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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Vuosia sitten luin diakoniatyöntekijästä, joka ha-

lusi auttaa asiakkaitaan keräyksellä. Tavoitteena 

oli saada lahjoituksena jokusia hyväkuntoisia tal-

vitakkeja. Kaikkien yllätykseksi niitä kertyi tuhansia.

Auttamisenhalua oli ilmassa viime viikolla myös Kem-

peleessä, kun kauppakeskuksen keskusaukiolla valmistet-

tiin neuletilkkuja. Moni oli jo taatusti ehtinyt laittaa rahaa 

keräyslippaaseen tai osallistua tapahtumaan, jonka pääsy-

maksuista osa ohjautuu Yhteisvastuukeräyksen kotimaan-

kohteeseen, saattohoidolle. 

Mutta näille neulojille oli tärkeää voida antaa myös 

aikaansa ja osaamistaan. Neulottu neliö oli jotakin konk-

reettista ja kouriintuntuvaa. Kun tilkuista koottu peite 

aikanaan lämmittää parantumattomasti sairasta tai tämän 

vierellä valvovaa läheistä, peitontekoon osallistunut voi 

olla tilkun verran rinnallakulkijana.

”Tällaisia tapahtumia pitäisi olla useamminkin”, totesi 

moni. ”Tarkoitus lämmittää mielen”, tiivisti eräs Kempe-

leen seurakunnan Facebook-sivulla.

Tapahtumista puheen ollen: voisikohan kahden ison 

kaupungin leikkimielistä ideaa jalostaa seurakuntien käyt-

töön. Turussa ja Helsingissä on vietetty Sika säkissä -viik-

koa ja myyty kulttuurin ystäville halpoja lippuja jäljellä 

oleviin esityksiin niin, että asiakas tietää ostohetkellä vain 

päivämäärän ja kellonajan, ei lainkaan sitä, mihin esityk-

seen on menossa. Tarkoituksena on kannustaa ihmisiä 

ennakkoluulottomuuteen ja itsensä yllättämiseen.

Jumalanpalvelukseen ei ole pääsymaksua – mutta voi-

si kai sitä suunnata vaihteeksi kirkkoon, jonka penkeillä 

ei ole koskaan istunut. Tai päätyä tuttuun kotikirkkoon, 

mutta käydä kuuntelemassa pappia, jonka saarnaa ei ole 

ikinä kuullut. Voisi poiketa paikassa, jonne lähteminen on 

jäänyt aikomiseksi. Tai tilaisuudessa, jota on suorastaan 

vältellyt. 

Haastetaan itsemme yllättymään huhtikuussa.

Muut mediat
Kun on Saanut herkässä iässä kristil-
lisen kasvatuksen ja on ollut tekemisissä 
hyvien uskovien kanssa, ihmiseen jää pe-
rus lapsenusko. Kuulun kirkkoon, vaikk-
en siellä usein käy. En näe syytä erota kir-
kosta, joka tekee tosia paljon hyvää ja jär-
jestää hienoa toimintaa, sanoo Anna-Lee-
na Härkönen.

Sana-lehti 3.4.

MuhoKSeLLa järjeStetySSä Yhteis-
vastuukeräyksessä kerääjinä olivat muun 
muassa terveyskeskuslääkärit Esko Haa-
pamäki ja Seppo Pöykkö.

Lääkärit kertoivat myös, miten he it-
se toivoisivat kuolevansa, jos voisivat sii-
hen vaikuttaa.

Seppo Pöykön toive olisi kuolla elämäs-
tä kyllin saaneena, kotona ja läheisten ym-
päröimänä.

Esko Haapamäki totesi, että jäljelle jää-
vien kannalta kuolema olisi armollisempi, 
jos saa aikaa jättää jäähyväisiä.

Hän muisteli kolme vuotta aiemmin 

 aatoksia

Kirkosta 
turvapaikka 
suomalaisille?

Muutamia kertoja vuodes-
sa hoidan tapauksia, jois-
sa käännytys- tai karkotus-
päätöksen saanut ulkomaa-

lainen henkilö ei suostu hyväksymään 
lopputulosta ja hakee apua seurakun-
nasta. 

