klo 18–18.30 Rukousradi-
ossa puhutaan Jumalan johdatuk-
sesta. Vieraana Kastellin Tuomas-
messun vapaaehtoisiin kuuluva 
Taisto Lilja.  Alueellinen lähetys. 

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

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

Esirukouspyynnöt: www.oulun-
seurakunnat.fi/rukousradio.
Luterilaisten seurakuntien Toi-
von päivä ma–pe klo 15–17
Ke 9.4. klo 16.40 Kurkistus kirk-
koon -ohjelmassa on aiheena Jo-
hannespassio, joka soi palmusun-
nuntaina Oulun tuomiokirkossa.
 
Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 6.4. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lun pitää pastori Heikki Karppi-
nen Karjasillan seurakunnasta. 
Aiheena Kärsimyksen sunnuntai.
Klo 10 jumalanpalvelus Nivalan 
kirkosta.

Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtuaa-
likirkon videoarkistoon.
Su 6.4. klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta.

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Su 6.4. klo 10 jumalanpalvelus 
Tyrnävän kirkosta. Virret: 534:1, 
4,5, 701, 292:3, 479 (vuorovirte-
nä), 436, 391:1, 275:3.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.

Kuka voi olla ehdokas?
 
Kirkko tarvitsee juuri sinua. Luottamushen-
kilöillä on seurakunnassa todellista valtaa. 
Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri 
tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja 
miehiä.
 
Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon 
jäsen, joka

• täyttää 18 vuotta viimeistään 9.11.2014
• on seurakunnan jäsen viimeistään   
 15.9.2014
• antaa kirjallisen suostumuksen 
 ehdokkaaksi asettumisesta.

Avoinna 163 paikkaa

Marraskuun 9. päivänä järjestetään seura-
kuntavaalit. Oulussa valitaan 163 edustajaa 
seurakuntaneuvostoihin ja seurakuntien yh-
teiseen kirkkovaltuustoon. Syksyn vaaleihin 
haluamme hyviä ehdokkaita – Sinut.

Luottamushenkilönä saat

• näköalapaikan ja vaikutus-
 mahdollisuuden seurakunnan asioihin
• päätösvaltaa toimintaan ja talouteen

Kiinnostuitko?

Lisätietoa ehdokkaaksi asettumisesta ja 
valitsijayhdistyksen perustamisesta: 
www.oulunseurakunnat.fi/seurakunta-
vaalit ja www.seurakuntavaalit.fi.

Vaaleista lisätietoa antaa: 

Oulun seurakuntayhtymän vs. lakimies 
Krstiina Harjuautti, p. 050 438 9034 tai 
kristiina.harjuautti@evl.fi. 

Ehdokaslistat on jätettävä syyskuun 15. 
päivään mennessä oman seurakunnan 
kirkkoherranvirastoon.

Mihin hyvään sinä uskot? Asetu ehdolle, kun haluat vaikuttaa siihen, mihin hyvään kirkko rahoja ohjaa.

Asetu 
ehdolle 
ja tee kirkosta 
näköisesi.
SEURAKUNTAVAALIT 2014

Rauhan Tervehdys -lehti on seurakuntalehti, joka on sitoutunut 
evankelis-luterilaisen kirkon sanomaan ja arvopohjaan. Lehti on 
perustettu vuonna 1907 ja se on keskeinen osa seurakuntien viestintää. 
Lehti jaetaan koteihin tällä hetkellä Oulun seudulla 14 seurakunnan 
alueella ja sen levikki on noin 100 000 kappaletta. Lehteä julkaisee 
Rauhan Tervehdys ry. Lisätietoja www.rauhantervehdys.fi.  

Etsimme Rauhan Tervehdys -lehdelle ja sen verkkojulkaisulle

Päätoimittajaa
Tehtävässäsi vastaat seurakuntalehden lukijoille sen sisällöstä ja luo-
tettavuudesta sekä siitä, että lehti seuraa julkaisijayhteisön asettamia ta-
voitteita. Johdat lehden ja sen verkkojulkaisun toimitustyötä sekä osal-
listut myös itse toimittajana lehden sisällön tuottamiseen. Työskentelet 
pienen toimitustiimin esimiehenä vastaten työn organisoinnista ja joh-
tamisesta, sisäisestä viestinnästä sekä muista hallinnollisista tehtävistä. 
Lehden avainhenkilönä ylläpidät ja kehität yhteistyötä tilaajaseurakun-
tien ja muiden sidosryhmien kanssa. 

Odotamme sinulta kokemusta vastuullisista journalistisista tehtävistä 
ja niiden menestyksekkäästä hoitamisesta. Sinulla on selkeä ja johdon-
mukainen tapa ilmaista asioita kirjallisesti ja soveltuva koulutus tukee 
tältä osin työssä menestymistäsi. Esimiehenä odotamme sinulta innos-
tavaa otetta, kykyä toimia yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa sekä 
sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin pitkällä tähtäimellä. Haluat osallis-
tuttaa muita, mutta myös itse osallistua tekemiseen aktiivisesti. Arvos-
tamme seurakunnallisen ja kirkollisen toiminnan sekä yhteiskunnalli-
sen elämän tuntemusta. 

Lisätietoja tehtävästä antaa Mercuri Urvalissa Johanna Massa, puh. 
040 144 3333. Lähetä hakemuksesi ja CV:si palkkatoivomuksineen 
10.4.2014 mennessä osoitteessa www.mercuriurval.fi.  

Paikkoja avoinna

Luottamushenkilöiden aloit-
teesta Oulun seurakuntayh-
tymässä kaavaillaan ryh-
tymistä reiluksi seurakun-

naksi. Työn alla on selvitys Rei-
lun kaupan kahvin kilpailutta-
misesta.  

Aiemmin jo Karjasillan seura-
kunta on ilmoittautunut ryhty-
vänsä reiluksi seurakunnaksi. Se 
tarkoittaa, että Karjasillalla juo-
daan eri tilaisuuksissa reilun kau-
pan kahvia ja teetä sekä kaakaota 
ja suklaata.

Oulun seurakuntayhtymä 
myönsi 376 000 euroa lähetysjär-
jestöille. Suurimman potin saa 
Suomen Lähetysseura, 238 738 
euroa. 

Lähetystyöhön tarkoitettuja 
varoja annettiin myös Suomen 
Pipliaseuralle, Kansanlähetyk-
selle, Sleylle (Suomen luterilai-
nen evankeliumiyhdistys), Kyl-
väjälle ja Sanansaattajille.

Lähetysjärjestöjen avustukset 
jaettiin vuoden 2011 vapaaehtoi-
sen lähetyskannatuksen perus-
teella.

Kirkon Ulkomaanavun kan-
sainväliseen diakoniaan myön-
nettiin 220 000 euroa. Myös Vi-
ron ja Inkerin kirkollista työtä tu-
etaan.

Seurakuntayhtymä avustaa yli 
30 000 eurolla Suomen Merimies-
kirkon toimintaa Oulussa. 

Oulun yhtymä 
jakoi avustuksia

www.suurellasydamella.fi
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intialainen Gossner-kirkko 
tekee merkittävää työtä 
naisten parissa. 

Intia on hyvin monikulttuu-
rinen maa. Sen 1,2-miljardi-
nen väestö koostuu sadoista 
kieliryhmistä, etnisistä ja so-

siaalisista ryhmistä ja kulttuu-
reista. 

– Yksi koko moni-ilmeistä 
maatamme yhdistävä asia on "Äiti 
Intia", kertoo opettaja Alice Ran-
jeeta Dungdung Intian luterilai-
sesta Gossner-kirkosta. 

– Vaikka Intia on hyvin mie-
hinen yhteiskunta, silti puhutaan 
Äiti Intiasta. 

– Nainen merkitsee jumaluut-
ta, voimaa ja kunnioitusta, sanoo 
yläasteen biologian opettajana 
kirkon ylläpitämässä tyttökou-
lussa toimiva Dungdung. 

Aiemmin naiset eivät olleet va-
paita tekemään mitä tahtovat ei-
kä heillä ollut koulutusta. Naisen 
paikka oli kotona. 

– Nykyään monet intialaiset 
naiset ovat hyvin koulutettuja ja 
menestyneitä eri aloilla, Dung-
dung kuvailee yhteiskunnassa ta-
pahtunutta muutosta.

Kun Gossner-kirkko syntyi 
1800-luvun puolivälissä Itä-Inti-
assa saksalaisen lähetystyön seu-
rauksena, yksi ensimmäisistä kas-
tetuista oli Martha-niminen tyt-
tölapsi.  

– Äidillinen rakkaus on ol-
lut läsnä kirkon toiminnassa sen 
alusta lähtien, kertoo Dungdung, 
joka on itsekin mukana kirkon 
vapaaehtoistyössä lasten ja nuor-
ten parissa. 

Äidit lahjoittavat
kirkolle riisiä
Gossner-kirkko itsenäistyi vuon-
na 1919 ja tällä hetkellä kirkon jä-
seniä on satoja tuhansia. 

Se on Intian suurin protestant-
tinen kirkko. 

Kirkon alkutaipaleelta lähtien 
äidit ovat ruokaa valmistaessaan 
laittaneet syrjään joka päivä kou-
rallisen keittoriisiä. 

Kirkko tukee intian naisia

Viikoittain nuo talletetut rii-
sit tuodaan kirkolle lahjoituk-
sena ja tämä tapa on käytössä 
edelleen. 

Naisten rooli kirkon toimin-
nassa on merkittävä. He toimivat 
pappeina, erilaisissa hallinnon ja 
johdon tehtävissä ja tekevät valis-

tus- ja vaikuttamistyötä.
Naiset auttavat niitä, jotka ovat 

kokeneet väkivaltaa ja muita vas-
toinkäymisiä. 

Työtä tehdään myös huonossa 
asemassa olevien lasten hyväksi 
tarjoamalla heille ruokaa, oppi-
materiaalia ja lääkkeitä. 

Äiti on perheessä
hengellinen kasvattaja
Intialaisessa perheessä äidin rooli 
on tärkeä. Äidit kasvattavat lapsi-
aan, eivät vain moraalisesti vaan 
myös hengellisesti. 

He opettavat lapsia rukoilemaan 
ja opettavat heille Raamattua. 

Olen kiitollinen kirkolleni siitä, että se on aina tukenut naisia. Kirkon työ on antanut heille siivet, joilla voi lentää korkealle, 
kuvailee opettaja Alice Dungdung Intiasta.

M inna S o r va la
– Äidinrakkaus sitoo koko per-

heen yhteen, Alice Dungdung sa-
noo.

Intialaisen naisen osa ei aina 
ole helppo. On alkoholismia, vä-
kivaltaa, taloudellisia vaikeuk-
sia ja sosiaalisen aseman muut-
tumista.

Intia ei ole säästynyt myös-
kään modernisaatiolta ja globali-
saatiolta. Maatalous vähenee teol-
listumisen tieltä. 

Monet äidit joutuvat nykyään 
työskentelemään kaukana kotoa 
ja asuvat erossa perheestään. 

Äidin ollessa poissa kotoa lap-
set erkaantuvat helposti perheyh-
teydestä ja kirkosta. 

Ilman huolenpitoa lapset voi-
vat ajautua rikollisiksi tai ryhtyä 
käyttämään päihteitä. 

Uuden sukupolven naiset ovat 
suuren haasteen edessä. 

Maaseudulla tilanne on vie-
lä mutkikkaampi kuin kaupun-
geissa. 

Monet tytöt muuttavat maa-
seudulta suuriin kaupunkeihin 
saadakseen työtä, mutta työllis-
tyminen on vaikeaa ilman kun-
nollista koulutusta. Pahimmas-
sa tapauksessa he joutuvat ihmis-
kaupan uhriksi.

Kirkko etsii keinoja auttaa nai-
sia kouluttautumaan ja työllisty-
mään. 

– Yli puolet naisista ei vielä-
kään tiedä oikeuksiaan, Dung-
dung arvioi, ja toteaa, että Goss-
ner-kirkko on tehnyt naisten pa-
rissa erittäin hyvää työtä. 

Dungdungin kokemuksen 
mukaan naisen asema on kristil-
lisissä yhteisöissä usein parempi 
kuin monissa muissa yhteisöissä.

Ihmisarvon ja oikeudenmu-
kaisuuden toteutuminen on tär-
keä vaikutin kirkon elämässä ja 
toiminnassa.

– Jumala on luonut naisen 
kauniisti ja kaunista tarkoitusta 
varten. Olen siitä kiitollinen, sa-
noo Alice Dungdung lämpimäs-
ti hymyillen.

MINNA SORVALA

Laulaja-säveltäjä Petri Laaksonen kon-
sertoi Kempeleen Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa 

tiistaina 8. huhtikuuta.
Laaksonen on säveltänyt runoilija Anna-

Mari Kaskisen teksteihin lukuisia pidettyjä 
hengellisiä lauluja, joista moni on kokenut 
saavansa voimaa ja lohdutusta. 

Yhteisvastuukeräyksen tämänvuotinen 
teema saattohoito tuli Laaksoselle erityisen 
läheiseksi kun hän runsas vuosi sitten oli 
saattamassa omaa äitiään viimeiselle mat-
kalle. 

Tuosta ajasta jääneitä musitoja ja tunto-
ja hän on luvannut välittää Kempeleen kir-
kon konsertissa.

Laaksonen esittää suosittuja sävelmiään 

hailuodossa nähdään pienoisdraama 
uskosta ja rohkeudesta olla oma itsensä

Petri laaksonen konsertoi Kempeleessä
Yhteisvastuun hyväksi

Lauantaina 19.4 esitetään Hailuo-
dossa näytelmä kahdesta entises-
tä papista, Tiinasta ja Mikaelista. 
Molemmat ovat kokeneet elämäs-

sään rankkoja muutoksia. Toinen on 
sokeutunut ja toisesta on tullut trans-
vestiitti.

"Serkkuni Mikael" on pienoisdraa-
ma uskosta ja rohkeudesta olla oma it-
sensä. 

Näytelmän on kirjoittanut rovasti 
Timo Juntusen alter ego Uolevi Haa-
pala ja sen on ohjannut Anne-Maria 
Haapala. 

Käsikirjoittaja-ohjaajapari esiintyy 
myös Tiinan ja Mikaelin rooleissa.

Puvustuksesta ja lavastuksesta vas-
taa Leena Ollikainen ja maskeerauk-
sesta Anna-Kaisa Ranta.

Näytelmän esityskerrat ovat lanka-
lauantain iltana klo 19.30 ja 21 Suome-
lan pirtissä (Kenttäläntie 33). 

Liput maksavat 8/5 euroa, tulot oh-
jataan seurakunnan musiikkityöhön.  
Lippuja myydään ennakkoon Hailuo-
don kirjastosta (p. 044 4973 565). 

Autoilla tulevia pyydetään jättä-
mään kulkuneuvot koulun tai kirkon 
parkkialueille.

vuosien varrelta Petri Hatakan säestyksellä. 
Laaksonen itse soittaa pianoa laulun ohella. 

Anna minun mennä -konsertti alkaa kel-
lo 19. Hartauspuheen pitää vt. kirkkoherra 
Vesa Äärelä.

Ohjelmamaksu on 10 euroa, osa tuotosta 
ohjataan Yv-keräyksen hyväksi.

Petri Laaksonen
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Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute 

@kotimaa.fi
020 754 2267

Muut seurakunnat

Yhdistykset

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
www.lhpk.fi/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.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Pirjo Teva 
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Palveluja tarjotaan

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: su 6.4. klo 15.00 Kastellin kirkolla, Töllintie 
38, Oulu, ti 8.4. klo 19.00 Laitasaaren rukoushuoneella, Muhoksella,  
ti 8.4. klo 19.00 Lea Lotvosella, Puistokuja 2, Pyhäntä, to 10.4. klo 18.00 
Raahen seurakuntakodin pienessä salissa
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

La 5.4. klo 15.00 Alfa kurssi
Su 6.4. klo 11.00 

EHTOOLLISJUMALANPALVELUS
Ma 7.4. klo 12.00 RUKOUSHETKI 

Pällissä
Ke 9.4. klo 19.00 SANAN JA 

RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 4.4. klo 19.30 Lift Up-ilta. Su 6.4. klo 11 
Seurakunnan kiitosjuhla, ehtoollinen, perhelou-
nas, Yrjö Kemppainen, Hannu Orava, Holy Wind. 
Seimi, pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 6.4. klo 17 
Church@78, International Service. Uusikatu 78. Ma 
7.4. klo 18 Sykarin kaivolla-ilta naisille. Ke 9.4. 

klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Jari Mykkänen, Pasi Markkanen, Pasi & Co. 
To 10.4. klo 9 Päiväpiirin retki Pihtiputaalle. Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.   
www.uskotv.fi   TERVETULOA!

Oulun Lähetysseurakunta
Uusikatu 35

www.oulunlahetyssrk.net

Viikko-ohjelma:
su klo 16.00 ylistys, sana ja rukous
ti klo 19.00 evankeliumin ilta
to klo 18.00 rukousilta
vierailijat: ke 9.4. klo 18.00 Israel-ilta, 
Neemo ja Liliana Raasik Virosta  
pe 11.4. klo 18.00 Jani Liukkonen 
Olet sydämellisesti tervetullut!

La 5.4. klo 14 Lähetysseurat, 
Vesa 50 v. Muistamiset LFF.
Su 6.4. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Matti Rahja.
To 10.4. klo 19 Opiskelijailta.
Pe 11.4. klo 19 Matkalauluilta 
Hintan seurakuntatalolla.
Tervetuloa!

Tänään Op/Na-ilta klo 19,  
Mika Syväniemi, E. Ravanderilla  
p. 044 507 6428
UH kirkkopyhä Lumijoella, su 6.4. 
Messu, P.Siljander. Kirkkokahvit + 
seurat: M. Tölli, J. Räisänen.
3K-ilta ma 7.4. klo 18.30, Vilho 
Harvala: Kiusattuna autiomaassa.

Tiistaisin klo 9-10 
Aamurukouspiiri + Kahvi.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Pe 4.4. Kansainvälinen ilta. Intiailainen vierailu klo 18.00.
Su 6.4. Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00. Uhrisunnuntai.

Ma 7.4. Koti-veljespiiri klo 13.00.
Olet aina lämpimästi Tervetullut!

Ev.lut. Kansanlähetys, Oulu
Pe 11.4. klo 17-21.45 ja La 12.4. klo 12-16 Armolahjaseminaari,  
Keskustan srk-talo isokatu 17. Opettamassa Kansanlähetyksen 

liittohallituksen puheenjohtaja Tuomo Heikkilä. Raamattuun perustuva opetus 
hengellisistä lahjoista ja niillä palvelemisesta seurakunnassa. Sitova ilmoittautu-
minen 10.4. mennessä toimistolle sähköpostilla tai tekstiviestillä ,
p-pohjanmaankl@sekl.fi, 044 447 7847. http://pohjois-pohjanmaa.sekl.fi.

Puhelinnumero: 0800 966 46 • Internet: www.sellina.fi

Siivouksesta 
– Hoivaan
Kaikkiin elämäsi vaiheisiin  
siivouksesta hoivaan

To 3.4. klo 19 Rukousilta, Teija Kalermo, Linnar Edesi. Pe 4.4. klo 18 Varkki-
ilta. La 5.4. Naistenpäivä alk. klo 11, aiheena: ’Seksuaalisuus’, vastuussa: 
Mirjam Rukajärvi, Outi Papunen, Suvi Ruotsalainen. Su 6.4. klo 11 Ehtoollis-
kirkko, pyhäkoulu, Saint’s Club, kahvit, Henri Tuhkala, nuoret. Ke 9.4. klo 13 
Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta. 10.-11.4. klo 19 SATEET LÄHETÄ –kokous-
sarja, Evankelista Timo Närhi Seinäjoelta. Tervetuloa!Nyt lehtipisteissä. 

Voit tilata Askelen myös kotiisi
Tilauspalvelu 020 754 2333

tilauspalvelut@kotimaa.fi
www.askellehti.fi

Jazzmies, kansainvälisesti 
tunnettu saksofonisti Juk-
ka Perko esiintyy  Avara-
trionsa kanssa lauantaina 

5.4. Pyhän Luukkaan kappelis-
sa (Yliopistokatu 7).

Avaraan kuuluvat Perkon li-
säksi kitaristit Teemu Viinikai-
nen ja Jarmo Saari. 

Perko luottaa virsien voi-
maan, hän on julkaissut jo kol-
me virsialbumia.

Oulun NNKY:n Nuo-
ret leipojat avaavat ensi 
sunnuntaina 6.4. Muf-
fini-kahvilan NNKY:lle. 

Tarjolla on monenmoisia herk-
kuja, mm. suklaisia muffineja ja 
sitruunakakkuja. Kahvilan tuot-
to ohjataan Yhteisvastuukeräyk-
selle. 

Kahvila on avoinna klo 14–16 
osoitteessa Isokatu 15.

Jukka Perko Oulun 
KappeLivessä

Muffini-
kahvilan 
tuotto YV:lle

Avara-trio kunnioittaa tra-
ditiota mutta etsii uutta, jol-
loin kotoisat virret saavat uu-
denlaisen elämän. 

Kello 19 alkavaan konsert-
tiin on vapaa pääsy.

Ensi tiistaina 8.4., romanien 
kansallispäivänä, Valfrid 
ja Tuula Åkerlund esiinty-
vät ja laulattavat Karjasil-

lan kirkossa romanien hengelli-
siä lauluja. 

Tilaisuudessa puhuu Oulun 
piispa Samuel Salmi. Kello 18 al-
kava tapahtuma on maksuton ja 
musiikkihetken jälkeen on kirk-
kokahvit.

Valfrid Åkerlund kertoo hen-
gellisten laulujen esittämisen ole-
van hänelle kutsumustehtävä.

– Ihminen kaipaa pohjimmil-

taan kestäviä arvoja. Pinnallisuus 
ja kaupallisuus alkavat ennen pit-
kää turhauttaa tavallista ihmistä. 

– Ehkäpä tässä on yksi syy sil-
le, miksi hengelliselle musiikille 
tuntuisi olevan erityinen tilaus 
yhteiskunnassamme. Hengelliset 
laulut eivät pelkästään viihdytä 
kuulijaa, vaan koskettavat aidos-
ti ja yksilöllisesti. Ne luovat toi-
voa ja uskoa huomiseen, Valfrid 
Åkerlund kokee.

Tuula Åkerlund toimii toimin-
nanjohtajana lastensuojelujärjes-
tössä. 

– Musiikin kautta on helppo 
lähestyä ihmisiä yli yhteiskun-
ta- ja muiden rajojen. Esittäjälle 
on merkittävää, jos hän voi tarjo-
ta kuulijoilleen jotain, joka aut-
taa jaksamaan arkisissa paineissa 
ja elämäntilanteissa, hän toteaa.

Valfrid Åkerlund teki aikoi-
naan levytyssopimuksen suoma-
laisen iskelmämusiikin veteraa-
nin Toivo Kärjen kanssa. Hen-
gellinen musiikki vei kuitenkin 
iskelmistä voiton ja laulujen sa-
noma vaihtui toisenlaiseksi. 

Romanien hengellistä 
musiikkia Karjasillalla
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Ps. 43: 2–5
Sinä, Jumala, olet ainoa turvani.
Miksi olet hylännyt minut?
  Miksi minun täytyy kulkea surusta 
synkkänä,
  kärsiä vihollisen sortoa?
Lähetä valosi ja totuutesi! Ne johdattakoot 
minua,
ne viekööt minut pyhälle vuorellesi, sinun 
asuntoihisi.
  Minä tahdon tulla sinun alttarisi eteen,
  sinun eteesi, Jumala, minun iloni!
Siellä saan ylistää sinua lyyraa soittaen,
Jumala, minun Jumalani!
  Miksi olet masentunut, sieluni,
  miksi olet niin levoton?
Odota Jumalaa! Vielä saan kiittää häntä,
Jumalaani, auttajaani.

Jes. 65: 1–3
Minä olen kyllä ollut lähellä,
mutta he eivät ole minua etsineet,
olen ollut läsnä,
mutta he eivät ole minua kyselleet,
olen sanonut: ”Tässä olen, tässä olen!”
tälle pakanakansalle, joka ei kutsunut avuksi
minun nimeäni.
Päivästä päivään minä ojensin käteni
tätä vastahakoista kansaa kohden,
kansaa, joka kulkee väärää tietä
oman mielensä mukaan,
kansaa, joka yhä uudelleen minut vihoittaa.

Luuk. 13: 31–35
Juuri silloin tuli muutamia fariseuksia 
sanomaan Jeesukselle: ”Lähde pois täältä, 
Herodes aikoo tappaa sinut.”
    Mutta hän vastasi:
    ”Menkää ja sanokaa sille ketulle: ’Tänään ja 
huomenna minä ajan ihmisistä pahoja henkiä 
ja parannan sairaita, ja kolmantena päivänä 
saan työni päätökseen.’ Mutta tänään ja 
huomenna ja seuraavanakin päivänä minun 
on jatkettava kulkuani - eihän ole mahdollista, 
että profeetta surmataan muualla kuin 
Jerusalemissa.
    Jerusalem, Jerusalem! Sinä tapat profeetat 
ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. 
Miten monesti olenkaan tahtonut koota 
lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset 
siipiensä suojaan! Mutta te ette tahtoneet 
tulla. Kuulkaa siis: teidän temppelinne on 
jäävä asujaansa vaille. Ja minä sanon teille, 
että te ette minua näe ennen kuin sinä 
päivänä, jona sanotte: ’Siunattu olkoon hän, 
joka tulee Herran nimessä!’” 

Kärsimyksen sunnuntai
Vanha tarina kertoo sotatilanteesta, jossa kahdeksanvuotias tyttö haavoittui vakavasti. 
Hänet kiidätettiin sairaalaan ja tarvittiin pikaisesti verensiirto. Käytiin läpi hänen lähi-
piirinsä – kukaan ei ollut sopiva luovuttajaksi. Kierrettiin lähitienoota järkyttyneiden 
ja omia haavojaan paikkailevien ihmisten keskellä apua anellen. Jopa lapsilta pyydet-
tiin verta.

Kun tilanne näytti jo kääntyvän tappioksi, ilmoittautui pelokas nuori poika vapaa-
ehtoiseksi verenluovuttajaksi. Hänen verensä sopi luovutukseen ja hänet valmisteltiin 
siirtoon saman tien. Kun neula lävisti ohuen ihon, alkoi poika nyyhkyttää eikä huo-
linut lohdutuksesta. Kun pieni luovutettava määrä oli saatu talteen ja laastaria asetel-
tiin pojan käsivarteen, hän näytti hämmentyneeltä. Vasta siinä vaiheessa pojalle oli sel-
vinnyt, ettei hänen tarvinnutkaan luovuttaa kaikkea vertaan, vaan vain hieman. Kun 
pojalta kysyttiin, miksi hän silti suostui, hän vastasi tytön olevan hänelle hyvin rakas, 
tärkeä ja läheinen ystävä.

Paastomme syvenee. Yhä lähempänä ovat ne ajat, jolloin kirkoissamme kuullaan siitä, 
kuinka Jeesus kärsi. Hänet riisuttiin, ruoskittiin, kruunattiin pilkkakruunulla, ivattiin, 
lyötiin, pakotettiin kantamaan ristinpuuta, lävistettiin nauloin, vietiin eroon ystävistä, 
jopa Isästä, meidän tähtemme. Hän luovutti verensä, antoi kaikkensa, koko elämänsä. 
Eikä sitä maljaa otettu häneltä pois, ei puolitettu, ei annettu laastaria. Hän joutui anta-
maan kaiken.

Jos tarinan pieni poika toivoi tytölle hyvää jopa oman elämänsä uhraten, vielä enem-
män tahtoo Jumala meille, omilleen, hyvää ja tekee mitä vain puolestamme. Ottaa rik-
komuksemme harteilleen, kokee puolestamme kuoleman synkkyyden, jotta meidän 
ei tarvitsisi kantaa kuormaa mukanamme, jotta me saisimme sydäntemme pysähty-
essä astua kuoleman sijaan uuteen elämään. Sitä soivat paastonajan viime metreille lau-
lumme, siitä kertovat tuhannet taulut. Sitä tutkimme pääsiäisnäytelmissä ja sen ääreen 
hiljennymme rukoillen.

Rakas Jumala,
auta minua vielä vahvemmin hiljentymään paastoon.
Hoida minun haavojani, laastaroi sieluni särjetyt paikat.
Anna minun elää sinun armostasi ja rakkaudestasi.
Jään elämässä ja kuolemassa sinun käsiisi.
Aamen.

SEIJA HELOMAA
kappalainen,  Kiiminki

Sanan aika
Sunnuntai 6.4.2014

Psalmi: Ps. 43: 2–5
1. lukukappale: Jes. 65:1–3
2. lukukappale: Ef. 2:12–16

Evankeliumi: Luuk. 13:31–35
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Mies, joka menetti melkein kaiken
Kun Mika Toppi 
24-vuotiaana istui 
tuttavansa uuden auton 
kyytiin, hänen elämänsä 
käsikirjoitus meni 
perusteellisesti uusiksi.  

 

On kaunis toukokui-
nen päivä vuonna 1999. 
24-vuotias haukiputaa-
lainen Mika Toppi ta-

paa sattumalta tuttavan, joka on 
juuri saanut uuden auton. Tut-
tava houkuttelee Topin kyytiin 
koeajolle ja tämä istuu matkus-
tajan paikalle. 

Kuski ohjaa auton Martinnie-
men sorateille. Nyt katsotaan, mi-
ten uusi menopeli kulkee! Kaasu-
jalka painuu raskaana alas.

Puoli vuotta myöhemmin Mi-
ka Toppi palaa tajuihinsa teho-
osastolla. Hän ei pysty puhumaan 
eikä liikkumaan. Vasen silmä on 
täysin sokea, vasen korva vahin-
goittunut.

Topin vanhemmat kuulevat, 
että heidän poikansa oli matkus-
tajana autossa, joka ajautui päin 
puuta suurella ylinopeudella, 
vänkärin puoli edellä.   

Lääkärien viesti vanhemmil-
le on lohduton. Poika saattaa me-
nehtyä vammoihinsa. Jos hän jo-
tenkin selviytyykin hengissä, hän 
ei enää koskaan liiku eikä puhu.

Henki säilyy, 
rakkaus lähtee
Vuoden 2014 kevättalvella 
39-vuotias Mika Toppi ajaa vaa-
leansinisellä Kiallaan Haukipu-
taan kirkonkylällä sijaitseval-
le seurakunnan Puttaan Tuval-
le, jossa on perjantaisin avoimet 
ovet. Hän kävelee omin jaloin Tu-
valle ja tervehtii muita kävijöitä 
iloisesti.

Toppi on paikan vakiokävijä ja 
tunnettu huumoristaan. Sinisten 
silmien katse on ystävällinen ja 
lämmin. Hymy kareilee kasvoil-
la usein.

Kun Toppi on paikalla, kovin 
kauan ei kenenkään naama pysy 
Tuvalla vakavana. 

– Mika Toppi, toimitusjohtaja 
evp., eläkkeellä vakinaisesta pal-
veluksesta, mies esittäytyy toi-
mittajalle aurinkoisesti hymyil-
len.

Pian selviää, että eihän tässä 
leikkiä lasketakaan. Kaksi kuu-
kautta ennen loppuelämän muut-
tanutta onnettomuutta Toppi oli  
ylennetty isänsä kuljetusalan fir-
man toimitusjohtajaksi. 

Nuorella toimitusjohtajalla oli 
myös kihlat ostettuna unelmien 
naisen kanssa – sanalla sanoen 
elämä siis hymyili.

Toimitusjohtajuus oli ehtinyt 
kestää vain pari kuukautta, en-
nen kuin onnettomuus suisti Mi-
ka Topin mykkänä ja liikuntaky-

vyttömänä teho-osaston sängyn 
pohjalle. Tyttöystävä purki kih-
lauksen.

 – Menetin silloin kaiken, sa-
noo Toppi suoraan tyyliinsä Put-
taan Tuvan pitkän pöydän ääressä.

Tennismaila vaihtuu 
pyörätuoliin 
Jotain jäi kuitenkin jäljelle. Elä-
mänhalu.

Kun Toppi puolen vuoden tie-
dottomuuden jälkeen heräsi, hä-
net siirrettiin tehohoidosta taval-
liselle osastolle. 

Tennistä ja jääkiekkoa pelaa-
valle urheilulliselle nuorelle mie-
helle oli kova pala hyväksyä, ettei  
pystyisi ehkä enää koskaan liik-

rätuoliin, puolen vuoden kulut-
tua käsikäyttöiseen pyörätuoliin. 

Pyörätuoliin hän kuitenkin 
jäisi loppuelämäkseen, oli lääkä-
rien arvio.

Toppi ei edelleenkään suostu-
nut mukautumaan ennakko-ole-
tuksiin. Meni puolisen vuotta, 
sitten hän nousi pyörätuolista ja 
alkoi liikkua rollaattorin avulla, 
muutaman kuukauden kuluttua 
kepeillä.

– Halusin parantua, Toppi 
kertoo.

Viimein koitti sekin päivä, 
kun mies pystyi taas liikkumaan 
omilla jaloillaan.

Portaat ylös 
omaan kotiin
Muistona onnettomuudesta To-
pilla on yhä sokea vasen silmä ja 
heikentynyt kuulo vasemmassa 
korvassa. Oikean puolen käsi ja 
jalka eivät toimi aivan terveiden 
veroisesti.

Välillä sanoja pitää hakea ja 
saada kieli mukautumaan niihin. 
Sanottavansa mies saa aina kui-
tenkin lopulta sanottua ja tulee 
ymmärretyksi.

Tänä päivänä Mika Toppi asuu 
omillaan, Haukiputaalla sijaitse-
vassa asunnossaan. Palvelutalois-
sa asuttujen vuosien jälkeen ko-
ti hissillisestä kerrostalosta löytyi 
vuonna 2006. 

Tosin nykyään Toppi kiipe-

ää aina kolmannessa kerrokses-
sa sijaitsevaan asuntoonsa por-
taita pitkin.

–  Kuntoilua se on sekin, mies 
virnistää.

Toppi käy myös kahtena päivä-
nä viikossa töissä Martinniemen 
Tsempissä, joka järjestää työtoi-
mintaa vajaakuntoisille.

Yhtä onnea 
yhä etsimässä
Vaikka Mika Toppi on käynyt lä-
pi huiman paranemisen ja kun-
toutumisen viimeisten viiden-
toista vuoden aikana ja saavut-
tanut monta, ennen mahdotto-
malta tuntuvaa tavoitetta, jotain 
puuttuu. 

Elämän suurinta haavetta ky-
syttäessä Topin ei tarvitse miet-
tiä kauan.

–  Tyttökaveri. Onnettomuu-
den jälkeen ei sellaista ole löyty-
nyt, hän sanoo. 

Lopuksi on kysyttävä avoi-
melta ja suoralta mieheltä, tun-
teeko hän koskaan katkeruutta. 
Miettiikö, miksi juuri hänelle kä-
vi näin.

Ei enää, Toppi vastaa.
–Tunsin ne tunteet silloin, kun 

olin vielä pyörätuolissa. Mietin 
välillä, että eihän tästä mitään tu-
le. Mutta näköjään tuleekin, Top-
pi hymyilee.  

KATI LUOMA

K at i  L u o ma

Mika Toppi on käynyt läpi huiman paranemisen ja kuntoutumisen viimeisten viidentoista vuoden aikana. Topilla on tätä nykyä myös ajokortti ja moni matka taittuukin omalla autolla ajellen. 

kumaan omin avuin.
– Silloin tuntui, että parempi 

olisi, kun olisin mennyt vaan ko-
ko mies.

Toppi onnistui kuitenkin lyö-
mään ällikällä paitsi itsensä, 
myös lääkärit.

Vuoden kuluttua onnettomuu-
desta Toppi pystyi jälleen puhu-
maan. Kaksi vuotta onnettomuu-
den jälkeen hän siirtyi sähköpyö-

Silloin tuntui, että 
parempi olisi, kun 
olisin mennyt vaan 
koko mies.
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Puolivälinkankaalla sijaitse-
valla Pyhän Tuomaan kir-
kolla on edessä musiikkita-
pahtumien täyteinen kak-

siviikkoinen.
Sunnuntaina 6.4. kirkossa jär-

jestetään Barokkimessu kello 12. 
Messun musiikki koostuu ba-
rokin ajan musiikista ja säveltä-
jäniminä kuullaan esimerkiksi 
J.S. Bachia, G.F. Händeliä ja D. 
Buxtehudea. Musiikista vastaa-
vat Oulunsalo Ensemble ja Tuiran 
seurakunnan kanttorit. 

Heti messun jälkeen jatketaan 
aluetapahtumalla, jossa esiintyy Py-
hän Tuomaan lapsi- ja nuorisokuo-
ro. Tapahtumassa on tarjolla viiden 
euron hintainen kevyt lounas Yh-
teisvastuukeräyksen hyväksi.

– Aluetapahtumassa esittelem-
me kirkon toimintaa ja keräämme 
toiveita siitä, millaisia messuja ja ti-
laisuuksia tänne jatkossa halutaan, 
kertoo kappalainen Pasi Kurikka. 

Musiikin superviikot 
Pyhän Tuomaan kirkolla

erikoistunut lauluyhtye Cappel-
la pro Vocale. Tilaisuudessa tar-
jotaan myös messuateria.

Alueen asukkaita 
toivotaan mukaan
Pyhän Tuomaan kirkon tapahtu-
mien toivotaan innostavan mu-
kaan myös sellaisia alueen asuk-
kaita, joille kotikirkko ei välttä-
mättä ole kovin tuttu. 

– Alueella on paljon ihmi-
siä, jotka eivät ole koskaan käy-
neet tässä kirkossa, sanoo Tuiran 
seurakunnan kappalainen Anna-
Leena Häkkinen.

Häkkisen mukaan Pyhän Tuo-
maan kirkon saaminen läheisek-

si alueen asukkaille on haastavaa, 
sillä se mielletään usein isojen ti-
laisuuksien, virkaanasettamis-
ten ja koko seurakuntayhtymän 
tapahtumien kirkoksi. 

– Kaikki ovat kuitenkin ter-
vetulleita jokaiseen kirkossa jär-
jestettävään messuun, Häkkinen 
muistuttaa.

Myös uusia vapaaehtoisia kai-
vataan jatkuvasti mukaan puu-
haamaan kirkossa järjestettävää 
toimintaa ja jumalanpalveluksia 
sekä tuomaan esiin uusia ideoita.

– Täällä on tilat ja puitteet tehdä 
vaikka mitä, Häkkinen vinkkaa.

KATI LUOMA

Kivikerhossa voi hioa 
vaikka yksilöllisen riipuksen

Lauri Ilonen tähyilee luon-
nossa liikkuessaan muuta-
kin kuin hyviä mustikka- 
tai sieniapajia. Oulun Kor-

keasaaren rannalla hänen sil-
miinsä osui kivi, jonka merive-
si oli muovannut linnun muotoi-
seksi. Samasta paikasta löytyi sir-
kuttajalle myös sopivan muotoi-
nen kivi istumapaikaksi.

Pyhän Tuomaan kirkossa ko-
koontuvan Kivikerhon vetäjänä 
toimiva Ilonen on tottunut sa-
haamaan ja hiomaan kiviä mo-
nen eri työvaiheen aikana. Lintu-
kiven kohdalla luonto oli kuiten-
kin jo huolehtinut muotoilusta ja 
Ilosen tehtäväksi jäi vain liimata 
lintu kiviseen alustaansa.