Jos kirkon työntekijän arvion mu-
kaan viranomainen – näissä tapauk-
sissa usein maahanmuuttovirasto – ei 
ole ottanut huomioon kaikkia tapauk-
seen liittyviä seikkoja ja tehnyt siksi 
epäoikeudenmukaisen päätöksen, voi-
daan käynnistää prosessi, jota kutsu-
taan nimellä Kirkko turvapaikkana. 

Suomen ekumeenisen neuvoston 
laatimia ohjeita seuraamalla jokainen 
seurakunta pystyy tarjoamaan turva-
paikkaa sitä tarvitsevalle ulkomaalai-
selle. 

Käytäntö on vakiintunut ja vaikka 
kirkon väliintulo ei aina johda toivot-
tuun lopputulokseen, monet tapauk-
set ovat päättyneet hyvin. Epätoivoiset 
ihmiset ovat saaneet toisen tilaisuuden 
oleskella turvallisessa maassa.

Olen itse ollut mukana hoitamassa 
kymmeniä Kirkko turvapaikkana -ta-
pauksia. Tunnen hyvin ekumeenisen 
neuvoston ohjeet. 

Olen viime vuosina miettinyt, mil-
loin joku syntyperältään suomalainen, 
joka kokee viranomaisen kohdelleen 
häntä väärin, kääntyy kirkon puoleen 
pyytämällä turvapaikkaa tai kirkon 
työntekijää yhdyshenkilöksi viran-
omaisten ja seurakuntalaisen välillä. 

Nyt se aika on koittanut. Suomalai-
nen perhe, joka menetti kaiken luotta-
muksen suomalaisviranomaisten oi-
keudenmukaisuuteen, kääntyi puo-
leeni. 

Välittäjän rooliin suostuin mietti-
mättä. Jos kokonainen perhe ja hei-
dän tukijoukkonsa väittävät, että vi-
ranomaiset ovat kohdelleet heitä vää-
rin jo vuosien ajan, en voi muuta kuin 
ottaa viestin vakavasti. Voimmeko me 
seurakuntana tarjota konkreettista 
turvapaikkaa, fyysistä tilaa, jossa ih-
miset voivat rauhoittua?

Tosiasiassa mikään ei estä kirkkoa 
tarjoamasta todellista turvaa myös 
oman maan kansalaisille ulkomaalais-
ten lisäksi. Koko ”Kirkko turvapaik-
kana” ohjeistus voi toimia sellaisenaan 
myös siinä tapauksessa, kun avun tar-
vitsija on suomalainen. 

Karkulaiset, syytetyt ja jopa tuomi-
tut rikolliset, ovat kautta kirkon histo-
rian hakeneet ja saaneet turvaa seura-
kunnista. Virkavalta ei ole voinut nou-
taa kirkosta edes murhaajaa. 

Siksi mietin, miksi asiaa – kirkon 
turvan tarjoamista suomalaisperheel-
le – edes pitäisi harkita tarkemmin. 

Voihan olla, että Suomessa on vää-
rässä muukin viranomainen kuin 
maahanmuuttovirasto.

Árpàd KovàcS
Oulun seurakuntayhtymän

kansainvälisen työn pastori

Minna  KoLiStaja 
minna.kolistaja@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

kokemaansa tilannetta, jossa vahvas-
ti joutui miettimään mahdollista kuole-
maansa.

Ladun varressa apua odotellessaan hän 
olisi halunnut läheistensä tietävän, että on 
saanut elää hyvän elämän ja jättää tämän 
kokemuksensa heille testamentiksi.

Tervareitti 8.4.

ihMiSoiKeuSPuoLuStaja, siirtolaisten 
kanssa työtä tekevä meksikolainen isä So-
linde antaa ihmisille omat ohjeensa:

1. Anna Jumalan elähdyttää sinua. 2. Älä 
pelkää. 3. Nouse, myös sinulla on arvo-
si. 4. Jeesus on sinun kanssasi. 5. Jeesus 
rakastaa sinua. Hän rakastaa siirtolaisia. 
Jeesus näyttäytyy meille siirtolaisten kas-
voissa. Hän samaistuu heihin. He eivät ole 
meille vieraita. Jeesus lähestyy meitä hei-
dän välityksellään. 

Kirkon yhteiskuntatyön 
tiedotuslehti Kytkin 1/2014

tarkoitus lämmittää mielen
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Kolme pappia 
testasi minisaarnan, 
twaarnan, tekemistä 
palmusunnuntain 
raamatuntekstistä. 
twitterissä saarnalupa on 
myös maallikoilla.