 – Materiaalin hankinta on 
vähän kuin marjanpoimintaa. 
Kiinnostavia kiviä kyllä luonnos-
ta löytyy, kun silmä on tarkkana, 
Ilonen kertoo.

Ilonen opastaa, että kun löytä-
mänsä kiven kastelee vedellä, nä-
kee jo, minkä värinen siitä hion-
nan ja kiillotuksen jälkeen tulee. 

Sahaamista, 
hiontaa ja kiillotusta
Hanna-Maija Luttinen hioo ko-

vaäänisellä koneella kaunista, 
valkoisen ja violetin sävyistä ki-
veä. Pöydällä on Luttisen tekemiä 
valmiita, ovaalin muotoisia kivi-
riipuksia. Suomen luonnosta voi 
löytää hämmästyttävän erikoisen 
näköisiäkin kiviä. 

– Käytän näitä itse ja annan 
lahjaksi, Luttinen kertoo koruis-
taan.

Luttinen on ensin leikannut 
kiven timanttisahalla paremman 
kokoiseksi. Sapluunan ja kynän 

avulla hän on sitten piirtänyt ki-
veen halutun muodon ja alkanut 
hioa sitä esiin timanttilaikalla. 

Myös kiven alkukiillotus teh-
dään koneella, ennen kuin siir-
rytään vesihiomapaperiin. Kai-
kissa kiven hiontavaiheissa käy-
tetään vettä, viimeinen kiillotus 
tehdään tinatuhkalla.

Luttinen käy kivikerhossa kol-
matta vuotta.

– Olen vielä ihan aloittelija 
näihin muihin verrattuna, Lut-

tinen naurahtaa ja vilkaisee ker-
hon vetäjää Lauri Ilosta ja vuo-
desta 1995 saakka kerhossa mu-
kana ollutta Veikko Angeriaa. 
Angerialla on parhaillaan työn 
alla pieni alttaritaulu.

Kivikerho on toiminut Pyhän 
Tuomaan kirkolla vuodesta 1989 
lähtien. Kerho tukee lähetystyö-
tä keräämällä vapaaehtoista kah-
vimaksua.

Kivien kanssa käy viikoittain 
askaroimassa keskimäärin tusi-
na ihmistä. 

– Uutta vertakin kaivataan 
mukaan, kannustaa Lauri Ilonen 
kiinnostuneita.

KATI LUOMA

Kivikerho kokoontuu Pyhän 
Tuomaan kirkon kellaritiloissa 
tiistaisin kello 10–14. Myös uudet 
kivenhiojat ovat lämpimästi 
tervetulleita mukaan. 
Sisäänkäynnille laskevat portaat 
löytyvät, kun kiertää ulkokautta, 
pääoven oikealta puolelta 
kirkkorakennuksen taakse.

huhtikuun tapahtumia Pyhällä Tuomaalla

Su 6.4. klo 12 Barokkimessu, jonka jälkeen kirkon aluetapahtuma.

Ti 8.4. ja to 10.4. klo 12–13 Taulut ja laulut -tapahtuma.

Su 13.4. klo 19 Oulun Laulun juhlakonsertti.
14.4.–18.4. Stabat Mater -musiikkiviikko. Musiikkihetket 

maanantaina, tiistaina, keskiviikkona ja perjantaina klo 19.

La 19.4. klo 23 Pääsiäisyön messu. 

Tarkempia tietoja tilaisuuksista löytyy netistä osoitteesta 

www.oulunseurakunnat.fi/kalenteri. Seuraa ilmoittelua myös 

Rauhan Tervehdyksestä Tuiran seurakunnan tapahtumasivulta.

Väinö Simojoki ihastelee valkoviolettia kiveä, jota Hanna-Maija Luttinen parhaillaan 
työstää koruksi. Luttisen käsialaa ovat myös muut tämän jutun kuvissa olevat korut.

Ku va t :  K a t i  L u o ma

Oulunsalo Ensmble esiintyy barokkimessussa sunnuntaina 6. huhtikuuta 
Pyhän Tuomaan kirkolla. 

Barokkimessun jälkeen Pyhän Tuomaan lapsi- ja nuorisokuoro esiintyy kirkon 
aluetapahtumassa.

Barokkimessu ja kirkon oma 
aluetapahtuma ovat jo vuosien 
mittainen, keväinen perinne.

– Kyseessä on yhteinen juhla, 
jonka myötä aloitamme hiljenty-
misen kohti pääsiäistä. 

Tauluja Jeesuksesta, 
musiikkia Mariasta
Aluetapahtuman jälkeinen viik-
ko kirkossa on omistettu pääsi-
äisvaellukselle. Tiistaina 8.4. ja 
torstaina 10.4. järjestetään kaikil-
le avoimet Taulut ja laulut -tapah-
tumat, joissa pääsiäisestä kerro-
taan laulujen ja kappalainen Sti-
ven Naatuksen maalaamien tau-
lujen avulla. 

Viikon aikana myös koululais- 
ja päiväkotikotiryhmät pääsevät 
tutustumaan taidenäyttelyyn. 

Hiljaisen viikon musiikkitar-
jontaan virittäydytään palmu-
sunnuntaina 13.4. Oulun Laulun 
juhlakonsertilla.

Maanantaina 14.4. alkaa Sta-
bat Mater -viikko. Tällöin neljä-
nä iltana kuullaan Stabat Mater 
-teoksia eri kuorojen ja kokoon-
panojen esittäminä noin tunnin 
mittaisissa musiikkihetkissä.

Stabat Mater on 1200-luvulta 
peräisin oleva katolinen hymni, 
joka käsittelee Marian kärsimys-
tä Jeesuksen ristiinnaulitsemisen 
aikana. Nimi on lyhenne sanoista 
Stabat mater dolorosa (Seisoi äiti 
tuskissaan).

Musiikkiviikko huipentuu 
Pääsiäisyön messuun lauantai-
na 19.4. kello 23. Messussa laulaa 
oululainen vanhaan musiikkiin 

Yhteinen juhla, jonka 
myötä aloitamme 
hiljentymisen kohti 
pääsiäistä.

Pasi Kurikka
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Menot Oulun seurakunnissa 3.–10.4.2014

Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 17, 90100 Oulu
p. (08) 3161 410, pappi.oulu@evl.fi 
tai oman seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tila-
varaukset 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
Puusepänkatu 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
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 5912 653

Isokatu 17, 90100 Oulu
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyöntekijä
Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
Leila Virén, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  pu-
helimitse tai sähköpostilla markku.palosaari@evl.fi

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
Oppilaitospastori 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 
Marjaana Rantakeisu, p. 040 8414 680
Partio Veikko Pehkonen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus 
Isokatu 17, 90100 Oulu
ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, p. 044 3161 557 

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
Hannele Lusikka p. 040 5797 806

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

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Anna Saimi 
Silvia Kosunen.
Haukipudas: Olga Beata Mi-
nea Jokitalo.
Karjasilta: Niklas Oiva Jere-
mias Eskelinen, Nina Maria 
Haipus, Aatos Alvari Hämä-
läinen, Kasperi Eino Kaarlo 
Keskiaho, Sara Katariina Me-
riläinen, Arvi Iivari Nurmen-
niemi, Joonas Pekka Mika-
el Pahkasalo, Tomas Emil Ju-
hani Pekkinen, Kevin Elmeri 
Pikkuaho, Linnea Anna Ade-
le Seppänen, Aava Olivia 
Sääskilahti, Joose Oliver Tah-
kola, Lauri Oskar Tanska, Ee-
rin Miia Adalia Tokola.
Kiiminki: Emilia Aleksandra 
Ikonen.
Oulujoki: Anton Olavi Ante-
ro Jurvakainen, Nuutti Mi-
konpoika Kovalainen, Nam-
mi Kerttu Lydia Kujala, Sonja 
Anna Isabella Lumijärvi, Mi-
la Selina Luoto, Tuukka Ma-

tias Mäkelä, Fanni Martta Sil-
via Pitkänen, Isak Onni Mika-
el Tauriainen.
Oulunsalo: Nella Liinu Viola 
Haukipuro, Sulo Onni Olavi 
Maunula, Janni Justiina Hel-
li-Kaarina Hautakangas, Pee-
tu Linus Pakarinen.
Tuira: Tuukka Elias Hovila, 
Linnea Eena Emmiina Häkki-
lä, Laura Katariina Häyrynen, 
Nella Johanna Jolma, Saga-
Maya Aurora Kahlos, Jooa 
Erik Aleksanteri Kahlos, Je-
mina Henna Minnea Korka-
la, Klaus Nikolai Koskela, Eli-
as Leevi Kristian Matkaselkä, 
Saima Lemmikki Määttä, Jiri 
Johannes Puumalainen, Nik-
las Olavi Sutinen.

Vihityt
Haukipudas: Jari Urho Ta-
pani Källi ja Päivi Tuulia Ko-
tisaari.
Karjasilta: Juti Harry Tapani 
Takkula ja Tiia Henriikka Lat-
vakoski.

Kourunen 58.
Karjasilta: Aimo Uolevi Val-
demar Jakola 86, Matti Je-
remias Järvenpää 81, Kerttu 
Annikki Taanila 81, Aino Sa-
nelma Isokääntä 76, Veli Ta-
pani Krigsholm 57, Mari Jo-
hanna Mäkiniemi 39.
Oulujoki: Rauni Kyllikki Ales-
talo 86, Kauko Jeremia Liika-
nen 86, Veikko Johannes Räi-
hä 83,  Pertti Nousiainen 82, 
Kalevi Iivari Tervola 75.
Tuira: Valentina Pihlajakan-
gas 95, Edla Susanna Kylliäi-
nen 92, Lyyli Heleena Kallin-
koski 91, Aili Annikki Raap-
pana 81, Pirkko Tellervo Ala-
Nikula 67, Elvi Helena Hen-
riksson 61, Tuomo Antero 
Mäläskä 60.

Oulujoki: Sakari Joonas Kris-
tian Mäki ja Anna Katariina 
Korkiakoski, Henri Johan Ku-
jala ja Laura Emilia Musto-
nen.
Oulunsalo: Tuure Otto Ee-
meli Rämet ja Elisa Kristiina 
Limingoja.
Tuira: Pasi Olavi Häyrynen ja 
Merja Johanna Halttu, Heik-
ki Allan Lepistö ja Kristii-
na Hanna Maarit Jokikokko, 
Joonas Jani Ilmari Hannula ja 
Kaisa Noora Maria Rytky.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Kauko Au-
kusti Kalervo Roppola 95, 
Veijo Henrikki Haapsaari 65.
Haukipudas: Toini Birgit-
ta Kauppi 90, Tauno Kustaa 
Kauppila 72, Sirkka Maria 

Pääsiäisen vaelluksilla kuljetaan 
Jeesuksen jalanjäljissä
Pääsiäisen tarinaan 
ja tunnelmaan 
voi eläytyä oulun 
ev.lut. seurakuntien 
järjestämissä 
pääsiäisvaelluksissa 
ja -näytelmissä. 
esitykset ovat kaikille 
avoimia, ja niihin on 
vapaa pääsy.

Kiimingin kirkon ja 
seurakuntakeskuk-
sen pihapiirissä esi-
tettävä pääsiäisvael-

lus Jalanjäljissä seuraa ni-
mensä mukaisesti Jeesuk-
sen viimeisten päivien as-
kelia. Vaelluksessa kulje-

taan läpi hiljaisen viikon 
tapahtumien. Vaellus alkaa 
seurakuntakeskuksesta ja 
päättyy kirkkoon.

Esiintyjät ovat seura-
kuntalaisia ja työntekijöi-
tä. Mukana on myös seura-
kunnan musiikkiryhmiä. 
Käsikirjoituksesta ja ohja-
uksesta vastaa Kiimingin 
seurakunnan kappalainen 
Seija Helomaa.

– Vaelluksella kuljetaan 
pari askelta Jeesuksen as-
kelten jäljessä ja eläydytään 
Jeesuksen viimeisiin het-
kiin. Vaeltajat kulkevat op-
paiden johtamissa ryhmis-
sä. Toivomme, että osallis-
tujat kokevat olevansa osa 
näytelmää, sanoo Seija He-

lomaa.
Esityksiä on neljänä il-

tana yhteensä seitsemän: 
palmusunnuntaina 13.4. 
kello 18 ja 18.30, maanan-
taina 14.4. kello 17.30 ja 18, 
tiistaina 15.4. kello 17.30 ja 
18 sekä keskiviikkona 16.4. 
kello 18, 18.30 ja 19. Vael-
luksen kesto on noin 45 
minuuttia.

Karjasillan kirkossa 
esitetään pääsiäisnäytel-
mä keskiviikkona 9.4. kel-
lo 18. Kuvaelmassa seura-
taan niin ikään Jeesuksen 
viimeisiä elämänvaiheita. 
Tarinassa kuljetaan pal-
musunnuntain, Golgatan 
ja tyhjän haudan tapahtu-
mien kautta nykypäivään 

saakka. Näytelmän kesto 
on noin puoli tuntia.

Lapsille ja lapsiperheil-
le suunnatulla pääsiäis-
vaelluksella Taulut ja lau-
lut tutustutaan Jeesuksen 
elämään ja pääsiäisen ajan 
tapahtumiin Tuiran seu-
rakunnan kappalaisen Sti-
ven Naatuksen maalaami-
en taulujen välityksellä se-
kä draaman ja musiikin 
keinoin. Käsikirjoituksen 
esitykseen on tehnyt Tert-
tu Aakko. 

Vaellukset ovat Pyhän 
Tuomaan kirkolla tiistaina 
8.4 kello 12.20 ja 12.40 se-
kä torstaina 10.4 kello 12.20 
ja 12.40 Kierros kestää noin 
puoli tuntia.

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden  
ja sisustustuotteiden putiikki 

Avoinna ke–pe klo 12–18
Asemakatu 6, Oulu
vintti, käynti sisäpihalta

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus
torstaina 10.4. klo 19 
ortodoksisessa 
seurakuntasalissa, Torikatu 74.
Toimittaa isä Marko Patronen 
ja ekumeeninen työryhmä. 
Kirkkokahvit.

Jazzmies Jukka Perko ja Avara -trio 
la 5.4. klo 19–20, Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Kannattaa suunnata Pyhän Luukkaan kappeliin, jossa 
kansainvälisesti tunnettu saksofonisti Jukka Perko se-
kä kitaristit Teemu Viinikainen ja Jarmo Saari esittävät 
tulkintansa Suojelusenkeli -laulusta. 
Perko luottaa virsien voimaan, sillä hän on julkaissut jo 
peräti kolme virsialbumia: Kaanaanmaa (2002), Maan 
korvessa (2008) ja Avara (2012). Konserttiin on vapaa 
pääsy. Tervetuloa!
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 6.4. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimit-
taa Hanna-Maija Ollanke-
to ja avustaa Matti Pikkarai-
nen. Kanttorina Péter Maros-
vári, mieskuoro Pohjan Lau-
lu. Kolehti Gideontyön tuke-
miseen. Lähetys myös www.
virtuaalikirkko.fi. Kryptassa 
messun jälkeen Raamattu-
näyttely, jossa on nähtävillä 
ja luettavissa erikielisiä Raa-
mattuja. Mukana Gideonit.
Messu su 6.4. klo 14, Intiön 
seurakuntakoti. Toimittaa 
Hanna-Maija Ollanketo ja 
kanttorina Péter Marosvári.
Gospel-messu su 6.4. klo 18, 
Oulun tuomiokirkko. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen.

Hartauselämä
Torstain raamattupiiri to 
3.4. ja 10.4.  klo 13, Vanha 
pappila. Anna-Mari Heikki-
nen. 
Lähetyspiiri to 3.4. klo 14, 
Vanha pappila. Markku Pa-
losaari.
Raamattupiiri to 3.4. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Jyrki 
Vaaramo. 
Sana elää pe 4.4. klo 18, Van-
ha pappila. Matka halki Raa-
matun jatkuu Jeesuksen seu-
rassa.
Aamupiiri la 5.4. klo 10, Van-
ha pappila. Juha Tervaskanto. 
Opettajien raamattupiiri ma 
7.4. klo 16, Vanha pappila. 
Raamattupiiri ti 8.4. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys. 

Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 8.4. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko. Pekka Sippo-
la, Arto Kivioja. 
Raamattupiiri ke 9.4. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 9.4. klo 
18, Vanha pappila. Esko Vi-
suri.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
9.4. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Oulun NNKY ja 
Sinapinsiemen ry.
Lähetyspiiri to 10.4. klo 14, 
Vanha pappila. Jari Flink.

Musiikki ja kulttuuri
J. S. Bach: Johannes-passio 
su 13.4. klo 19, Oulun tuo-
miokirkko. Ks. ilmoitus.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisessa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 419, Keskustan 
seurakuntatalo.
Diakonian aamu ti 8.4. klo 
9, Keskustan seurakuntatalo. 
Maksuton aamupala alueen 
vähävaraisille ja työttömille. 
Paikalla diakoniatyöntekijä 
ja vapaaehtoiset emännät.
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 9.4. klo 11, Hei-
nätorin seurakuntakoti. Ruo-
kailun hinta 2 €.
Aamukahavit to 10.4. klo 9, 
Keskustan seurakuntatalon 
monitoimisali. Paikalla päih-
detyön diakoni Riku-Mat-
ti Järvi.
Päihdetyön diakoni Riku-
Matti Järven päivystys to 
10.4. klo 9–11, Keskustan 
seurakuntatalo. 

Lapset ja lapsiperheet
Laulupuu, taaperoikäisten 
musiikkikerho to 3.4. klo 
15, Heinäpään seurakunta-
talo. Ilmoittautuminen las-
tenohjaaja Tea Lakkalalle, p. 
050 5207 757 tai tea.lakka-
la@evl.fi. 
Intiön perhekerho to 3.4. 
ja 10.4.  klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. Perhekerhoon ei 
ole ilmoittautumista.
Pyhäkoulu su 6.4. klo 12, 
Heinätorin seurakuntata-
lo. Ennakkoilmoittautumis-
ta ei ole ja toiminta on mak-
sutonta.
Heinätorin perhekerho ti 
8.4. klo 10, Heinätorin seu-
rakuntatalo. 

Varhaisnuoret
Kokkikerho 1.–3.-lk. tytöt 
ja pojat ti 8.4. klo 16.30–18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Ennakkoilmoittautuminen 
nuorisotyönohjaaja Kaija Si-
niluoto, p. 050 5249 779. Ker-
ho on maksuton. 

Nuoret
Nuorten avarit ke 9.4. klo 
18, Keskustan seurakunta-
talon monitoimisali. Vapaa-
ta oleskelua parhaassa seu-
rassa. Avariohjaajina toimi-
vat Tuomas ja Sussu.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Ks. ilmoitus s. 20. 

Seniorit
Eläkeläisten kerhovierailu 
Kempeleeseen to 10.4.  Lin-

J. S. Bach: Johannes-passio 
sunnuntaina 13.4. klo 19 Oulun tuomiokirkossa. 
J. S. Bach (1685–1750): Johannes-passio BWV 245 
OAMK:n kamarikuoro, Oulun Katedraalikuoro, teno-
ri Péter Marosvári (evankelista ja aariat), bassobaritoni 
Sampo Haapaniemi (Jeesus), sopraano Henna-Mari Sivu-
la, kontratenori Teppo Lampela, baritoni Aarne Pelko-
nen. Oulun Kamariorkesteri Teoksen johtaa Olli Heikki-
lä. Vapaa pääsy. Käsiohjelma 15 €, tuntia ennen kirkon 
pääovelta. Järjestää Tuomiokirkkoseurakunta.