Yhteisöpalvelu Twitterissä 
pappien saarnat lyhene-
vät muutamiin lauseisiin. 
Osa kirkon työntekijöistä 

ja myös seurakuntalaisia on ryh-
tynyt sunnuntaisin julkaisemaan 
sosiaalisessa mediassa yhden tvii-
tin mittaisia minisaarnoja.

Twaarnaksi kutsutun mini-
saarnan idea on tiivistää kirkko-
vuoden sunnuntain raamatun-
teksti 140 merkkiin.

Kempeleen seurakunnan pas-
tori Juha Maalismaa julkaisi en-
simmäisen twaarnansa tammi-
kuussa.

– Iskevyys on minulle haas-
te, sillä tiivistäminen on vaikeaa, 
Maalismaa kertoo.

Rauhan Tervehdys pyysi Maa-
lismaalta ja kahdelta muulta pa-
pilta minisaarnaa ensi sunnun-

Minisaarnan tekijät potivat 
kiteyttämisen tuskaa

tain, palmusunnuntain Raama-
tun tekstistä. 

Twaarnasta iskulause
perinteiseen saarnaan
Oulun ev.lut. Opiskelijalähetyk-
sen työntekijälle Antti Leinosel-
le lehden pyytämä minisaarna oli 
hänen ensimmäinen twaarnansa. 
Leinonen tiivistää sunnuntain 
raamatuntekstin näin: 

”Marian nardusöljy 
tuoksui paratiisilta. Ha-
ju kertoi, että öljyllä voi-
dellut jalat astuisivat vii-

kon päästä ensimmäisenä uuteen 
luomakuntaan.”

Leinonen ei pidä mahdotto-
mana, että hän jatkossa hyödyn-
täisi twaarna-ideaa perinteisissä 
saarnoissaan.

– Twaarna voisi toimia medi-
taatiotekstinä, aloituskoukkuna 
tai toistuvana iskulauseena, jota 
avataan pitkin matkaa. Tiivistys 
saattaisi olla myös saarnan loppu-
kaneetti, Leinonen suunnittelee.

Taustoitus jää
minisaarnasta pois
Antti Leinonen myöntää, että pa-
rin lauseen oivallus pyhän tekstis-

tä ei ollut mikään helppo urakka.
– Ensikertalaiselle twaarnaa-

jalle tuli tunne, että näin lyhyes-
sä merkkimäärässä pitäisi onnis-
tua lohkaisemaan jotain kuole-
matonta. 

– Usein evankeliumin tausto-
ja pitäisi kuitenkin hiukan ava-
ta, jotta saarnan kuulija pääsi-
si sisälle tekstin maailmaan. Ly-
hyt kiteytys sulkee pois taustoi-
tuksen mahdollisuuden, hän har-
mittelee.

Leinonen näkee twaarnan 
plussapuoleksi sen, että tiivistys 
pakottaa saarnaajan kysymään it-
seltään, mikä tekstissä on se tär-
keä oivallus, jonka puhuja haluaa 
kertoa muillekin.

Twaarna voi muuttua
tahattomaksi komiikaksi
Juha Maalismaan twaarna pal-
musunnuntain Raamatun kerto-
muksesta on: 

"Maria seurasi Herransa 
esimerkkiä jo ennen kuin 
Jeesus ehti pesemään op-
pilaidensa jalat,  ja tuok-

su täytti huoneen. Elämän tuoksu!”
– Twaarnan laatiminen ei ollut 

ylivoimaisen vaikeaa. Varmaan 

parempaankin tiivistämiseen 
voisi pystyä, mutta siihen tarvit-
taisiin sitten aikaa, kenties vuosia, 
Maalismaa toteaa naureskellen.

Maalismaan mielestä mini-
saarna voi parhaimmillaan saa-
da aikaan suuria löytöjä lukijas-
sa. Toisaalta Kempeleen pappi 
pelkää, että pahimmillaan kitey-
tysyritys voi muuttua kiusallisek-
si komiikaksi, joka ei enää palve-
le asiaa.

runoilijan lahjoille
olisi käyttöä
Lumijoen kirkkoherran Markku 
Töllin twaarna on: 

”Ihmisnokka ei ole niin 
terävä kuin elukan, 
mutta jotain haistam-
me. Raamatun mukaan 

maailman paras haju on ”Kristuk-
sen tuntemisen tuoksu”.

Toisin kuin muilla, Töllin twaar-
nan perusteena on sunnuntain Uu-
den testamentin teksti 2. Korintti-
laiskirjeestä (2 Kor 2:14-17).

Minisaarnan tekeminen ei ol-
lut Töllille helppoa.

– Twaarnailu on laji, joka vaatii 
runosielua. Minulla ei semmoista 
ole, hän kommentoi.

Twitterissä myös maallikot 
saavat saarnata
Oulun tuomiokirkkoseurakun-
nan nuorisotyönohjaaja, kirkon 
verkkokeskustelija Maire Kuop-
pala pahoittelee, ettei säännölli-
sesti twaarnoja rustaavien pappi-
en joukko ole valtaisa.  

Ennen kaikkea Kuoppala toi-
voisi, että myös useampi seura-
kuntalainen ryhtyisi minisaar-
nan tekijäksi.

– Toivottavasti kukaan ei ar-
kaile sanankäyttöä siksi, että 
meillä on niin vahva mieliku-
va papista, joka saarnaa muiden 
kuunnellessa passiivisesti.

– Twaarna on jokaisen kan-
salaisen tasavertainen mahdol-
lisuus saarnata.  Tykkäämään-
sä twaarnaa on myös mahdolli-
suus jakaa eteenpäin ja kommen-
toida sitä.

Kirkollisen elämän kuuluisin 
säännöllinen twaarnaaja lienee 
Espoon piispa Tapio Luoma.

rIITTA HIrvoNEN

Minisaarnojen pohjana olevat tekstit 
löytyvät sivulta 11.

Oppilaitospastori Virpi Sillanpää-Posio kuvitti Rauhan Tervehdyksen pyynnöstä palmusunnuntaita tällä kuvalla. Kuvien jakopalvelussa Instagramissa kuka tahansa voi tehdä kuvahartauksia omilla kuvillaan.

V i r p i  S i l l a n p ää - Po s io
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teologian 
opiskelu 
houkuttelee 
edelleen
Helsingin yliopiston ja Itä-
Suomen yliopiston teologi-
an opinto-ohjelmiin oli tänä 
vuonna enemmän hakijoita 
kuin viime vuonna. 

Helsingin yliopiston teolo-
gisen tiedekunnan hakijamää-
rä kasvoi toista vuotta peräk-
käin. Viime vuonna opiskele-
maan pyrki 781 hakijaa, mikä 
oli 26 prosenttia edellisvuotis-
ta enemmän. Tänä vuonna ha-
kijoita oli 857 eli 10 prosenttia 
enemmän kuin viime vuonna.

Itä-Suomen yliopiston län-
tisen teologian suuntautumis-
vaihtoehdossa hakijamäärä 
on kasvanut kolmena peräk-
käisenä vuonna. Viime kevää-
nä kasvua oli 32 prosenttia, tä-
nä vuonna 8 prosenttia. Tänä 
vuonna hakijoita oli 208. 

Suomen 
vanhimman 
kirkon ajoitus 
tarkentui
Viime kesänä Kaarinan Ra-
vattulasta Varsinais-Suomes-
ta löytyi Suomen toistaiseksi 
vanhin tunnettu kirkko. Tal-
ven aikana tehdyt tutkimuk-
set ovat tarkentaneet kirkon 
toimintakauden ajoituksen 
1100-luvun lopusta 1230-lu-
vulle.

– Kaikki viittaa siihen, että 
kirkon toiminta on päättynyt 
1230-luvulla, kertoo löydön 
tehnyt tutkija Juha Ruohonen 
Turun yliopistosta.

– Tämä on Suomen kirk-
kohistoriassa merkittävä ajan-
jakso siinä mielessä, että sil-
loin Suomeen ryhdyttiin pe-
rustamaan uusia seurakuntia 
eli niitä seurakuntia, jotka me 
nykyäänkin tunnemme. Pie-
net kyläkappelit ja kirkot jäi-
vät pois toiminnasta. Ajoitus 
sopii kuin kakku naamaan.

Ajoitus on selvitetty tut-
kimalla raunioista löytyneitä 
kolikoita ja hiilinäytteitä. Kir-
kon käyttöönoton ajankohtaa 
ei vielä tarkkaan tiedetä. Ra-
halöytöjen perusteella voidaan 
sanoa, että kirkko on ollut 
käytössä viimeistään 1180-lu-
vulla, mutta Ruohosen mu-
kaan on mahdollista, että se 
olisi ollut käytössä jo 1100-lu-
vun alkupuolella.