Tervetuloa 10-leirille! 
Leiri pidetään Rokuan leirikeskuksessa 

kahdessa osassa:
1. leiri 24.–27.6 Karjasilta, Tuira ja Haukipudas

2. leiri 28.6–1.7. Oulujoki, Kiiminki, Tuomiokirkko 
+Oulunsalo + Yli-Ii + Ylikiiminki

Ilmoittaudu 14.4. mennessä osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo

10-leiri on tarkoitettu vuonna 2004 syntyneille. Lei-
rillä majoitutaan puolijoukkueteltoissa, syödään 
runsaasti ja nautitaan monipuolisesta ohjelmasta. 
Leirillä jakaannutaan kyliin. Kylät rakentuvat lähtö-
kohtaisesti seurakuntien mukaan: 
1. leirin kylät: Karjasilta, Tuira ja Tuira + Haukipudas 
2. leirin kylät: Kiiminki, Oulujoki ja Oulunsalo + 
Tuomiokirkko + Yli-Ii + Ylikiiminki 
Kavereiden, jotka ovat eri seurakunnista tulee il-
moittautua saman seurakunnan kylään. Mikäli ka-
vereita on enemmän kuin kolme, ilmoittautuminen 
28.6.–1.7. Tuomiokirkkoseurakunnan kylään. (Nämä 
ohjeistukset helpottavat leirijärjestelyjä.) 
Leirin hinta on 55 euroa, hinta sisältää matkat, ma-
joituksen, ruuat, ohjelman ja tapaturmavakuutuk-
sen Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille. Leirimaksu 
maksetaan leirikirjeen mukana tulevalla viitepank-
kisiirrolla.

A r k i s t o

ja-auto hakee: klo 9.45 Inti-
ön seurakuntakodilta, ilmoit-
taudu Heidi Karvoselle ma 
7.4. mennessä, p. 040 5747 
091 ja  klo 10 Heinätorin seu-
rakuntakodilta, ilmoittau-
du Kaisa Jaakkolalle ma 7.4. 
mennessä, p. 040 7304 117. 

Muut menot
Silmukka ke 9.4. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta.
Ompeluseurat to 10.4. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 

Matka pääsiäiseen su 13.4. 
klo 12.15, Keskustan seu-
rakuntatalo. Rovasti Mat-
ti Häkkinen johdattelee hil-
jaiselle viikolle ja Jeesuksen 
kärsimystielle multimediaesi-
tyksen avulla. Esityksen ku-
vat Oulun sinfonian kanna-
tusyhdistyksen Pulssin mat-
kalta halki Saksan katso-
maan Oberammergaun kär-
simysnäytelmää.

Kerhot alkavat viikoilla 33 tai 34. Tarjoamme päiväkerhoja 
alle kouluikäisille lapsille, 3-vuotiaista ylöspäin. Oulujoen 
seurakunta järjestää lisäksi myös seurakunnan pikku-
kouluja.  

Tarkistathan tarkemmat kerhokohtaiset ikärajat ja tiedot  
oman seurakuntasi päiväkerhoilmoittautumislomakkeen 
yhteydestä. 
 
Syksyn päiväkerholaisille lähetetään omasta kerhoryhmästä 
postia. Kerho voidaan aloittaa, mikäli ryhmään ilmoittautuu 
vähintään kahdeksan lasta.
  
Ilmoittautumiset 1.–20.4.2014 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, Mari Jääskeläinen 040 5747 109,  
mari.jaaskelainen@evl.fi
- Kiimingin seurakunta, Anne Schönberg 040 7431901,  
anne.schonberg@evl.fi 
- Oulujoen seurakunta, Saara Hietava 040 5755 353,  
saara.hietava@evl.fi / Maaret Sulkala 044 3161 654,  
maaret.sulkala@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

Kastepäivä 
lauantaina 10.5. klo 12 ja 14 
Heinätorin seurakuntatalossa. 

Kastettavaksi voi tuoda pienen tai isommankin lapsen. 
Kasteen jälkeen seurakunta tarjoaa kakkukahvit. Juh-
laan voi kutsua lapsen lähipiirin juhlistamaan pienen 
suurta päivää. Tapahtumaan tulee ilmoittautua etukä-
teen 3.5. mennessä, jotta tapahtuma saadaan aikatau-
lutettua niin, ettei lasten tarvitsisi odottaa kovin kau-
aa. Ilmoittautua voi osoitteessa www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmoittautumiset. Ilmoittautuneisiin otetaan seu-
rakunnasta yhteyttä. 
Lisätietoja pastori Jyrki Vaaramo, p. 050 4334 108.

Vappukeitaan suunnittelu 
tiistaina 8.4. klo 17 Keskustan seurakuntatalossa. 
Vappukeidas järjestetään keskustan seurakuntatalol-
la 1.5. ja sitä valmistellaan 30.4. Tehtävinä mm. lo-
hikeiton valmistus, voileipien teko, kahvin keittämi-
nen, myynti, munkkien leipominen, koristelu, järjes-
tely, tarjoilu, astioiden keruu ja tiskaaminen. Missä si-
nä haluaisit olla mukana? Tule suunnittelemaan ja to-
teuttamaan iloista tapahtumaa!

El
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www.oulunseurakunnat.fi

Passiomusiikkia 
flyygelillä

Palmusunnuntaina 13.4.2014 
klo 15 Karjasillan kirkossa

Mikko Heininen soittaa 
J.S.Bachin ja
Max Regerin 

sävellyksiä

Beats of
Love 

Negrospirituaaleja 
ja uusia rytmikkäitä 

pianosävellyksiä
2. pääsiäispäivänä 21.4.2014 

klo 15 Karjasillan kirkossa
Riikka Vuorijärvi, sopraano 

Tetyana Kushniruk, piano

Pääsiäisen konsertit Karjasillan kirkossa
Palmusunnuntaina ja 2.Pääsiäispäivänä
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Lastenlauluilta 
torstaina 3.4. klo 18 srk-keskuksessa. 

Tule mukaan laulamaan lasten hengellisiä lauluja. 
Yhteislaulun lisäksi illassa esiintyvät seurakunnan lapsikuoro ja viulisti Helmi Niemelä. 

Lapsille ongintaa pientä maksua vastaan. Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Menot Oulun seurakunnissa 3.–10.4.2014

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

Jumalanpalvelukset
Messu su 6.4. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Martti Heinonen, 
saarna Leena Brockman, 
kanttorina Hannu Niemelä, 
Trio MeLeKo. Jumalanpal-
velus radioidaan Radio Dein 
kautta, 106,9 MHz.
Messu su 6.4. klo 13 kirkos-
sa. Toimittaa Jari Flink, saar-
na Elina Hyvönen, kanttori-
na Taina Voutilainen. Kehi-
tysvammaisten kirkkopyhä.

Hartauselämä
Rukouspiiri to 3.4. klo 18 srk-
keskuksen neuvotteluhuo-
neessa ja to 10.4. klo 18 srk-
keskuksen kappelissa.

Musiikki ja kulttuuri
Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 10.4. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa.
Lukupiiri ma 14.4. klo 18 
Puttaan Tuvalla. Kirjana Ka-
ri Hotakaisen kirja Luonnon 
laki, vaihtunut kirjaan Ihmi-
sen osa.

Lapset ja lapsiperheet
Martinniemen iltaperhe-
kerho ke 9.4. klo 17.30 Mar-
tinniemen srk-kodilla. Ilta-
perhekerho on lasten ja ai-
kuisten yhteinen kerho, jos-
sa lauletaan, leikitään, as-
karrellaan, kahvitellaan ja 
hiljennytään. Perhekerhoon 

ei ole ilmoittautumista vaan 
sinne voi tulla silloin kun it-
selle sopii.
Perhekerhot: Kellon srk-koti 
torstaisin klo 9.30–11 ja Joke-
lan vanha koulu perjantaisin 
klo 10–11.30. Vakkurilan per-
hetupa perjantaisin klo 9.30–
11.30. Perhekerhot ja perhe-
tupa ovat aikuisten ja lasten 
yhteisiä kerhoja, joihin ei ole 
ilmoittautumista.

Nuoret
Nuorten ilta pe 4.4. klo 18 
Vakkurilassa. Rippikoululaiset 
saavat korttiinsa merkinnän.
RaJu-ilta ke 9.4. klo 18.30 
Wirkkulassa. 
Nuorten leiri 16.–18.5. Isonie-

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

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 6.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Harri Isopah-
kala, avustaa Jussi Saviharju, 
kanttorina Sari Wallin. 
Kyläkirkko su 6.4. klo 13 Ti-
rinkylän koululla. Toimittaa 
Harri Isopahkala, kanttorina 
Sari Wallin.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 3.4. klo 9 
Montin-salissa.
 

Diakonia
Diakonian vastaanotolle 
ajanvaraus taloudellisissa 
asioissa vain maanantaisin 
klo 9–11, p. 040 7008 151 tai 
sähköpostilla.
Eläkeläisten seurakunta-
kerho ke 9.4. klo 12.30–
15.30 seurakuntakeskukses-
sa (Hox! ti 8.4. ei kerhoa). 
Osallistumme Kuulon ja nä-
ön päivään. Kahvitarjoilu (ei 
ruokailua). Kerholaisten kul-
jetuspyynnöt Jaanal-
le pe 4.4. klo 14 
mennessä, p. 
040 5793 248.
Juttunurkka 
ma 7.4. klo 10–
13. Jäälin kap-
pelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaa-
mispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 7.4. klo 11–
12 Jäälin kappelilla. Aterian 
hinta 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 7.4. klo 
10–11 Kolamäen kerhohuo-
neella. 

Naisten kasvuryhmä ti 8.4. 
klo 14 Suvelan saunalla. 
Piispan keväinen sauvakä-
velytapahtuma Jäälissä ke 
9.4. klo 18. Ks. ilmoitus.

Kuorot ja kerhot
Ruskakööri pe 4.4. klo 10 
seurakuntakeskuksessa, joh-
taa Tuomo Nikkola.

Musiikki ja kulttuuri
Yv-lauluilta pe 4.4. klo 18 
Niemelän talossa, Ylikylän-
tie 115. Ohjelmassa yhteis-
vastuuinfo, kahvit, arpajaiset 
ja yhdessä laulamista. Terve-
tuloa!

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot Kirkkopirtil-

lä eikä Jäälin kappelil-
la ole perhekerhoja 

7.–21.4. 
Perhekahvilat 
Kirkkopirtillä ei-
kä Jäälin kappe-
lilla ole perhekah-

viloita 8.–17.4.
Esikkoryhmää ei ole 

YV-Lauluilta 
pe 4.4. klo 18 

Niemelän talossa, 
Ylikyläntie 115. 

Tervetuloa!

tiistaina 15.4.
Lastenparkki Jäälin kappelil-
la torstaisin klo 12.30–15. Il-
moittautumiset parkkiin ma-
ke klo 8–11.30, p. 0400 835 
374 / lastenohjaajat.
Ensi syksyn päiväkerhoihin 
ilmoittaudutaan 1.–20.4. 
netissä www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo.

Nuoret
Nuorten ilta tiistaina 8.4. klo 
19–20.30 Jäälin kappelilla.

Lähetys
Sanan ja Rukouksen ilta su 
6.4. klo 18 Jäälin kappelilla. 
Ks. ilmoitus.
Lähetyksen lauluilta ke 9.4. 
klo 18 Maija Laurilalla, Yliky-
läntie 79.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 6.4. klo 
12 päiväseurat ja perheruo-
kailu ry:llä, Ilkka Alakärppä
Rauhan sana su 6.4. klo 15 
seurat Montin-salissa, Mat-
ti Rahja.

Piispan keväinen 
sauvakävelytapahtuma 
keskiviikkona 9.4. klo 18 Jäälissä. 

Sauvakävelytapahtuma käynnistyy klo 17.30 osallistu-
mismaksujen keräämisellä. Varsinainen liikkeellelähtö 
tapahtuu klo 18 Jäälin kappelin (Rivitie 9) pihalta piis-
pan puheenvuoron ja lämmittelyjumpan jälkeen. Kä-
velijät voivat osallistua joko pieninä ryhminä tai ihan 
itsekseen. Hauskat asut sallittu, huomioliivi tai heijas-
tin on kuitenkin pakollinen. Kävelyreittejä on ehdolla 
3 km ja 6 km pituisena. Osallistumismaksu on aikuisil-
ta 10 €, lapsilta ja opiskelijoilta 2 €, joka sisältää läm-
pimän juoman kävelyn jälkeen. Tapahtumassa on lisäk-
si myynnissä arpoja sekä kahvia ja pullaa. Tervetuloa 
”sauvailemaan” piispan seurassa hyvän asian puolesta!

Kuulon ja näön päivä Kiimingissä
keskiviikkona 9.4. klo 12–16
Seurakuntakeskus, Kirkonniementie 6
•	 Apuvälinenäyttely	 avoinna	klo	12–16,	 apuvälineitä	

mahdollisuus kokeilla, ostaa tai tilata
•	 Mukana	kuulon	ja	näön	asiantuntijoita	sekä	vapaa-

ehtoisia esittelemässä palveluitaan ja toimintaansa
•	 Niksejä	näkövammaisen	arkeen
•	 Mahdollisuus	kuulon	testaukseen

klo 12–13 näyttelyyn tutustuminen
klo 13  tervetulotoivotus ja alkuhartaus
klo 13.15 luento ikäkuulosta
klo 14  kahvi
klo 14.30 luento ikääntyneen näöstä
klo 15.15–16  näyttelyyn tutustuminen

Kuulon ja näön päivään ovat tervetulleita ikäihmiset ja 
heidän läheisensä, työntekijät, opiskelijat, vapaaehtoi-
set ja kaikki aiheesta kiinnostuneet. Luentotilassa on 
induktiosilmukka. Vapaa pääsy.

Järjestäjät: Kuuloliitto ry, Näkövammaisten Keskusliitto 
ry ja OYS/Näkökeskus. Tapahtuma järjestetään yhdessä
Kiimingin seurakunnan diakoniatyön kanssa.

Sanan ja Rukouksen ilta 
sunnuntaina 6.4. klo 18 Jäälin kappelilla. 
Mukana puhumassa Salon seurakunnasta seurakunta-
pastori Pirkko Koivunen ja evankelista Markku Koivu-
nen. Illan aiheena on elämä uskossa ja armolahjat seu-
rakunnassa. Lämpimästi tervetuloa!

Ilta perheille 
torstaina 3.4. klo 18–20 Jäälin kappelilla. 
Leppoisaa yhdessäoloa, askartelua, muskaria, 
hiljentymistä, pientä iltapalaa. Tervetuloa!

Kehitysvammaisten kirkkopyhä 
sunnuntaina 6.4. messu klo 13 kirkossa.

 
Toimittaa Jari Flink, saarna Elina Hyvönen, 

kanttorina Taina Voutilainen.

men leirikeskuksessa. Leiri on 
tarkoitettu rippikoulun käy-
neille ja ensisijaisesti haukipu-
taalaisille nuorille. Leirimak-
su 20 €. Ilm. 17.3.–25.4. Ilmoit-
tautuneille lähetetään kirjeit-
se tarkemmat tiedot. Lisätie-
toja Tarjalta, p. 040 8245 861.

Seniorit
Seurakuntakerho to 3.4. klo 
13 srk-keskuksessa. 

Muut menot
Kellon diakonia-lähetyspiiri 
ma 7.4. klo 14.30 Kellon srk-
kodilla. Käsitöitä, keskustelu-
ja ja kahvittelua hyvänteke-
misen merkeissä.
Kirkkovuotta seuraten -hil-
jaisuuden ilta ma 7.4. klo 
18 Pikku-Vakkurilan Vieras-
kamarissa. Hiljaisuuden ilta 
antaa tilaa hiljentymiselle ja 
rauhoittumiselle arkisen elä-
män keskellä, Jumalan läsnä-
oloa kuunnellen. Lähtökoh-

tana ovat kirkkovuoden raa-
matuntekstit. Illan aiheena 
"Huudan sinua avuksi". Ve-
täjinä diakonissat Laila Junt-
ti ja Johanna Kerola. Lisätie-
toja Lailalta, p. 040 8668 319.
Omaishoitajien vertaistuki-
ryhmä ti 8.4. klo 13 srk-kes-
kuksen neuvotteluhuonees-
sa. Ryhmän vetäjänä Helena 
Seppänen, p. 040 5819 316.
Puttaan Tuvan avoimet ovet 
perjantaisin klo 12–14. Terve-
tuloa päiväkahville tai -teel-
le ja tapaamaan toisia Tuval-
le tulijoita. 
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: yhteispyhäkoulu ja 
ruokailu su 6.4. klo 12 sekä 
seurat klo 13.30 ry:llä. Joki-
kylä: aikuisten ilta pe 5.4. klo 
18.30 ry:llä.
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Jumalanpalvelukset
Messu su 6.4. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Mai-
ja Konttinen, avustaa Seppo 
Meriläinen, kanttorina Ilkka 
Järviö. Messun jälkeen mah-
dollisuus keskusteluun ja ru-
koukseen. 
Messu su 6.4. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Juha Vä-
häkangas, avustaa Paula Ros-
backa, kanttorina Riitta Piip-
po. 
Messu su 6.4. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Maija Konttinen, avustaa Ju-
ha Kivirasi, kanttorina Ilkka 
Järviö. 
Messu su 6.4. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, avustaa Pau-
la Rosbacka, kanttorina Riit-
ta Piippo. 
Varikkomessu su 6.4. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Satu Kreivi-Palosaa-
ri, avustaa Seppo Meriläinen. 
Kolehti Etiopian työalueen 
tukemiseen, Suomen Lähe-
tysseuran kautta.

Hartauselämä
Kristillinen meditaatio to 
3.4. ja 10.4. klo 16.15, Karja-
sillan kirkko.
Raamattupiiri to 3.4. ja 10.4. 
klo 18, Maikkulan kappeli. 
Herännäisseurat su 6.4. klo 
15, Kastellin kirkko. 
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 8.4. klo 12, Kastellin 
kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
9.4. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 10.4. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 10.4. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 10.4. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 

Musiikki ja kulttuuri
Kauneimmat romanien hen-
gelliset laulut ti 8.4. klo 18, 
Karjasillan kirkko.
Palmusunnuntain konsert-
ti su 13.4. klo 15, Karjasillan 
kirkko. Pianotaiteilija, pia-
nomusiikin lehtori (Oamk) 
Mikko Heininen soittaa pas-
siomusiikkia Karjasillan kir-
kon flyygelillä. Ohjelmas-
sa J.S. Bachin e-molli parti-
ta sekä Max Regerin Variaa-
tiot ja fuuga Bachin teemas-
ta op. 81.
"Tätä tietä kulkee Jumala" – 
runoilta Niilo Rauhalan lyrii-
kasta su 13.4. klo 18, Kastel-
lin kirkko. Tervetuloa kuunte-
lemaan, kokemaan ja nautti-
maan runoja ja laulamaan vir-
siä! Vapaaehtoinen käsiohjel-
mamaksu Yhteisvastuukerä-
ykseen! 
Pääsiäiskonsertti ma 21.4. 
klo 15, Karjasillan kirkko. 
Beats of Love – Negrospiri-
tuaaleja ja uusia rytmikkäi-
tä pianosävellyksiä. Riikka 
Vuorijärvi, laulu, sekä Tanja 
Kushniruk, piano. Ks. ilmoi-
tus s. 15.
Osallistu runokilpailuun! Ks. 
ilmoitus.
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille 
uteliaille ke 23.4. klo 18, Kas-
tellin kirkon pappila. Nyt hil-
peyttä kehiin! Nyt puhutut-
taa Minna Lindgrenin Kuo-

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

Diakonian ajanvaraus 
maanantaisin klo 9–11  
p. 044 3161 579 tai 
paikan päältä Karjasillan 
kirkolta.

Karjasillan
seurakunta

lema Ehtoolehdossa ja Arne 
Nevanlinnan Marie. 