Samalla pallolla

Kielimuuria murretaan 
Kambodzhassa
Kaksikielistä opetusta 
lisäämällä pyritään siihen, 
että vähemmistökansojen 
lapset pääsisivät kiinni 
koulunkäyntiin.  

Kambodzhan virallinen kie-
li ja koulujen opetuskieli 
on valtaväestön käyttämä 
khmerin kieli. Tämä tar-

koittaa, että kouluissa opetuskie-
li ja oppikirjojen kirjoituskieli on 
vähemmistökansoja edustaville 
koululaisille vieras kieli. 

– Opettajatkin ovat yleensä 
khmerejä, joten koulunkäynnin 
alkaessa oppilailla ja opettajalle ei 
usein ole ollenkaan yhteistä kiel-
tä. Kielimuurista johtuen koulu-
menestys jää usein huonoksi, ja 
oppilaat lopettavat usein koulun 
kesken, kertoo kulttuuriantropo-
logi Emma Holmström.

Hän on Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan, Tuiran ja Oulujoen 
seurakuntien nimikkolähetti, joka 

on työskennellyt Kambodzhassa 
yli viisi vuotta. Holmström toimii 
Suomen Lähetysseuran tukemissa 
hankkeissa, jotka tähtäävät Koillis-
Kambodzhan vähemmistökanso-
jen elinolojen parantamiseen. 

Lukutaidon kehittäminen on 
yksi Holmströmin työn paino-
pisteistä. 

– Huonoimmassa asemassa 
ovat lapset, joiden vanhemmat 
eivät itse osaa puhua valtakieltä 

saan, Holmström toteaa.  
Näiden haasteiden vuok-

si Kambodzhassa on tehty työtä 
kaksikielisen opetuksen puolesta 
jo 13 vuotta. 

Kaksikielinen opetus aloitetaan 
oppilaiden äidinkielellä, ja sen rin-
nalla aletaan käyttää valtion viral-
lista kieltä, kunnes lopuksi kaikki 
opetus on virallisella kielellä. 

– Tämä takaa sen, että oppi-
laat pystyvät jatkamaan opinto-
jaan valtion kielellä ja osallistu-
maan kambodzhalaisen yhteis-
kunnan toimintaan.

ELSI SALovAArA

saati lukea ja kirjoittaa. 
Kielimuurin lisäksi toinen 

suuri ongelma on, että opettajia 
on hankala saada pysymään vi-
roissaan. 

– Kun valtaväestöön kuuluva 
opettaja lähetetään työhön syr-
jäiseen kylään, jonka kieli ja kult-
tuuri ovat heille täysin outoja, 
elinolosuhteet vaikeat, ja palkka 
pieni, on helppo ymmärtää mik-
si niin harva jaksaa jatkaa viras-

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

Kastellin kirkossa 
vietetään kerran kuussa 
epäilevän tuomaan 
mukaan nimettyä 
messua. tuomasmessun 
järjestelyt ovat pääosin 
vapaaehtoisten harteilla. 
Mitä kaikkea kirkossa 
tapahtuu ennen kuin 
kellot soivat messun 
alkamista?

Kello on hieman yli puo-
li viisi lauantai-iltapäiväl-
lä. Kastellin kirkon edes-
sä on parkissa kymmen-

kunta autoa. Hentoisesta kuuras-
ta päätellen autot ovat olleet siinä 
jo hetken aikaa.

Sisällä kirkossa käy kuhina. 
Kello kuusi alkavan Tuomasmes-
sun järjestelyistä vastaavat paljol-
ti vapaaehtoiset. 

Keittiöstä kuuluu puheensori-
naa ja astioiden kilinää.

VaPaaehtoinen Niina Suuta-
ri huikkaa tulemaan peremmälle 
keittiöön. Hän on juuri annoste-
lemassa puruja kahvinkeittimeen 
ja sekoaa hetkeksi laskuissaan.

Uusiksi menee. Onneksi juma-
lanpalveluksen alkuun on vielä 
hyvin aikaa.

Suutaria Tuomasmessussa vie-
hättää juuri se, että seurakunta-
laiset tekevät jumalanpalvelusta 
yhdessä. 

Opiskelijoita kaksikielisessä lukutaitoluokassa Raya-kylässä. Epävirallisissa 
lukutaitoluokissa opiskelee sekä aikuisia, että lapsia. 

Su o m e n L ä h e t y s s e u ra

Hän on ollut Tuomasmessun 
vapaaehtoinen viime syksystä 
saakka. 

– Aina ei kuitenkaan tarvitse 
olla talkoolaisena. Joskus voi tul-
la suoraan jumalanpalvelukseen.

Joka kerta muutama vapaaeh-
toisista leipoo tai tuo mukanaan 
tarjoiluja kirkkokahville. Leipoja 
voi ottaa kuitin tarvikkeista, ku-
lut korvataan laskun mukaan.

KirKKoKahViLLa on aina pöy-
dässä sekä suolaista että makeaa. 

– Se on meillä perinne. Innok-
kaita leipojia tarvitaan lisää, Nii-
na Suutari mainitsee.

Irma Knuutinen asettelee 
muffinseja lautaselle. Knuutinen 
on ollut Tuomasmessun vapaaeh-
toinen jo muutaman vuoden. 

– Taustajoukoissa on hyvä ol-
la, puhumaan en kirkosa rupeai-

si, hän naurahtaa.
Seurakuntasalissa Teija Räi-

nä ja Eine Rautiainen ovat katta-
massa pöytää. 

Kaapista kannetaan reilus-
ti kuppeja ja lautasia. Koskaan ei 
voi olla varma, kuinka paljon vä-
keä jumalanpalvelukseen tulee. 

KirKon eteiSeStä saapuu naisia 
tervehtimään messun maallik-

uomasmessu – yhdessä tehty

Ennen messun aloitusta kaikki vapaaehtoiset kokoontuvat sakastiin yhteiseen alkurukoukseen. 
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Ukrainan kriisi nousee esil-
le kotikäynneillä vanhus-
ten luona, Tuiran seura-
kunnan vanhustyön dia-

koniatyöntekijä Paula Kyllönen 
kertoo.

Sodan pelosta ja omista sota-
ajan muistoista on puhuttu myös 
Tuiran vanhusten kerhossa. 

– Ihmisillä on huolta ja pelkoa 
Ukrainan tapahtumista. Uuti-
sointi tuo turvattomuutta. 

Ikäihmisillä syntyy tarvet-
ta keskustella asioista, sillä omat 
muistot sodasta saattavat olla 
edelleen voimakkaita.

– Nyt on ollut hyvä olla läsnä 
ja asettua kuuntelemaan ihmisiä. 
On tuntunut tärkeältä sanoa, et-
tei hätää ole. Usein jo se, että van-
hus saa sanoa ajatuksensa ääneen, 
helpottaa hänen oloaan, Kyllö-
nen on huomannut kerhoissa ja 
kodeissa.

Yhteen tulemisen tärkeys ko-
rostuu silloin, kun ihmisillä on 
tavallista suurempi tarve jakaa 

kovastaava Tuulia Taskila. Tei-
ja Räinä ottaa häntä lämpimästi 
kädestä kiinni. Naisilla on keski-
näistä puhuttavaa.

– Kiitos viimekertaisista sa-
noistasi. Niistä oli paljon apua, 
Teija sanoo.

Naiset halaavat toisiaan ja mo-
lemmat tietävät, mistä on kyse. 

Heidän silmissään kimmeltää.
Tuulia Taskila on vapaaehtoi-

nen, joka vastaa tottuneesti sii-
tä, että auttavia käsipareja löytyy 
kaikkiin Tuomasmessun tehtä-
viin. Töitä on monenlaisia: aulan 
opastajana olosta messun juonta-
miseen, rukouspalvelijana toimi-
miseen, kahvinkeittoon, leipomi-
seen ja kolehdin kantamiseen.

– Jos ei tule tarpeeksi vapaaeh-
toisia, teen itse, Tuulia kertoo.

tuuLia taSKiLa toivottaa kaik-
ki kiinnostuneet lämpimästi ter-
vetulleiksi Tuomasmessun vapaa-
ehtoisjoukkoon. Yhteinen teke-
minen on hauskaa.

– Otamme vastaan jokaisen, 
riippumatta siitä, kokeeko ole-
vansa uskossa tai onko usko vah-
va vai heikko. 