Diakonia
Aamupuuro to 3.4. ja 10.4. 
klo 9, Kaukovainion kappeli. 
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 numeros-
sa 044 3161 579. Ajan voi va-
rata myös paikan päältä Kar-
jasillan kirkolta.
Palvelupiiri Auttavat kä-
det ma 7.4. klo 13, Karjasillan 
kirkko. 
Raitin remmi ma 7.4. klo 14, 
Maikkulan kappeli. 
Diakoniapiiri ma 7.4. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Diakoniaryhmä ti 8.4. klo 14, 
Maikkulan kappeli. 
Melko Nuoret Naiset 
to 24.4. klo 18, Maikku-
lan kappeli. Illan teemana 
"Lenkki+makkara". Pukeudu 
ulkoiluvaatteisiin ja laita jal-
kaasi kävelyyn sopivat ken-
gät. Nähdään kappelilla!

Lähetys
Lähetyspiiri ti 8.4. klo 17.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Sukanvarsi ke 9.4. klo 14, Sii-
pi - lähetyksen puoti ja paja. 
Hanna-ryhmä to 10.4. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu messun yhteydes-
sä su 6.4. klo 10–11.30, Kastel-
lin kirkko.

Nuoret
Karjasillan seurakunnan 
korvaava isosleiri, ensim-
mäisen vuoden ja toisen vuo-
den isosille! pe–su 4.–6.4. 
Hietasaaren leirikeskus. Jos 
sinulla on jäänyt syksyltä tai 
keväältä leiri käymättä. Lisä-
tietoja voi kysyä Annalta, p. 
040 5747 167.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 3.4. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho ma 7.4. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Ystävän kamari ti 8.4. klo 13, 
Kaukovainion kappeli.
Eläkeläisten kerho to 10.4. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 10.4. 
klo 13, Karjasillan kirkko. 

Muut menot
Pääsiäisnäytelmä ke 9.4. klo 
18–19, Karjasillan kirkko. Tu-
le elämään todeksi pääsiäisen 
iloa yhdessä Jeesuksen ystä-
vien kanssa kuulemalla ja ko-
kemalla mitä ensimmäisenä 
pääsiäisenä tapahtui. Näytel-
mä kestää noin puoli tuntia.
Lattiakuvailta ke 23.4. klo 
18, Maikkulan kappeli. Ai-
heena on: Menkää kiirees-
ti kertomaan, että Jeesus 
on noussut kuolleista – Ylös-
nousseen todistajat. Lat-
tiakuvailloissa rakennamme 
kaksi lattiakuvakertomus-

Pääsiäisnäytelmä 
keskiviikkona 9.4. klo 18 Karjasillan kirkossa. 
Pääsiäisnäytelmä on kuvaelma, jossa seurataan Jeesuk-
sen viimeisiä elämänvaiheita Raamatun sanoman mu-
kaisesti. Näytelmän ovat käsikirjoittaneet seurakunnan 
omat työntekijät. Näytelmä kulkee palmusunnuntain, 
Golgatan ja tyhjän haudan tapahtumien kautta nyky-
päivään saakka. Näytelmässä kuullaan ja koetaan se-
kä Jeesuksen omia sanoja että hänen ystäviensä kerto-
muksia ensimmäisen pääsiäisen tapahtumista.

A
n

n
iin

a M
ikam

a

Palmusunnuntain konsertti 
sunnuntaina 13.4. klo 15 Karjasillan kirkossa. 
Pianotaiteilija, pianomusiikin lehtori (Oamk) 

Mikko Heininen soittaa passiomusiikkia 
Karjasillan kirkon flyygelillä. 

Ohjelmassa J.S. Bachin e-molli partita 
sekä Max Regerin Variaatiot ja 
fuuga Bachin teemasta op. 81.

Yleisöllä on nyt tilaisuus osallistua runokilpailuun, jon-
ka voittaja sävelletään lauluksi ja kuullaan pääsiäis-
maanantaina 21.4. klo 15 alkavassa konsertissa Kar-
jasillan kirkossa. 
Runon säveltää nuori ukrainalaissyntyinen pianisti-
säveltäjä Tetyana Kushniruk, joka myös kantaesittää 
teoksen yhdessä sopraano Riikka Vuorijärven kanssa. 
Teosta on mahdollista esittää konserteissa myöhem-
minkin. 
Runon toivotaan olevan rakenteeltaan perinteinen, 
rytmikästä poljentoa noudattava ja pituudeltaan koh-
tuullinen. Sisällössä toivotaan kuvastuvan pääsiäisen 
riemu. Säveltäjä pidättää oikeuden käyttää runosta 
vain osaa, jos kokonaisuus niin vaatii. 
Lähetä runot su 6.4. mennessä osoitteeseen 
riikka.vuorijarvi@gmail.com.

Kirjoita pääsiäisruno 
sävellettäväksi

ruNoKilPailu!

ta, lasten- ja aikuisten kerto-
muksen. Molemmissa kerto-
muksissa on sama aihe, lasten 
kertomus toteutetaan käyt-
täen yksinkertaisempaa kiel-
tä. Lattiakuvakertomuksis-
sa on tärkeää yhteinen koke-
mus ja raamatunkertomusten 
siirtäminen tähän päivään ja 
tähän hetkeen, jokaisen osal-

listujan omaksi kokemuksek-
si. Kertomuksen jälkeen nau-
timme yhdessä iltapalaa. 
Kirkkoväärtien ja vapaaeh-
toisten Retki Hailuotoon su 
6.4. Lähtö klo 7.45 Karjasillan 
kirkolta. Paluu on saman päi-
vän aikana. Lisätietoa Kim-
mo Kieksi, p. 050 3105 001 
tai kimmo.kieksi@evl.fi.

sunnuntaina 6.4. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa.

Toimittaa Mirjami Dutton,
avustaa Seppo Meriläinen. 

Kolehti nimikkokohde; Etiopian työalueen 
tukemiseen Suomen Lähetysseuran kautta.

Romanien hengelliset laulut 
tiistaina 8.4. klo 18 Karjasillan kirkossa 

 
Valfrid ja Tuula Åkerlund esiintyvät ja laulattavat ro-
manien hengellisiä lauluja romanien kansallispäivänä 

tiistaina 8.4.kello 18 Karjasillan kirkossa. 
Piispa Samuel Salmi puhuu tilaisuudessa.
Tervetuloa kuuntelemaan ja laulamaan!

Tilaisuus on maksuton ja sen jälkeen on kirkkokahvit.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

Oulujoen 
seurakunta

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

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
avoinna sop.muk. 
virasto, p. 040 5239 723
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 3.–10.4.2014

Jumalanpalvelukset
Messu su 6.4. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Antti 
Leskelä, saarna Riitta Kenta-
la, kanttorina Sanna Leppä-
niemi. Kirkkokahvit Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi Ou-
lujoen Pappilassa klo 11-14.
Sanajumalanpalvelus su 6.4. 
klo 10, Yli-Iin kirkko. Toimit-
taa Ilkka Mäkinen, kanttori-
na Leo Rahko.
Messu su 6.4. klo 12, San-
ginsuun seurakuntakoti. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi. Kirkkokahvit.
Messu su 6.4. klo 12, Ylikiimin-
gin kirkko. Toimittaa Ilkka Mä-
kinen, kanttorina Leo Rahko. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
7.4. klo 9, Myllyojan seura-
kuntatalo. Ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9-11 puh. 040 7033 
690. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Diakonian aamu ma 7.4. klo 
10.30–12, Myllyojan seura-
kuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäi-
sille, mukana seurakunnan 
työntekijä ja vapaaehtoisia.
Diakonian aamu ti 8.4. klo 
9.30–10.30, Yli-Iin seurakun-
tatalo. Tarjolla maksuton aa-
mupuuro kaikenikäisille.

Lähetys
Piispankamari pe 4.4. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-
tupa. Lähetyksen kirpputori-

kahvila avoinna perjantaisin.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 7.4. klo 18, Myllyojan seu-
rakuntatalo, Ystävänkamari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 7.4. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 
Lähetysilta ke 9.4. klo 18, 
Anna-Maija Kallasjoen ko-
ti, Ukkoherrankuja 18. Illassa 
mukana Pentti Kortesluoma.

Musiikki ja kulttuuri
Aikuisten laulukerho to 3.4. 
klo 11, Yli-Iin seurakuntatalo.
Laulukerho to 10.4. klo 10–12, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Lapset ja lapsiperheet
Myllyojan pyhäkoulu su 6.4. 
klo 12–13, Myllyojan seura-
kuntatalo. Pyhäkoulu on kai-
kenikäisten lasten oma har-
taushetki. Pyhäkouluun ei 
tarvitse ilmoittautua.
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret_-tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, pyhäkoulu, perheker-
hot, perhekahvilat, muskarit 
ja nuorten kerhot sekä mu-
siikkileikkikoulu.

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

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 
6.4. klo 10, Oulunsalon kirk-
ko. Toimittaa Jukka Joensuu, 
kanttorina Tuomo Kangas. 
Kärsimyksen sunnuntai.
Perhemessu ja toimitalon 
siunaaminen su 6.4. klo 17, 
Oulunsalon kirkko. Ks. ilmoi-
tus.

Hartauselämä
Hartaus ke 9.4. klo 13.30, Sa-
lonkartano. Mari Flink.
Hartaus to 10.4. klo 11.30, 
Teppola. Mari Flink.

Seniorit
Ei seurakuntakerhoa to 3.4. 
Seurakuntakerho to 10.4. 
klo 11, Oulunsalon seura-
kunnan toimitalo. Sauli Tuu-
li, Riitta Markus-Wikstedt.

Lähetys
Lähde katsommaan Kiimin-
gin pääsiäisnäytelmää 16.4. 
klo 18. Näytelmä kestää noin 
40 min jonka jälkeen kah-
vit. Yhteiskuljetus noin kel-
lo 17. Ei osallistumismaksua. 
Ilmoittaudu lähetyssihteeril-
le, p. 044 5760 019. 

Musiikki ja kulttuuri
Palmusunnuntain sävelhar-
taus pe 12.4. klo 20–21.30, 
Oulunsalon kirkko. Aava 
kuoro: johtaa Eeva-Maija 
Sorvari. Seurakunnan mies- 
ja lapsikuoro: johtaa Tuomo 
Kangas. Soitinyhtye: Antto ja 
Saara Vanhala viulu ja Timo 
Väyrynen sello. Osia Buxte-
huden kantaateista ja muu-

ta, kuoro- ja soitinmusiik-
ki. Hartaus Pekka Kinnunen.  
Huom. 4.4 ei ole sävelharta-
utta.

Lapset ja lapsiperheet
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja heidän hoito-
lapsilleen to 3.4. ja 10.4. klo 
9–10.30. 
Perhekerho Repussa ti 8.4. 
klo 9.30–11, seurakunnan 
kerhotila Reppu. 
Salopään perhekerho ti 8.4. 
klo 9.30–11, Salonpään kylä-
talo. 

Nuoret
Hygieniapassikurssi la 10.5. 
klo 12, Oulunsalon seurakun-
nan Toimitalo, seurakunta-
sali. Etusija kurssille on Ou-
lunsalon seurakunnan isos-, 
kerhonohjaaja- tai Reppu-
toiminnassa mukana olevilla 
nuorilla. Jos vapaita paikko-
ja jää, voidaan kurssille ottaa 
myös muita; toissijaisesti ou-
lunsalolaisia ja kolmanneksi 
muualta tulevia. Toiminnas-
sa mukana oleville nuorille 
kurssin hinta on 10 €, muille 
20 € (sis. opettajan palkkio, 

Seniorit
Eläkeläisten kerho ma 7.4. 
klo 12, Sanginsuun seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 7.4. 
klo 13, Hintan seurakunta-
talo. 
Seurakuntakerho ti 8.4. klo 
10–11.30, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 
Seurakuntakerho to 10.4. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 10.4. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 10.4. 
klo 14, Metsolan Hovi. 
Torstaikerho to 10.4. klo 11, 
Yli-Iin seurakuntatalo.

Muut menot
Virsilauluilta pe 4.4. klo 19, 
Virkkulalla Pekkalantie 32, 
Anita Virkkula. Mukana Satu 
Saarinen ja Leo Rahko. Kah-
vitarjoilu ja arpajaiset Yhteis-
vastuulle. 
Fransupiiri ti 8.4. klo 17, Myl-
lyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 9.4. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo. 

Oulunsalon 
kirkkoherran 
tehtäviä hoitaa 
vs. kirkkoherra, 
kappalainen Minna Salmi,
p. 044 7453 846, 
minna.salmi@evl.fi.

Pappilan treffit
                       Oulujoen pappilassa

 
Iloisesti kohti keski-ikää

Mikael Agricolan päivänä ke 9.4. klo 18
Alustavat Saila Kukkohovi-Jämsä ja Mikko Jämsä.

Iltaveisuu Oulujoen kirkkokuoro, johtajanaan Sanna 
Leppäniemi. Lopuksi iltapala.

kurssimateriaali, osaamistes-
ti ja testin läpäisseille hygie-
niapassi + todistus). 

Kuorot ja kerhot
Musiikkikerho to 3.4. klo 
15–16, Reppu. Tervetuloa 
alakoululaiset soittamaan ja 
laulamaan! Lisätietoja Taru 
Pistolta.
Uusi Ääni to 3.4. klo 18–20, 
Oulunsalon kirkko. 
Musiikkikerho to 10.4. klo 
15–16, Reppu. Tervetuloa 
alakoululaiset soittamaan ja 
laulamaan! Lisätietoja Taru 
Pistolta.

Perhemessu ja toimitalon 
uusien tilojen siunaaminen

Vietämme messun kirkossa sunnuntaina 6.4. klo 17. 
Perhemessussa on pappina Mari Flink, 

kanttorina Taru Pisto ja avustamassa lastenohjaajat.  
Menossa mukana on myös musiikkikerho.

Messun jälkeen siirrymme siunaamaan toimitalon 
uudet tilat, tämän jälkeen tarjolla iltapalaa.

Tervetuloa!

Yhteisvastuutapahtuma 
Kortesluoman maneesilla 
torstaina 3.4. klo 18, Kortesluoman maneesilla, Lossin-
rannantie 31. (Pysäköinti Pikkaralan Shellin pihassa). Oh-
jelmassa mm. talutusratsastusta, makkaranpaistoa, kah-
vitarjoilu, arpajaiset ja muuta mukavaa yhdessäoloa. 

Yhteisvastuukahvila 
sunnuntaina 6.4. klo 11–14 Oulujoen pappilassa. 
Poikkea nauttimaan kahvilan antimista jumalanpalveluk-
sen jälkeen tai ulkoilun lomassa idylliseen miljööseen. 

Teatteri Tuutilullan pienoisnäytelmä 
"Vanahat saranat"
sunnuntaina 6.4 klo 13 Ylikiimingin seurakuntatalolla. Kä-
sikirjoitus Annikki Vuoti, ohjaus Ester Alakopsa. Hartaus 
Olavi Isokoski. Lippu 5 €, sisältäen kahvitarjoilun ja arvan. 

Kakkumyyjäiset
perjantaina 11.4. klo 13–16 Myllyojan seurakuntatalossa.
Oulun seudun ammattiopiston Myllytullin yksikön leipu-
ri-kondiittori 2 opiskelijoiden leipomia maukkaita, sopi-
vankokoisia täytekakkuja myydään mukavaan hintaan. 
Mahdollisuus piipahtaa päiväkahveilla kakkupalan kera. 

Tapahtumien tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Valo
sunnuntaina 6.4. klo 17.30 
Yli-Iin seurakuntatalossa 

Runoja ja musiikkia "Ikkunasta loistaa toivo, 
elämän runtelemat kasvot." Risto Kormilaisen 

runoista koottu esitys, Hannu Tarvas. 
Ohjaus Juhani Niemelä. 

Musiikkia; Laura Rahko (huilu ja piano),
 Jaakko Rahko (piano). 

Vapaaehtoinen kahvimaksu 
Yhteisvastuukeräykselle.

Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! 
Punaisen Ristin Oulunsalon osasto ja Oulunsalon seurakunta järjestävät 

ystävätoiminnan peruskurssin 
25.–26.4. (pe klo 18–21, la klo 9–16.) 

Oulunsalon seurakunnan toimitalossa, Vattukuja 2. 
Kurssi on osallistujille maksuton ja sisältää välipalan molempina päivinä.

Pääkouluttajana toimii sosiaalipalvelukouluttaja Aira Saloranta.
Muina kouluttajina toimivat THN Annikki Lämsä, 

diakoni Sauli Tuuli ja fysioterapeutti Eeva Hepo-oja.
Ilmoittautumiset 20.4. mennessä sauli.tuuli@evl.fi , p. 044 7453 853 tai 

annikki.lms@gmail.fi, p. 050 4314 210
Anna aikaasi – tule mukaan vapaaehtoistoimintaan!

Uusi Ääni to 10.4. klo 18–20, 
Oulunsalon kirkko. 

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylän ry: Lauluseuroja ko-
deissa; ti 4.4. Niemenranta, 
Limmalla Uittokujalla. Seurat 

su 6.4. klo 16 Eero Kinnunen, 
Jari Kupsala. Nuortenilta pe 
11.4. klo 19. Leirikeskusilta ja 
seurat su 13.4.  klo 16 Erkki 
Alasaarela.
Salonpään ry: Kevätseurat la 
12.4. klo 18 ja su 13.4. klo 13.

Yhteisvastuuhuutokauppa! 
lauantaina 26.4. klo 12–15 

seurakunnan toimitalolla, Vattukuja 2

Huudettavana lahjoitettua, hyväkuntoista, 
yleishyödyllistä kodin käyttötavaraa.
 kohtuuhinnat, kahvia ja makkaraa

 mukavat meklarit
Tule huutamaan, tekemään löytöjä 

ja viihtymään yhdessä! 
Tuotto yhteisvastuulle.

 Toivomme lahjoituksena OK -kuntoista kodin 
käyttötavaraa; astiat, verhot, liinat, matot, lamput, 
kirjat, huonekalut yms. (henkilöautoon mahtuvaa..) 

 Otamme vastaan tavaroita toimitalolla 
to 24. ja pe 25.4. klo 13–16

Tiedustelut diakoniatyöläisiltä:  
Sauli, p. 044 7453 853 / Riitta, p. 044 7453 848
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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
Messu su 6.4. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Anu Ojala, 
avustaa Riitta Louhelainen, 
kanttorina Heikki Jämsä.
Messu su 6.4. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Ulla Mitrunen-Nyyssönen, 
avustaa Jaakko Syynimaa, 
kanttorina Taru Ängeslevä. 
Pyhäkoulu saarnan aikana.
Barokkimessu su 6.4. klo 12, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Pasi Kurikka, avus-
tavat Riitta Louhelainen ja 
Päivi Moilanen. Maija Tynk-
kynen, urut, Oulunsalo En-
semble, johtaa Sinikka Ala-
Leppilampi, kanttoreina Anu 
Arvola-Greus, Pirjo Mänty-
vaara ja Tommi Hekkala.  Py-
hän Tuomaan kirkkopiirin 
aluetapahtuma, Pyhän Tuo-
maan lapsi- ja nuorisokuoro.
Messu su 6.4. klo 12, Rajaky-
län seurakuntakoti. Toimittaa 
Ulla Mitrunen-Nyyssönen, 
avustaa Jaakko Syynimaa, 
kanttorina Heikki Jämsä.
Iltamessu su 6.4. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jonna 
Piirainen, avustaa Matti Ke-
tola, kanttorina Tommi Hek-
kala. Pyhä Luukas 1 –rippi-
kouluryhmä osallistuu mes-
suun.
Viikkomessu ke 9.4. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Jon-
na Piirainen, kanttorina Tom-
mi Hekkala.
Viikkomessu ke 9.4. klo 20, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Veijo Koivula.