Taskila lupaa, että yhteenkään 
tehtävään ei joudu kylmiltään.

– Pastori Erja Järvi ja minä 

Ukrainan kriisi herättää 
sotamuistoja suomalaisvanhuksissa

tuntojaan.
– Kun ikäihmiset puhuvat toi-

silleen sotamuistoista, he voivat 
luottaa siihen, että tulevat ym-
märretyksi: kokemus sodasta on 
heillä yhteinen, Kyllönen tietää. 

pelkoja puretaan
auttavassa puhelimessa
Huoli Venäjän toimista Ukrai-
nassa on kuulunut auttavissa pu-
helimissa. Palvelevan puhelimen 
Turun toiminnanjohtaja Päi-
vi Mäntylä kertoi viime viikolla 
Kotimaa24:ssä aiheen nousseen 

esille useissa puheluissa ja myös 
nettipalvelussa.

Oulun seurakuntayhtymän 
Palvelevan puhelimen toimin-
nanohjaaja Leila Virén kertoo 
Rauhan Tervehdykselle saaneen-
sa Oulun puhelinpäivystäjiltä sa-
manlaisia terveisiä: sodanpelko 
ja turvattomuus mainitaan pu-
heluissa. 

Mäntylä toteaa, että tietty su-
kupolvi muistaa vielä vanhempi-
ensa ja sukunsa tarinoita. Men-
neet tarinat ovat nyt aktivoitu-
neet.

Nyt uskalletaan
puhua
– Etenkin vanhempaan sukupol-
veen kuuluvilla on halu puhua 
jonkun kanssa asioista, jotka lap-
suudessa ovat jääneet käsittele-
mättä, Leila Virén pohtii.

– Pelkotiloja tuntuu olevan ja 
soittajat haluavat käydä läpi läheis-
tensä aikanaan kokemia evakko-
ajan tapahtumia. Keskusteluissa 
ollaan huolissaan mahdollisuu-
desta kriisin leviämiseen. Päättä-
jiltä toivotaan nyt viisautta, Virén 
valottaa soittajien mietteitä.

Päivi Mäntylä uskoo, että ny-
kyisin sodasta puhuminen on 
helpompaa, koska aiemmin aihe 
oli jopa kielletty. 

rIITTA HIrvoNEN

etenkin 
vanhempaan 
sukupolveen 
kuuluvilla on 
halu puhua 
jonkun kanssa 
asioista, jotka 
lapsuudessa 
ovat jääneet 
käsittelemättä.

Leila Virén, 
Palvelevan puhelimen 

toiminnanohjaaja

opastamme uusia vapaaehtoisia.
Talkoolaiseksi ryhtyminen ei 

tarkoita vuosien sitoutumista. 
Messussa voi auttaa silloin kun se 
itselle sopii.

Pari viikkoa ennen jokaista 
Tuomasmessua pidetään vapaa-
ehtoisten yhteinen suunnittelu-
kokous.

iKärajaa osallistumiselle ei ole. 
Tuomasmessuun osallistuu pal-
jon lapsiperheitä ja heitä on myös 
järjestämässä messua. 

Susanna Raappanalla on muka-
na tyttärensä Veera, 10 ja Hilda, 3.

– Ajamme tänne Haukiputaal-
ta asti, koska täällä on niin mu-
kavaa, Susanna Raappana kertoo.

Hän itse leipoo usein tarjot-
tavia, ja myös tytöt ovat mukana 
järjestelyissä. Tällä kertaa Vee-
ra huolehtii yhden rukousaltta-
rin kokoamisesta. Molemmat ty-
töt osallistuvat kolehdin keräämi-
seen.

– Ihana, että löytyi homma 
pienellekin. Hän ei pysyisi pai-
koillaan kuitenkaan, äiti tietää. 

tuoMaSMeSSuSSa esirukouk-
silla on iso rooli.

Vapaaehtoiset rakentavat ru-
kousalttarit, joiden ääressä voi 
kirjoittaa oman rukouksensa. 
Koulutetut vapaaehtoiset antavat 
myös sielunhoitopalvelua. Mes-
sussa on mahdollista saada siu-
nauksen lisäksi öljyllä voitelu.

Musiikkia on paljon, ja se pai-
nottuu hengellisiin lauluihin. 
Kirkon eteisen pöydällä on iso pi-
no messulaulukirjoja. 