Hartauselämä
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 3.4. ja 10.4. klo 12.30, Tui-
ran kirkko. Vetäjänä pastori 
Riitta Louhelainen. 
Pateniemen, Herukan ja Ra-
jakylän raamattupiiri to 
3.4. klo 13–14.30, Patenie-
men kirkko. Lisätietoja pas-
tori Jukka Kolmoselta, p. 044 
3161 722.
Miestenpiiri ti 8.4. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustaa Jonna 
Piirainen aiheesta Japin kirja.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
9.4. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Lisätietoja Pasi Kurik-
ka, p. 040 5747 139.
Tule lukemaan raamattua 
ke 9.4. klo 17.30, Tuiran kirk-
ko. Kokoonnumme joka toi-
nen keskiviikko ennen viik-
komessua. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 044 3161 
412. Muissa asioissa yhteys 

oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 3.4. ja 10.4. klo 
12, Rajakylän seurakuntako-
ti. Aterian hinta 2€. 
Työttömien ateria pe 4.4. 
klo 12–13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Diakonian vapaa-
ehtoisten valmistama lou-
nas 2 €.
Liikuntavammaisten ker-
ho pe 4.4. klo 13–14.30, Py-
hän Tuomaan kirkko. Kerhos-
sa mukana Päivi Moilanen ja 
Heidi Karvonen. 
Juttutupa ma 7.4. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Juttutupa on kohtaamis-
paikka kaikenikäisille! Tar-
jolla hartaus ja kahvia viikon 
aluksi. Lisätietoja diakonis-
sa Saila Luukkonen, p. 040 
5747 092.
Juttutupa ma 7.4. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti. 
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ke 9.4. klo 10, 
Tuiran kirkko. Tilaisuus mak-
suton. 
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 10.4. klo 13, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Paikalla pastori Jukka Kol-
monen ja diakoni Heli Mat-
tila. Lisätietoja diakoni Heli 
Mattilalta, p. 040 5747 145.
Vapaaehtoisten lipaskeräys 
pe 11.4. klo 9–19, Tuiran alu-
eella. Ks. ilmoitus. 

Lähetys
Puutyökerho ma 7.4. klo 9, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa. 
Käsityökahvila ti 8.4. klo 12–
15, Koskelan seurakuntakoti. 
Tule tekemään yhdessä kä-
sitöitä lähetystyön tarpei-
siin. Opetellaan uusia ja ke-
hitellään vanhoja tekniikoi-
ta. Lankalahjoituksia ote-
taan vastaan. 

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalente-
ri/lapset ja lapsiperheet, löy-
tyvät päiväkerhot, pyhäkou-
lut, perhekerhot, varhaiskas-
vatuksen musiikkiryhmät ja 
nuorten kerhot.
Laulava lapsi to 3.4. klo 18, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Ks. 
ilmoitus.
Pääsiäisvaellus "Taulut ja 
laulut" ti 8.4. ja to 10.4. , Py-
hän Tuomaan kirkko. Ks. il-
moitus.

Nuoret

Nuortenilta to 3.4. klo 18, 
Tuiran kirkon nuorisoti-
la. Nuorten teemallinen il-
ta nuorisotilassa. Ilta alkaa 
varttikirkolla kirkossa. Lisä-
tietoja vs. nuorisotyönohjaa-
ja Sanna Parkkinen, p. 050 
3408 982.
Tuiran seurakunnan isos-
koulutus su 6.4. klo 15, Tui-
ran kirkko. Lisätiedot isostoi-
minnasta Marja Manelius, p. 
040 5245 944.
Nuorten avarit ke 9.4. klo 
18, Tuiran kirkon nuorisotila. 
Lisätietoja vs. nuorisotyön-
ohjaaja Sanna Parkkinen, p. 
050 3408 982.
Nuorten draamaryhmä to 
10.4. klo 18, Tuiran kirkon 
nuorisotila. Uudet jäsenet 
ovat tervetulleita! Ryhmää 
vetävät nuorisotyönohjaaja 
Marja Manelius, p. 040 5245 
944 ja pastori Jaakko Syyni-
maa.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 3.4. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Tervetuloa. 
Kerhossa mukana diakoni 
Päivi Moilanen, p. 040 5747 
064.
Eläkeläisten yhteisvastuu-
tapahtuma to 3.4. klo 13–15, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Ikku-
nasta avautuu maailma – Ee-
va Heilalan runoja. Esittäji-
nä Jenni Manninen, Irja Yli-
Marttila, Elma Koivunen ja 
Terttu Aakko. Musiikkia esit-
tää sahalla Sulo Räinä. Kahvi-
tarjoilu ja arvontaa. Käsioh-
jelma 5 €, sisältää linja-auto-
kuljetuksen ja kahvit. Tuotto 
Yhteisvastuukeräykselle. Lin-
ja-autoreitti: Klo 11.45 Pyhän 
Luukkaan kappeli, ajaa Kai-
toväylää, klo 11.50 Kuivas-
järvi (Karjakentän pysäkki), 
klo 11.55 Pateniemen kirkko, 
klo 12.05 Palokan palvelukes-
kus, klo 12.15 Rajakylän seu-
rakuntakoti, klo 12.20 Koske-
lan seurakuntakodin pysäk-
ki, klo 12.25 Tuiran palvelu-
keskus, klo 12.30 Tuiran kirk-
ko, klo 12.40 Metsolan karta-
no, klo 12.45 Pyhän Tuomaan 
kirkko. Paluukuljetus lähtee 
klo 14.45. 
Eläkeläisten kerho to 10.4. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Tervetuloa. 
Kerhossa mukana diakoni 
Päivi Moilanen, p. 040 5747 
064.

Muut menot
Käsityökerho ma 7.4. klo 12, 
Tuiran kirkko. Tule tekemään 
käsitöitä hyvään seuraan Tui-
ran kirkolle. Ota mukaan 
oma kahvimuki sekä lankaa 
ja virkkuukoukku.
Kivikerho tiistaisin klo 10-
14, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Tule opettelemaan koruki-
vien hiontaa ja tekemään ki-
vistä koruja. Kerhossa opas-
tetaan alkuun. Kerho ko-
koontuu kirkon kellaritilois-
sa. Pääovelta oikealle kiertä-
en löytyy portaat alas. Lue 
juttu sivulta 13.

Matkalla pääsiäiseen 
sunnuntaina 6.4. klo 14 Tuiran kirkossa.
Matkalla pääsiäiseen -tilaisuudessa kuullaan musiikkia
ja runoja. Vanhaa kirkkolaulua esittää lauluryhmä
Gloria Ahti Seppin johdolla, yksinlaulua Lassi Makko-
nen ja runoja Ester Vaara. Hartaus Harri Fagerholm.
Ohjelmamaksu 5 €. Tilaisuuden järjestää Pyhän Hilde-
gardin seura.

Vapaaehtoisten lipaskeräys 
perjantaina 11.4. klo 9–19 Tuiran alueella.
Voit valita itsellesi sopivan ajankohdan.
Keräyslippaat saa Tuiran kirkolta.
Lisätietoja Päivi Moilanen, p. 040 5747 064
ja Paula Kyllönen, p. 040 7235 880.
Lipaskerääjille tarjolla kahvit Tuiran kirkolla klo 9–19.

Barokkimessu
sunnuntaina 6.4. klo 12

Pyhän Tuomaan kirkossa

Maija Tynkkynen, urut
Oulunsalo Ensemble

kanttorit Anu Arvola-Greus, 
Pirjo Mäntyvaara 

ja Tommi Hekkala.

Pasi Kurikka, liturgi.

Lämpimästi tervetuloa!

Myyjäiset lähetyksen 
ja diakoniatyön hyväksi 
sunnuntaina 6.4. klo 12–14 Rajakylän seurakuntakodis-
sa. Messun jälkeen missionuoret tarjoilevat kirkkokah-
vit. Kahvituksen lomassa voit ostaa arpoja (palkintona 
herkkukori), myyjäistuotteita ja leivonnaisia. Tule tu-
kemaan Tuiran seurakunnan missionuoria ja Patenie-
mi-Herukka suuralueen diakoniatyötä. Lisätietoja dia-
koni Heli Mattila, p. 040 5747 145.

Laulava lapsi 
torstaina 3.4. klo 18 Pyhän Luukkaan kappelissa.

Laulamme yhdessä pääsiäisaiheisia 
lasten virsiä ja lauluja. Lauluhetki kestää

noin puoli tuntia.
Tervetuloa koko perheellä.

Pääsiäisvaelluksella tu-
tustutaan Jeesuksen elä-
mään ja pääsiäisen ajan 
tapahtumiin Stiven Naa-
tuksen maalaamien tau-
lujen, draaman ja musii-
kin keinoin. Käsikirjoi-
tuksen on tehnyt Tert-
tu Aakko. Kierros kestää 
noin puoli tuntia. Kai-
kille avoimet kierrokset 
tiistaina 8.4. klo 12.20 ja 
12.40 sekä torstaina 10.4. 
klo 12.20 ja 12.40 Pyhän 
Tuomaan kirkolla.

Pääsiäisvaellus "Taulut ja laulut"
Pyhän Tuomaan kirkolla

Stiven N
aatu

s

Pieni pääsiäispaja 
kaikenikäisille 
lauantaina 12.4. klo 13–15 Py-
hän Luukkaan kappelissa. Tule 
askartelemaan virpomisoksia ja 
muita pääsiäiskoristeita Seijan, 
Marja-Liisan ja Päivin kanssa 
Pyhän Luukkaan kappeliin, Yli-
opistokatu 7. Sisäänkäynti Erkki 
Koiso-Kanttilankadun puolelta.

Peräkärrykirppis 
lauantaina 12.4. klo 12–15 Koskelan seurakuntakodin 
pihalla. Peräkärrypaikan varausmaksu 15 €. Varaa paik-
kasi, p. 040 7235 880. Myynnissä makkaraa, kahvia ja 
pullaa. Tapahtuman tuotto lyhentämättömänä Yhteis-
vastuukeräykseen.

Renkaiden vaihtoa 
torstaina 24.4. klo 16–19, Seo Kaarnatie, Kaarnatie 30 
Oulu. Vaihdata autoosi kesärenkaat ja tue Yhteisvas-
tuukeräystä. Mukana Tuiran seurakunnan diakoni Sa-
mi Riipinen ja vapaaehtoisia renkaanvaihtajia. Vaihto-
työn hinta 20€. Tapahtuman tuotto Yhteisvastuukerä-
ykseen. Soita ja varaa aika 17.4. mennessä, p. 040 7235 
880. Järjestää Tuiran seurakunta. 
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Messu su 6.4. klo 10 Pulk-
kilan kirkossa. Liturgi 
Merja Jyrkkä, saarna Pau-
la Petäjäjärvi. Kanttorina 
Unto Määttä.  

Sanajumalanpalvelus 
su 6.4. klo 10 Rantsilan 
kirkossa. Toimittaa Sai-
la Karppinen, kanttorina 
Arja Leinonen.

Sanajumalanpalvelus su 
6.4. klo 13 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Saila Karppi-
nen. Kanttorina Veijo Kin-
nunen, avustaa Milla Jul-
kunen. Eläkeliiton kirkko-
pyhä. Kirkkokahvit ja oh-
jelmaa seurakuntakodis-
sa. 

Lähetys
Matka Suomen Lähetysseuran valtakunnallisille lä-
hetysjuhlille pe–su 6.–8.6. "Veden äärelle" Vaasaan. 
Lähtö pe 6.6. klo 12. Oulusta linja-autoaseman tilaus-
ajolaiturista, paluu su 8.6. n. klo 20. Matkan hinta 100 
€ sisältää linja-automatkan ja majoituksen 2 hh:ssa 
Omenahotellissa, alle 12-vuotiaat lapset 50 €. Hinta si-
sältää matkan, majoituksen sekä vakuutuksen Oulun 
ev.-lut. seurakuntien jäsenille. Huom! hotellissa ei aa-
miaistarjoilua, mutta huoneissa jääkaappi, mikroaal-
touuni ja vedenkeitin. Lisätietoja ohjelmasta www.la-
hetysjuhlat.fi tai matkanjohtajilta Ulla Mäkinen, p. 040 
5065 511 ja Kirsi Paavola, p. 044 5760 019. Lauantaina 
mahdollisuus käydä Wasalandiassa, hinta n. 16 €. Sito-
vat ilmoittautumiset 16.5. mennessä www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo. Ilmoittautuneille lähetetään retkikirje. 

Cafe Krypta torstaisin klo 11–16, Oulun tuomiokirkon 
kryptassa. Tarjolla itsevalmistettuja makeita ja suolai-
sia leivonnaisia, neuleita ja muita käsitöitä. Tuotto vam-
maisten lasten ja nuorten koulutukseen Nepalissa Suo-
men Lähetysseuran kautta. Tervetuloa!

Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma–ke, pe klo 10–14, 
Nokelantie 48 B, käynti Latokartanontien puolelta, p. 
044 3161 720. Puodista kirpputoritavaraa ja uusia pajan 
tuotteita, tarjolla myös kahvia. Pajassa tehdään käsitöi-
tä ja askarrellaan. Lahjoituksia otetaan vastaan. Terve-
tuloa vapaaehtoistoimintaan ja ostoksille! 
Siipi - lähetyksen puoti ja paja 

Jeesuksen vertaukset pe 4.4. klo 12–13, Siivessä. Vii-
niköynnöksen oksat, Seija Helomaa.
Pyörien keväthuolto Siivessä 7.–11.4. ma–ke, pe klo 
10–14. Ajanvaraus etukäteen p. 044 3161 720. Perus-
huolto vaihteeton 35 €, vaihdepyörä 45 €. Asiakas 
hankkii tarvittavat varaosat, myös uudet renkaat 
hankittava ennen pyörän huoltoon tuomista. Tuot-
to seurakuntien lähetystyölle.

Puttaan Tuvassa avoimet ovet perjantaisin klo 12–14, 
osoitteessa Kirkkotie 10 E. Tule istahtamaan, nautti-
maan jokimaisemasta, tekemään käsitöitä tai lukemaan 
lehtiä. Lähetystyön käsityömyyntiä. 

Menot Oulun seurakunnissa 3.–10.4.2014

Kirkkoherranvirastossa
palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380.

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

Hailuoto
Seurakunnissa tapahtuu 3.–10.4.2014

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 
Martti Arkkila 
p. 040 5199 600
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

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

Vihitty: 
Jarkko Iikka Petteri 
Mankinen ja 
Suvimaaria Karttunen.

Kuollut: 
Aune Hilja Orvokki 
Kesti e. Komulainen 83.

Messu su 6.4. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Nuusa 
Parkkinen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell. Mes-
suun tulee myös vieraita 
Karjasillan seurakunnasta.

Eläkeliitto ti 8.4. klo 11 srk-
salissa.
Kirkkokuoron kevätkokous 
to 10.4. klo 18 harjoitusten 
yhteydessä.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Lenkkiryhmä to 3.4. klo 18 Keskustan seurakuntata-
lo. Lenkkiryhmä starttaa keskustan seurakuntatalolta 
torstaisin parillisilla viikoilla. Käymme tunnin reippailul-
la, jonka jälkeen nautimme iltapalasta ja hartaudesta. 
Kolomio pe 4.4. klo 16.30–18, Keskustan seurakuntata-
lo monitoimisali. Tule istahtamaan hetkeksi, rupattele-
maan ja halutessasi askartelemaan Kolomioon! 
Nuorten aikuisten raamis to 10.4. klo 18–19.30, Van-
ha pappila, Jössensali. 

JärJeStöt
Uusheräyksen opiskelija- ja na-ilta to 3.4. klo 19, Paik-
ka: Enni Ravander, Maahisentie 1 B 29, Puolivälinkan-
gas. Paulus Pikkarainen. 
Evankelisten nuorten aikuisten ilta pe 4.4. klo 18–21, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Alkuseurakunnasta luterilai-
suuteen, Ari Savuoja (huom. paikka!)
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 7.4. klo 
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. Vilho Harvala: Kiu-
sattuna autiomaassa
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 9.4. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Laulujen kautta kohti 
pääsiäistä, Pirjo Mäntyvaara.

Erityisdiakonia
KeHitySVaMMaiSet
Kehitysvammaisten kirkkopyhä su 6.4. klo 13, Hauki-
putaan kirkko. Messun toimittavat pastorit Elina Hy-
vönen ja Jari Flink, kanttorina on Taina Voutilainen. 
Messun jälkeen kahvitarjoilu viereisessä seurakunta-
keskuksessa. Oulusta linja-autoasemalta on yhteiskul-
jetus Haukiputaalle, ilmoittaudu ennakkoon Annelle 
p. 040 515 6935.
Tainan tahdit ma 7.4. klo 13, Tahkokangas, juhlasa-
li. Musiikkia, virsiä ja hartaus kanttori Taina Voutilai-
sen johdolla.
Perhepiiri to 10.4. klo 12 Vanha pappila, Jössensali. 
Ryhmä vanhemmille, joilla on kehitysvammainen lapsi.

KuuLoVaMMaiSet:
Ystäväilta to 3.4. klo 15.30, Palvelukeskus Runola. 
Lähetyspiiri ma 7.4. klo 14, Keskustan seurakuntatalo. 
Raamattupiiri ti 8.4. klo 13, Palvelukeskus Runola. 

NäKöVaMMaiSet:
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 
10.4. klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sali. Pyhää 
kirjaa lukien ja mietiskellen. Kahvittelua ja seuruste-
lua unohtamatta. Joka kerta avautuu jotain. Tule mu-
kaan! Opasystävä on vastassa klo 12.30 alkaen pihalla. 
Näkövammaisten kevätretki ti 13.5. klo 9–16.30 Tör-
mälän matkailumaatilalle Siikajoen törmälle. Retki jär-
jestetään yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan näkövam-
maiset ry:n kanssa. Lähtö tiistaina 13.5. klo 9 linja-au-
toaseman tilausajolaiturista ja paluu samaan paikkaan 
klo 16.30. Retken hinta on 10 € sisältäen kuljetuksen, 
lounaan ja päiväkahvin. Varaathan mukaasi tasara-
han. Perillä laulamme myös yhdessä Seppo Ala-Lau-
rin harmonikkasäestyksellä. Paluumatkalla käymme 
Zeppelinissä. Ilmoittaudu 28.4. mennessä Pohjois-Poh-
janmaan näkövammaisten yhdistykselle, p. (08) 311 56 
53 tai sähköpostitse yhdistys@ppnry.net. Ilmoitathan 
mahdollisen erityisruokavaliosi. Retken vetäjinä Pau-
la Mustonen ja Teija Kaikkonen. 

päiHDetyö:
Tavoiteryhmä tiistaisin klo 13.30–15, Keskustan seura-
kuntatalo, monitoimisali. Keskusteluryhmä päihdeon-
gelman kanssa kipuileville miehille ja naisille. 
Päihdetyöntekijän päivystys tiistaisin klo 9–11, Dia-
koniset erityispalvelut. HUOM! Uusi osoite. Puusepän-
katu 4, 2. kerros.

English Service on Sunday 6th of April at 4 pm. in St. 
Luke’s Chapel. Sunday school for children. 
Englanninkieliset seurat su 6.4. klo 16 Pyhän Luukkaan 
kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu lapsille.

Kansainvälisyys

Isospäivä 
lauantaina 26.4. klo 14–20. 

Kaikkien Oulun seurakuntayhtymän seurakuntien yh-
teinen isospäivä vietetään seikkaillen Oulun keskustas-
sa. Päivän ohjelma alkaa tuomiokirkossa klo 14, jonka 
jälkeen päivä jatkuu isos-seikkailun kautta Karjasillan 
kirkolle yhteiseen päätösjuhlaan. Päivän ohjelma päät-
tyy noin klo 20. Ilmoittaudu mukaan toimintaan mah-
dollisimman pikaisesti, näin toimimalla varaat paikkasi 
seikkailuun. Muista merkitä oma seurakuntasi ilmoit-
tautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen 18.4. men-
nessä. Lisätietoja isospäivästä saat oman seurakuntasi 
nuorisotyönohjaajilta. Nähdään pian!

Leirit ja retket

Aikuisten mielenterveysleiri 
ma–ke 19.–21.5. Isoniemen leirikeskuksessa. 
Aikuisten mielenterveysleiri omatoimisesti pärjäävil-
le. Ohjelmassa hartauksia, ruokailua, kahvia, ulkoilua, 
yhdessäoloa, yhteislaulua ja leirijumalanpalvelus. Lisä-
tietoja: diakonissa Seija Lomma, p. 040 5793 247; dia-
konissa Heli Puuperä, p. 040 5898 362 ja Sanna Karp-
pinen, p. 040 7376 955.

Meijän Olokkari 
torstaisin klo 16–18 

Keskustan seurakuntatalossa. 

Kaikille avoin 
seurakuntien 
vapaaehtoistyön 
järjestämä 
kohtaamispaikka 
Suurella Sydämellä 
-toiminnan pohjalta 
monitoimisalissa. 

Stabat Mater 
konsertti 

sunnuntaina 13.4. 
klo 16 kirkossa. 

Madetojan 
musiikkilukion 

tyttökuoro esittää 
Pergolesin Stabat 
Mater  –teoksen 

Elina Könösen johdolla. 
Teos kertoo 
Maria-äidin 

tuntemisista Jeesuksen 
ristiinnaulitsemisen 

aikana. Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 10 €.

Diakonissa Marja Rantasuo-
mela opintovapaalla huhti-
kuun ajan.
Kirkkoherra Timo Juntunen 
vuosilomalla 5.–14.4.

Aamukahvila tauolla huhti-
kuun ajan!
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Raamattuilta ti 8.4. klo 
18.30 srk-talossa. Apt. 4, ve-
täjänä Vesa Matkaselkä. 
Lapsiparkki ke 9.4. klo 12.30-
14.30. Ilmoittautumiset joka 
kerralle erikseen, p. 044 7750 
601.
Kuoroharjoitukset ke 9.4. 
klo 18.30-20 srk-talossa.
Ystävyyden talo pe 11.4. klo 
10 srk-talossa.
Leiri 5.–7.-luokkalaisille 11.–
13.4. Siikajoen vanhassa pap-
pilassa. Leiri alkaa pe klo 20 
ja päättyy su klo 13. Kaiken-
laista leiriohjelmaa: pele-
jä, musiikkia, hassuttelua ja 
raamiksia. Hinta 20 €. Ilmoit-
tautuminen 8.4. mennessä 
sinikka.harkonen@edu.lumi-
joki.fi tai tekstiviesti, p. 044 
5037 080.
Lumijoen ja Limingan yh-
teinen miestenretki Kaup-
pakeskus Tuuriin la 3.5. Läh-
tö Lumijoelta klo 6.30, paluu 
illalla. Lisätietoa ja ilmoit-
tautumiset virastoon p. 044 
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www.hailuodonseurakunta.fi
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
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www.siikalatvanseurakunta.fi/

Messu su 6.4. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, saarnaa Pekka 
Siljander ja kanttorina 
Maili Muuttola-Junkko-
nen. Uusheräyksen kirk-
kopyhään liittyen mes-
sun jälkeen kirkkokahvit 
ja seurat srk-talossa. Ko-
lehti lähetystyölle Uus-
heräyksen kautta.

Yhteystiedot
Kirkkoherran puhelinpäivystys 
maanantaisin klo 9–13, p. 040 7430 371.
Kirkkoherranvirasto toimii ajanvarausperiaatteella 
suoraan työntekijöiden numeroista tai p. 044 334 0380.
Virkatodistukset ja sukuselvitykset saat Oulun 
keskusrekisteristä, p. (08) 3161300.

Työntekijöiden yhteystiedot
Kirkkoherra Timo Juntunen, 040 7430 371, 
timo.juntunen@evl.fi
Kanttori Kaisamarja Stöckell, 040 7430 381, 
kaisamarja.stockell@evl.fi
Diakonissa Marja Rantasuomela, 040 7430 382, 
marja.rantasuomela@evl.fi
Suntio Kari Tanskanen, 040 5858 010, 
kari.a.tanskanen@evl.fi

Uusien päiväkerholaisten 
ilmoittautuminen 4.–11.4. 
sähköpostitse silja.pihlaja-
niemi@evl.fi. Syksyn päivä-
kerhoihin otetaan 3-v. täyt-
täneitä ja 4–5-v. lapsia.
Lasten päiväkerhot normaa-
listi, lisätietoja kerhoista Sil-
jalta p. 044 7750 601.
Perhekerho to 3.4. klo 10 srk-
talossa.
Yhteisvastuu rynnäkkö eli 
lipaskeräys kotien ovilla to 
3.4. klo 18 alkaen. Ks. ilmoi-
tus.

Kirkkoherra Merja Jyrk-
kä virkavapaalla 5.4. saak-
ka. Vs. kirkkoherrana Mart-
ti Arkkila.
Lankapiiri ma 7.4. klo 17 
Pulkkilan kerhotilassa. 
Herättäjän seurat ti 8.4. klo 
19 Lea Lotvosella, Puistoku-
ja 2, Pyhäntä, Matti Nuora-
la, Paula Petäjäjärvi ja Mer-
ja Jyrkkä. 
Syöpäkerho ke 9.4. klo 12.30 
Rantsilan srk-talossa. 
Väyrylän ja Pihkalanrannan 
diakoniakylätoimikunnan 
vierailu ke 9.4. klo 13 Pihla-
jistoon. 
Järvikylän diakonia- ja lähe-
tyspiiri to 10.4. klo 11 Nyppy-
lässä Kerttu Rahikkalalla.
Nuortenilta pe 11.4. klo 
15.30 Kestilän kerhokodis-
sa. Rippikoululaisille merkin-
tä, isosia odotetaan mukaan!
Naistenpiiri pe 11.4. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
Laitoshartaudet: Hartaus 
pe 4.4 klo 14 Kuurankukas-
sa. Ehtoollishartaus pe 4.4. 

Raamattuluentosarja
tiistaina 8.4. klo 19 
Rantsilan seurakuntatalossa. 
Aiheena 
Pietarin kirjeet,
Hannu Lauriala.

klo 13 Nestorissa ja 11.4. klo 
14 Pohjantähdessä. 
Seurakuntakerho ti 8.4. klo 
12 Väinölässä, ke 9.4. klo 
12 Pyhännän, to 10.4. klo 
13 Rantsilan, pe 11.4. klo 10 
Kestilän ja torstaisin Pulkki-
lan srk-talossa. 
Perhekerho ti 8.4. klo 10 Py-
hännän kerhotilassa, ma klo 
10 Nuppulassa, ke klo 10 Kes-
tilän kerhokodissa.  
Päiväkerho to klo 10 Kesti-
län kerhokodissa, pe klo 10 
Pulkkilan kerhohuoneessa, 
pe klo 10 Pyhännän kerhoti-
lassa. Nuppukerhot ti klo 10 
ja to klo 10 ja klo 13 Nuppu-
lassa.
Varhaisnuorten kerho to klo 
13.30 Kestilän kerhokodissa, 
ma klo 13.30 Pulkkilan ker-
hotilassa, ti klo 14.30 Pyhän-
nän kerhotilassa ja ti klo 15 
Hovin koululla, ke klo 15.30 
ja to klo 15.30 Tavastkengän 
koululla. Tyttökerho ma klo 
15.30 ja poikakerho to klo 
15.30 Nuppulassa. 

Kuorot: Veteraanikuoro to 
3.4. klo 11 Piippolan srk-ko-
dissa. Lapsikuoro to klo 15 ja 
kirkkokuoro to 3.4. klo 16.30 
Pulkkilan srk-talossa. Vete-
raanikuoro to klo 12 ja lap-
sikuoro to klo 17 ja mieskuo-
ro to 10.4. klo 18.30 Pyhän-
nän srk-talossa. Veteraani-
kuoro ke klo 11, lapsikuoro 
ke klo 16.30 ja kappelikuoro 
to 10.4. klo 19 Rantsilan srk-
talossa.

Rauhanyhdistykset: Kesti-
lä: Ompeluseurat pe 4.4. ja 
pe 11.4. klo 19 ry:llä. Seurat 
ja laulutuokio su 6.4. klo 12 
ry:llä. Pyhäntä: Seurat su 6.4. 
klo 16 ry:llä, M Niskanen ja 
T Kalliokoski. Lauluseurat ke 
9.4. klo 18.30 Mervi ja Ot-
to Huhtalalla. Rantsila: Lä-
hetysseurat su 6.4. klo 13 ja 
ompeluseurat pe 11.4. klo 19 
ry:llä.

Seurakunnan luottamushenkilöille ja työntekijöille

Seurakuntaseminaari
lauantaina 26.4. klo 9–15 
Rantsilan seurakuntatalossa.
Asiat
•	 Rakenneuudistus,	lääninrovasti	Tuomo	Matala
•	 Mistä	säästetään?

Pergolesin Stabat Mater 
tiistaina 15.4. klo 19 Kestilän kirkko. 

Laulu Arja Leinonen ja Milla Julkunen,
urut Pekka Luukkonen.

Osia Pergolesin Stabat Materista.
Hartaus Merja Jyrkkä.

7750 600. 
Kesätöitä tarjolla lumijoki-
sille nuorille. Kesätyönteki-
jältä toivotaan reippautta, 
tunnollisuutta ja 16 vuoden 
ikää. Työ on puutarhatyötä 
hautausmaalla ja kirkkopuis-
tossa. Toimita vapaamuotoi-
nen hakemuksesi viim. pe 
25.4. sähköpostitse lumijoen.
seurakunta@evl.fi tai postit-
se Toukolantie 3:een.
Rauhanyhdistys: Pe 4.4. klo 
19 nuortenilta Takkula, raa-
mattuluokka 5.–6.-lk Pernu 
ja 7.–8.-lk Anttila. Su 6.4. klo 
12 pyhäkoulu I S&S Hintsala II 
Mattila ja III Takkinen ja klo 
17 seurat ry:llä. Ma 7.4. klo 10 
puurokerho J&S Jokitalo. Si-
sarpiiri klo 19 ry:llä. Päiväker-
ho ry:llä ma, ti, ke ja to klo 
17–18.30.

Kuollut: 
Veera Annikki Toppi 81.

Yhteisvastuurynnäkkö 
eli lipaskeräys kotien ovilla 
torstaina 3.4. klo 18 alkaen. 

Huom! Kerääjien kokoontuminen 
srk-talolle klo 17. 

Kerääjinä toimivat kaikki 
tämän vuoden rippikoululaiset 

sekä lisäksi toivomme 
vapaaehtoisia mukaan.

A r k i s t o  /  Pe k ka H e l i n

Rippikoulujen 
ryhmäytymislauantait

I leiri la 5.4. klo 9–14 
II leiri la 12.4. klo 9–14 
III leiri la 17.5. klo 9–14 

Paikka: Pulkkilan seurakuntatalo

Siikalatvan kinkerit 2014
Aihe: Kirkkovuosi kuvin ja keskustellen
Läksy: Katekismus kpl 3 ja 40 (3. käsky ja Raamattu) 
Virret: vanhat 230, 815, ehtoollislaulu ja uudet 164 
ja 754
Arpajaiset / kolehti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Tarjoilu alkaa puoli tuntia ennen alkamisaikaa. 
Kestilä: to 3.4. klo 18 Anni Määtällä, Lepolantie 
3, Saila Karppinen, Arja Leinonen ja Eeva-Liisa 
Kekkonen. 
Pulkkila: su 6.4. klo 13 Rauhanyhdistyksellä, 
Yrittäjäntie 7, Merja Jyrkkä, Unto Määttä ja Kirsti 
Hakkarainen.
Rantsila/Mankila: su 6.4. klo 18.30 Arja ja Eero 
Leinosella, Koskenkankaantie 36, Saila Karppinen, 
Arja Leinonen ja Eeva-Liisa Kekkonen.Pääsiäisikkuna-konsertti 

sunnuntaina 13.4. klo 15 
Rantsilan kirkossa ja klo 18 
Piippolan kirkossa.

Paula Tapionmäki,
laulu ja juonto.
Tapani Hyvönen, piano.

Tilaisuus on hajuton. Pyydämme 
osallistujia olemaan käyttämättä 
hajuvesiä ja voimakkaan tuoksuisia 
deodorantteja!

Viikkotoiminta
Päiväpiiri maanantaisin 

klo 13.30–15 palvelukoti Saarenkartanossa.
Päiväkerho (3–5-vuotiaat) keskiviikkoisin 

klo 9.30–11.30 kirkon kerhotilassa.
Musiikkikerho koululaisille keskiviikkoisin 

klo 14.30–15.30 kirkolla.
Kaikenikäisten kaverikerho torstaisin 

klo 10–11.30 kirkolla.
Kirkkokuoro torstaisin 

klo 18–19.30 kirkolla.
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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. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

Nuortenilta to 3.4. klo 18 
Nuorisonurkassa.
Senegalilaiset raamatun-
kääntäjät vieraina to 3.4. klo 
18 seurakuntatalolla.
Kotiseurat su 6.4. klo 15 Ha-
verisilla (Linnukkatie 20), 
mukana mm. Vilho Harvala 
lähetysjärjestö Kansanlähe-
tyksestä.
Lähetysvintti ma 7.4. klo 12 
Lähetysvintillä.
Niittypirtin kerho 7.4. klo 
13  vanhusten palvelutalolla; 
mukana diakonissa Sinikka
Hyvänmielen päiväkahvit 
ti 8.4. klo 12 Lähetysvintillä. 
Mielenterveyskuntoutujien 
avoin vertaisryhmä. Aihee-
na pääsiäinen. Mukana Ma-
rika Kamps, p. 044 7521 243 
ja Maire Taikina-aho, p. 050 
4302 023.
Perhekerho ti 8.4. klo 9.30 
–11 Seurakuntatalolla, pää-
siäisaskartelua. 
GospelGym ti 8.4. klo 18.30 
Tupoksen Vanamosalissa. Va-
paa pääsy, ohjaajana Riitta 
Lielahti 
Perhekerho ke 9.4. klo 9.30 
Vanamon Olohuoneessa, 
pääsiäisaskartelua 
Seurakuntakerho vierailee 
kirjastossa 9.4. klo 12. Ko-

Kastettu: Tiitus Sisu 
Kaspian Makkonen, Iida 
Eveliina Tilus.

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500
 
Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
aukioloajat:
ma–ti ja pe klo 9–15,
ke klo 9–14 ja to klo 
9–17.
 
vt. kirkkoherra 
Vesa Äärelä
p. 040 7703 819
taloustoimisto
p. 040 7790 279
 
www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele
 
Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Messu su 6.4. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Kim-
mo Helomaa ja Marja-Lii-
sa Hautamäki, kanttorina 
Hanna Korri, avustamassa 
nuorten jumalanpalvelus-
ryhmä.

Ei ennakkoilmoittautumista.
Oma Hetki-ryhmä to 10.4. 
klo 12.30 Kokkokankaan seu-
rakuntakeskuksessa. Taksi-
kyyditys kirkonkylän srk-ko-
dilta klo 12.15. Lisätiedot Jaa-
na Helisten-Heikkilä, p. 040 
7790 368. 
Omaishoitajien leiri 9.–11.6. 
Rokuan kylpylähotellissa. 
Yhteistä ohjelmaa, keskuste-
luja, ulkoilua, uintia ja lepoa. 
Omavastuu leiristä 70 €. Si-
tovat ilmoittautumiset 30.4. 
mennessä, p. 040 7790 368 / 
Jaana Helisten-Heikkilä.
Aamukahvila ma klo 10 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. 
Varhaisnuoret: www.kem-
peleenseurakunta/koululai-
set. Isoshaku varhaisnuor-
ten leireille on käynnissä 6.4. 
saakka. Hakemuksia saa viik-
kotoiminnoista ja kirkkoher-
ranvirastosta.
Nuoret: Nuorten illat torstai-

sin klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Yöpappila pe 11.4. klo 20 
Vanhassa pappilassa.
Kastetut: Nella Maria Kangas, 
Milena Eleana Laiho, Enni Oli-
via Vimpari, Hemmo Ilmari 
Lindén, Lumi Aava Emili Alho.
Kuollut: Eero Paavo Hieta-
nen 78.
Kempeleen rauhanyhdistys:  
Kotiseurat to 3.4. klo 18 län-
sipuoli: Rytitie 29 (Hannula, 
Pyörälä) itäpuoli: Hömötiai-
sentie 6 (Lahtinen). Raamat-
tuluokat pe 4.4. klo 18 4.–5.-
lk: Saukkonen, Hiekkatie 10 
6.–7.-lk englanninkielinen 
ry:llä. POOKI seurat su 6.4. 
klo 17 ry:llä. Perhekerho ke 
9.4. klo 10–12 ry:llä. Sisarilta 
ke 9.4. klo 18.30 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Nuortenilta pe 4.4. klo 19, 
Takapolku 1, Tyrnävä, klo 
19 lauluseurat, Keinäsentie 
75, Kempele. Seurat ja uusi-
en laulujen ilta su 6.4. klo 16 
ry:llä. Äidit ja tytöt -ilta ma 
7.4. klo 18 ry:llä.

Virasto avoinna ti 8.4. klo 
9–11.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Versot su 6.4. klo 17 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Kansalaisopiston kevätma-
tinea ma 7.4. klo 18 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.
Työikäisten miesten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ma 
7.4. klo 18.30 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Perhekerhot www.kempe-
leenseurakunta.fi/perheet. 
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa.
Kirkkokuoro ke 9.4. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 10.4  klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ja seurakuntapiiri to 10.4. 
klo 12 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Linja-autokul-
jetus Kirkonkylän srk-kodil-
ta klo 11.45. Paluu n. klo 14. 

koonnutaan kirjastoon. Ota 
euro kahvimaksuksi.
Nuorten kuoro Celeste ke 
9.4. klo 17–18 kirkossa.
Tähdet-kuoro ke 9.4. klo 17 
seurakuntatalolla.
Isoskoulutusta ensimmäi-
sen ja toisen vuoden isosil-
le ke 9.4. klo 18 Nuorisonur-
kassa.
Tukihenkilöilta ke 9.4. klo 18 
pappilan kahviossa, muka-
na diakonissa Mari-
ka Kamps 
Kirkkolaula-
jat ke 9.4. klo 
18.30 seura-
kuntatalolla.
Raamattu- 
ja rukouspii-
ri ke 9.4. klo 
18.30 Rönköil-
lä, Kedonperän-
tie 9.
Aamupuuro eurolla pe 
11.4. klo 9–10.30 seurakunta-
talolla. Tervetuloa syömään 
ja juttelemaan! 
Lukupiiri kokoontuu pe 11.4. 
klo 18 Lähetysvintillä. Kes-
kustelun kohteena Tuomas 
Kyrön kirja Liitto. 
Oulun yliopiston kamarior-
kesteri ja Voc Maris kamari-
kuoro konsertti su 13.4. klo 
14 kirkossa.
Tulossa: Seurakuntaretki 
Kalajoelle 23.4. Vierailemme 
kirkossa, kristillisellä kansan-
opistolla, Havulassa ja Heikki 
Ulvin lasiateljeessa. Hinta 40 
€. Ilm. 14.4. klo 11 mennessä 
p. 044 7521226
Partio: Ke 9.4. päivystys par-

Messu su 6.4. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Olli Seik-
kula, avustaa Jaakko Tuis-
ku, diakoni Minna Sorva-
la, kanttori Eija Savolai-
nen. Pyhäkoulu saarnan 
aikana. 
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Paastonajan raamattuluentosarja 

"Vapauteen Kristus meidät vapautti"
Raamattuluentosarjan viimeinen osa 
tiistaina 8.4. klo 18–18.45 kirkonkylän srk-kodilla.
Aiheena Kristityn vapaus (Gal. 5-6)

Tänä vuonna 
70 vuotta 
täyttävät!

Vietämme yhteistä
 juhlaa keskiviikkona 
4.6. klo 13 Limingan 

seurakunta-
talolla.

Varhaisnuorten toimintapäivä 
alakouluikäisille lapsille
la 17.5. klo. 10–14 Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa.
Ohjelmassa naurujoogaa, toimintapisteitä seurakunnan 
isosten johdolla sekä ruokailu.  Hinta 10€ / lapsi, maksu 
käteisellä. Ilmoittautuminen 30.4. mennessä seurakunnan 
kotisivuilla: www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautumi-
nen. Lisätietoja nuorisotyönohjaaja Matias "Matti" Jur-
multa, p. 040 7790 372.

Seurakunnan lapaskilpailu: katso lisää www.kempeleen-
seurakunta.fi/571-lapasten-suunittelukilpailu-ja-aanestys

"Mies nimeltä Job" 
Raamatturetriitti Luurinmutkan leirikeskuksessa 2.–4.5.  
Viikonlopun aikana pohdimme kertomusta Vanhan tes-
tamentin Jobista. Kuka Job oli ja millainen oli hänen elä-
mäntarinansa? Retriitti koostuu itsenäisestä raamatunlu-
vusta ja ryhmäkeskusteluista. Lähde rohkeasti mukaan! 
Ilmoittautumiset 25.4. mennessä Paulus Pikkaraiselle, 
paulus.pikkarainen@evl.fi tai p. 040 7790 259.

Kokko-Kirppis 
lauantaina 3.5. klo 10–13 Kokkokankaan srk-keskuksessa.
Pöytävuokra 10 € Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Varaa myyntipöytäsi seurakunnan nettisivujen kautta 
www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
Lisätietoja Jaanalta, p. 040 7790 368 tai 
Saijalta, p. 040 7790 375.

Seurakuntaretki 
Hengen uudistuksen kesäjuhlille 
Kalajoelle 1.–3.8. Retken hinta n. 90 € (sis. bussikyydin ja 
majoituksen Hostel Retkeilijässä 2 hh (sis. aamupalan). 
Ilmoittautumiset www.kempeleenseurakunta.fi/ ilmoittau-
tuminen tai arkisin klo 9–15, p. 044 7790 016.

tiotoimistossa klo 15–17. To 
10.4. Marssikurssin teoria-
osa seurakuntatalolla klo 
18–20. Marssikurssin järjes-
tää MPK, ja siihen voi osallis-
tua 15-vuotias partiolainen.  
Käytännön osa järjestetään 
Raatteentiellä la 17.5. Vetäji-
nä Maukka ja Make. Pe 11.4. 
Pajose Partiokämpällä alka-
en klo 18.  Suunnittelemme 

vuoden 2015 toimintaa. 
La 12.4. Päkmä 14 

Partiokämpällä. 
Su 13.4. Vih-
reälippu-raa-
din kokous 
Ultsilla klo 
16. Tarkem-
mat tiedot 

toiminnasta: 
www.niitty-

karpat.fi.
Rauhanyhdistys: 

Nuortenilta pe 4.4. klo 
18.30 ry:llä ja raamattuluok-
ka (7.–8.) klo 18.30  ry:llä. 
Oulun seudun It ammatti-
laisten ilta la 5.4. ry:llä ja 
raamattuluokka (5.–6.) klo 
18.30  kodeissa. Pyhäkoulut 
su 6.4. klo 12 ja seurat klo 16 
ja 17.30 ry:llä. Varttuneiden 
kerho to 10.4. klo 12 ry:llä.

Petri Laaksonen 
"Anna minun mennä"
-konsertti 
tiistaina 8.4. klo 19 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
 
Ohjelmamaksu 10 euroa. 
Hartauspuhe vt. kirkkoherra 
Vesa Äärelä. 
Tuotosta osa Yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi.

Kävikö ovellasi tai kohtasitko kauppareissulla 
yhteisvastuukerääjän?

Ellei, sinulla on vielä mahdollisuus kehittää 
mm. saattohoitoa: Yhteisvastuulipas 

Toivo ja Ilta nallen kanssa odottavat lahjaasi 
Yhteisvastuulle Kirkkoherranvirastossa!

Yhteisvastuulahjoitus onnistuu 
Limingan seurakunnan tilille: 

FI20 5233 0820 0157 80
viesti: yv-keräys 2014

Arpavoittoja tarvitaan mm. 1.5. pidettävään lasten 
vapputapahtumaan p. 044 7521 226.

Varustamo
Hengellinen rakentumispäivä 
lauantaina 12.4. Vanamossa (Kauppakaari 1, Tupos)
Ohjelma koostuu opetuksesta, rukouksesta ja ylistyk-
sestä. Ohjelmassa mm. Jeesus pelastaa ja parantaa, ro-
vasti Ari Juntunen; Kuka on Pyhä Henki, diakonissa Lee-
na Lehmuspuu; Armolahjat palaviksi, evankelista Mi-
ka Martinmäki ja ins. Eero Karjalainen, pyhäkoulu sekä 
Kristus elämäksi –illanvietto. Opetusta, musiikkia, ta-
rinoita elämästä. 

Mukana teologi, kirjailija Anna-Liisa Valtavaara, 
Riitta Lielahti sekä Varustamo-tiimi. 

Tapahtuma on tarkoitettu kai-
kille kiinnostuneille. Sielun-

hoitoa ja esirukousta tar-
jolla koko päivän. 
Järjestäjinä Limingan 
seurakunta sekä va-
paaehtoiset Oulun 
seudulta



23   Nro 13     3.–10.4.2014

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. 08 5331 284. 
fax. 08 5332 887

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kastettu: Jooa Oliver Sa-
rajärvi, Kerttu Anna Ka-
tariina Tuomikoski, Bert-
ta Anna Elmiina Tuomi-
koski.

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17

p. (08) 5640 600
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

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Kastettu: 
Pihla Matilda Koivisto, 
Iina Emilia Laurila.

Hartaus ja ehtoollinen to 
3.4. klo 14 Helmin kodissa, 
Jouni Heikkinen.
Lähetyslauluilta to 3.4. klo 
18.30 Mirjam ja Markku Ke-
säniemellä, Anja Hämäläi-
nen, Simo Pekka Pekkala. 
Paastonajan ekumeeninen 
rakkauden ateria su 6.4. klo 
14 srk-talossa, isä Eino Hyn-
ninen,  Jouni Heikkinen.
Aikuisten raamattupiiri su 
6.4. klo 18 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10.
Ompeluseurat ma 7.4. klo 18 
Laitasaaren rukoushuoneel-
la. Kaikille avoimet ompelu-
seurat diakonia- ja lähetys-
työn hyväksi. 
Laitasaaren seurakuntapiiri 
ti 8.4. klo 12 Laitasaaren ru-
koushuoneella. Ehtoollinen – 
kuolemattomuuden juoma, 
Jouni Heikkinen.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
8.4. klo 13 Muhoksen palve-
lukodissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
8.4. klo 14 tk-sairaalan B-
osastolla, Simo Pekka Pek-
kala.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
8.4. klo 15 ryhmäkodissa, Si-
mo Pekka Pekkala. 
Siioninvirsiseurat ti 8.4. klo 
19 Laitasaaren rukoushuo-

neella. Kerttu Inkala, Jouni 
Heikkinen.
Hartaus ke 9.4. klo 14 Koivu- 
ja Tähtikodeissa, Tarja Pyy.
Hartaus ke 9.4. klo 15 Ranta-
kodissa, Tarja Pyy.
Rukouspiiri ke 9.4. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen. 
Hartaus ja ehtoollinen to 
10.4. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Tarja Pyy.
Perheilta to 10.4. klo 18 
Koortilassa. 
Iltakirkko to 10.4. klo 19 Ro-
kualla, Simo Pekka Pekkala, 
Ossi Kajava.
Kuorot: Ke 9.4. klo 10.30 päi-
väkuoro, klo 17 lapsikuoro ja 

Sanajumalanpalvelus 
su 6.4. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Liikanen, saarna Ou-
ti Pohjanen. Kanttori 
Pentti Korkiakoski, urku-
ri Heikki Lumiaho. Avus-
tajat Riitta Pesonen, 
Heidi Mäkisalo, Kirkko-
kuoro, Aleksi Tuomela 
sello. Jumalanpalvelus 
radioidaan Yle 1 -kana-
valta. Kirkkoväkeä pyy-
detään tulemaan kirk-
koon viimeistään 9.45.

Nuttupiiri to 3.4. klo 17 srk-
talon takkahuoneessa.
Ehtoollishartaus pe 4.4. klo 
13.30 Lepolassa.

Diakoniatyön päivystys ma 
7.4. klo 9–10.30 Temmeksen 
srk-talon kokoushuoneessa. 
Sisäänkäynti pihan puolelta.
Hartaus ma 7.4. klo 14 Koto-
lassa.
Kinkerit to 10.4. klo 18 Eila 
ja Pasi Törmällä, Haa-
pakyläntie 6 Tem-
mes.
RaaTuu to 
10.4. klo 18 
Temmeksen 
srk-talolla.
Seurakunta-
kerho tiistaisin 
klo 12.30 Tyrnä-
vän srk-talolla.
Aamukammari keski-
viikkoisin klo 9–10.30 Tyrnä-
vän srk-talon takkahuonees-
sa.

Sanajumalanpalvelus su 
6.4. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pek-
kala, kanttorina Timo 
Ustjugov. 

klo 18.30 kirkkokuoro srk-ta-
lossa. 
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
srk-talossa ja Kylmälänky-
län kappelissa sekä klo 10–
12 Päivärinteen srk-sa-
lissa, keskiviikkoi-
sin klo 12.30–
14.30 Päivärin-
teen srk-salissa 
ja torstaisin klo 
10–12 Laitasaa-
ren rukoushuo-
neella. Perheil-
ta Koortilassa to 
10.4. klo 18.
Nuoret/rippikoulut: Kou-
lupastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja lu-
kiolla. 
Laitasaaren rukoushuone: 

Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. Ma 7.4. klo 18 
ompeluseurat diakonia- ja lä-
hetystyön hyväksi. Ti 8.4. klo 
12 Laitasaaren seurakunta-

piiri ja klo 19 Siionin-
virsiseurat.

Muhoksen rau-
hanyhdistys: 
To 3.4. klo 
18.30 ompe-
luseurat ry:llä. 
La 5.4. klo 19 

raamattuluok-
ka-iltakylät: 4.–6.-

lk Toppinen ja 7.–8.-
lk Taskila. Su 6.4. klo 12 py-

häkoulut; kk-Anttila M. Tol-
jamo, Korivaara Pekkarinen, 
Pälli V. Taskila, Suokylä T. 
Karhumaa. Klo 17 laulutuo-

kio ja seurat ry:llä. Ma 7.4. 
klo 18 päiväkerhot ry:llä. To 
10.4. klo 18.30 ompeluseurat 
kodeissa: Anna-Mari ja Petri 
Hyry ja Eija ja Hannu Korkala.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 4.4. klo 19 pienten 
raamattuluokka Launonen. 
La 5.4. klo 10 päiväkerho 
ry:llä ja klo 19 raamattuluok-
ka ja iltakylä Taskila. Su 6.4. 
klo 13 seurakuntapäivä ry:llä. 

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k

Gospel-
laulujen 

ilta 
keskiviikkona 9.4. klo 18 

Temmeksen seurakuntatalolla. 

Tule laulamaan ja toivomaan vanhoja riparilauluja. 
Yhteinen iltapala. Lapsille lelunurkka. 

Laulattajana Salme ja Outi.

Paastonajan 
ekumeeninen 

rakkauden ateria 
su 6.4. klo 14 

seurakuntatalossa, 
isä Eino Hynninen, 

Jouni 
Heikkinen
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Pääsiäisdraama

varjoista valoon 
Tyrnävän kirkossa ja kirkkopihalla
Palmusunnuntaina 13.4. klo 18 sekä 
keskiviikkona 16.4. klo 10 ja klo 19.

Käsikirjoitus ja ohjaus: Tuula Länkinen. 
Puvustus: Suutarinkylän-Ylipään diakonia- 

kylätoimikunta. 
Mukana kirkkokuoro.

”Kansaa” toivotaan paikalle runsaasti!

Yleisöä pyydetään saapumaan paikalle 
n. 15. min. ennen esityksen alkua.

Perheilta  
Koortilassa
torstaina 10.4. klo 18 

Koristellaan 
pääsiäismunia ja

maistellaan 
pääsiäisherkkuja!

Tervetuloa!

Muhoksen 
seurakunnan 

perhetyö

Let ś Zumba!
Lauantaina 26.4. klo 15–16.30 
Uimahallin liikuntasalissa Muhoksella

Ohjaaja: Minna Lukkari
Liput: 8 € / 5 € (alle 18-v. & opiskelijat & työttömät)
Ikäraja 13-v.!

Yhteistyössä: Muhoksen seurakunta 
& Muhoksen kunta / vapaa-aikapalvelut. 

Tapahtumalla tuetaan Yhteisvastuu 2014 -keräyksen 
”Hyvä kuolema”-kampanjaa. Muhoksen tavoitteena on hankkia 
Decubitus-patja terveyskeskuksen saattohoitopotilaille.

Raamattupiiri kaiken ikäi-
sille joka toinen tiistai 8.4., 
22.4., 6.5., ja 20.5. klo 18 Tyr-
nävän srk-talon takkahuo-
neessa. Milla Sämpi avaa kes-
kustelua Mailis Janatuisen 
raamattukysymysten poh-

jalta.
Omaishoitajien 

leiri 9.–11.6. Ro-
kualla. Järjestää 
Limingan rovas-
tikunta. Tiedus-
telut ja ilmoit-
tautumiset 30.4. 

mennessä Riitalle, 
p. 044 7372 630.

Nuoret: Nuortenilta ti 
8.4. klo 18 Temmeksen srk-
talolla ja to 10.4. klo 18 Mur-
ron kerhotilassa. Elokuvail-
ta. Elokuvaehdotukset 4.4. 
mennessä Jossulle, johanna.
rantala@evl.fi tai p. 044 7372 
632.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 3.4. Koivistol-
la Hankomiehenkuja 3. Seu-
rat su 6.4. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe 
4.4. nuortenilta klo 19 Taka-
polku 1 ja lauluseurat klo 19 
Keinäsentie 75. Seurat ja uu-
sien laulujen ilta su 6.4. klo 
16 ry:llä. Äidit ja tytöt -ilta 
ma 7.4. klo 18 ry:llä.

Oulun AMK:n 
kirkkomusiikin 
opiskelijoiden 

konsertti 
keskiviikkona 9.4. 

klo 19 Tyrnävän 
kirkossa.

Tervetuloa!
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Ei kuolemasta voi puhua,

jos ei ole keskustellut

elämän kanssa.

Elämästä voi sanoa jotakin

vasta sitten, kun on suostunut

tuonen kutsuun:

kuljetaan yhdessä

tämä lyhyt matka.

 

Matka aamusta iltaan,

yön hiljaisiin hetkiin.

Kun sanat menettävät 

merkityksensä,

aikaan tarkoitetut,

jää vielä kaipaus,

rakkauden suloinen hedelmä.

Jää käden kosketus

hauraalla iholla.

Silloin kaikki on valmista.

Keskeneräinen täydellistä,

hämärä kirkasta

kuin lupaus:

ei yötä, ei kuolemaa.

Tässä huoneessa

on aika pysähtynyt.

Ei sitä enää ole.

On vain sinun kätesi

ja rakkaus.

Ne kantavat rajalle.

On vielä toinen käsi

ja armo.

 

Kantavat kotiin asti.

 TEUVO AHO

hyvä kuolema -aihe 
synnytti runsaasti 
tekstejä runokilpailuun. 
Kaikki sydämestä tulleet 
tekstit olisivat palkinnon 
ansainneet, tuomaristoon 
kuuluva hannu Tarvas 
sanoo. 

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta käynnisti hel-
mikuussa runokilpai-
lun Yhteisvastuukeräyk-

sen tämän vuoden teemasta Hyvä 
kuolema. Kilpailun voittajat rat-
kesivat viime sunnuntaina.

Tuomaristo sai 250 kuolema-
aiheista runoa. Tekstejä tuli eri 
puolilta Suomea noin sadalta kir-
joittajalta.

Kilpailun voitti haapavetinen 
Teuvo Aho runollaan Ei kuole-
masta voi puhua.

Runoissa hyvästeltiin
myös lapsia
Runoraatiin kuulunut Hannu 
Tarvas pohtii, eivätkö kaikki sy-
dämestä tehdyt, aidot tekstit olisi 
ansainneet huomiota. Tarvakselle 
voittorunojen perkaaminen usei-
den kymmenien tekstien joukos-
ta olikin välillä vaikeaa. 

– Monen runon kohdalla syn-
tyi ajatus ”tämäkin ansaitsi pal-
kinnon”, hän kertoo.

Tekstien läpikäyminen havah-
dutti tuomariston siihen, että 
saattohoidossa voi olla myös vä-
syneen vanhuksen lisäksi nuori 
tai lapsi.

– Kilpailun aihe, kuolema, on 
rankka eikä valintojen tekeminen 
siksi ollut helppoa, Tarvas myön-
tää.

Tekstejä oli paljon, ja tuoma-
ristolla oli vain kaksi päivää aikaa 
lukea sato läpi.

Tarvaksen lisäksi tuomaris-
toon kuuluivat FM Marja Karvo-
senoja, tuomiorovasti Matti Pik-
karainen, runoilija Niilo Rauha-
la sekä seurakuntapastori Juha 
Vähäkangas.

Hyvyys voi liittyä 
suureen suruun
Kilpailun tuomarit oivalsivat 
tekstien äärellä, että kokemus hy-
vän läsnäolosta ja hyvyyden ole-
massaolosta voi liittyä suuren su-
run hetkiin.

– Teksteissä oli tuskaa, mutta 

Kuolema sopii runoon

myös seesteisyyttä, Tarvas kertoo. 
Hän sanoo katselleensa itse ru-

noja ensisijaisesti lausujan silmin. 
Tarvas viehättyi teksteihin, joissa 
oli tarina. Myös lyhyen ytimek-
käät runot puhuttelivat.

Tarvas pitää juuri runokilpai-
lun järjestämistä herkästä kuole-
ma-aiheesta oivallisena.

– Runon kielellä puhuminen 
saattaa olla auttava ja vapautta-
va kokemus. Kirjoittaessa työstää 
itseään, runo vaatii rehellisyyttä, 
hän mietiskelee.

– Kun ihminen on kirjoituk-
sessaan rehellinen, silloin runo 

Ei kuolemasta voi puhua

on hyvä, vaikka ilmaisu ei olisi-
kaan vielä täydellistä, Tarvas tie-
tää.

Yhteisvastuukeräyksen runo-
kilpailussa Teuvo Ahon lisäksi 
lahjakorteilla palkittiin toisek-
si tullut Aili Pasanen runollaan 
Varten taivasta luota ja kolman-
neksi sijoitettu Tuula Kiiran En-
kelihetki. 

Kilpailussa jaettiin kunnia-
maininta Irja Vähälle, Eeva Kon-
tiokarille ja Helena Sahlgrenille.

RIITTA HIRVONEN

Yhteisvastuukeräyksen runokilpailun parhaita palkittiin viime sunnuntaina 
kirkkokahvilla keskustan seurakuntatalossa. Voittaja Teuvo Aho  ja kunniamaininnan 
saanut  Eeva Kontiokari eivät päässeet päässyt palkintojen jakoon. 