– Mutta ei meillä virretkään 
ole boikotissa, Oulun seurakun-
tien kirkkomuusikko Taina Vou-
tilainen kertoo ennen Tuomas-
messun alkua.

VoutiLainen ja seurakuntien 
nuorisomuusikko Esa Rättyä 
käyvät kirkkosalissa läpi messu-
lauluja gospelryhmä YA1:n kans-
sa. Rättyä ja Voutilainen kertovat, 
että yhtyeen harvinainen nimi on 

lyhenne sanoista Yksin armosta. 
YA1 on yksi Tuomasmes-

sun vakiopalvelijoista. Viimei-
sen vuoden aikana messuissa on 
kuultu myös Kastellin kirkko-
kuoroa, Sarastuskuoroa, Kappe-
lin laulua ja Körttiopiskelijoiden 
kuoroa. 

harjoitteLu alkaa lähestyä lop-
puaan. 

– Otetaan vielä se viimeinen 
kertosäe uudelleen, Esa Rättyä 
huikkaa kelloon vilkaisten.

Hiukan ennen kello kuutta sa-
kastin ovelta kuuluu pastori Erja 
Järven kutsu: Tulkaa kaikki alku-
rukoukseen!

Väki kerääntyy tottuneesti pie-
nessä sakastihuoneessa piiriin. 
Sopu antaa sijaa. 

Sakastissa liitetään kädet yh-
teen ja hiljennytään. On aika 
aloittaa jumalanpalvelus. 

ELSI SALovAArA

Seuraava Tuomasmessu on 
ensi lauantaina 12.4. kello 18 
Kastellin kirkossa. 
Kevään viimeinen epäilijöiden messu 
pidetään lauantaina 17.5. klo 18.
Toukokuun Tuomasmessun 
suunnittelukokous on Kastellin 
kirkon pappilassa ke 23.4. klo 18. 
Kokoukseen ei tarvitse 
ilmoittautua etukäteen.
Tuomasmessun vapaaehtoistehtävistä 
voi ottaa yhteyttä Tuulia Taskilaan, 
tuulia.taskila@gmail.com. 

uomasmessu – yhdessä tehty

Niina Suutarin mielestä 
Tuomasmessussa on parasta sen 
yhteisöllisyys.

Ennen messun aloitusta kaikki vapaaehtoiset kokoontuvat sakastiin yhteiseen alkurukoukseen. 

Kaikki 
kiinnostuneet 
otetaan vastaan, 
riippumatta siitä, 
kokeeko olevansa 
uskossa tai onko 
usko vahva tai 
heikko.

Maallikkovastaava 
Tuulia Taskila

3-vuotiaalla Hilda Raappanalla oli 
vastuullinen tehtävä kolehdinkantajana.

Ku va t :  E l s i  S a l ovaa ra
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ilmoitusaineistot osoitteeseen: 
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Muut seurakunnat

To 10.4. klo 18. Kasvun polku 4/5
Su 13.4. klo 18. Sanan ja rukouk-
sen ilta.
To 17.4. klo 18. Sanan ja rukouk-
sen ilta. Pääsiäisehtoollinen. Kai 
Similä
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

La 12.4. klo 15.00 Alfa-kurssi
Su 13.4. klo 11.00 LÄHETYS- 

JUMALANPALVELUS
Ma 14.4. klo 12.00 RUKOUSHETKI 

Pällissä
Ke 16.4. klo 19.00 SANAN JA  

RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 11.4. klo 19.30 Lift Up ja Fresh-ilta, Tapio 
Puolimatka. La 12.4. klo 11-14 Rukouslauantai. 
Toppila-Centerissä, Kemin Jokke ja Uusi Laulu 
Kaduilta-ryhmä. La 12.4. klo 18 Evankeliumin 
ilta, Kemin Jokke ja Uusi Laulu Kaduilta-ryhmä. Su 
13.4. klo 11 Jumalanpalvelus, Tapio Puolimatka, 

Hannu Orava, Seurakuntakuoro. Seimi, pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 13.4. klo 17 
Church@78, International Service. Uusikatu 78. Ke 16.4. klo 19 Jumalan kohtaa-
misen ilta, Raimo Karhu, Pasi Markkanen, Noomi Ketonen. Päivärukous ti, ke ja 
to klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

10.4. Testamentti info-tilaisuus klo 13.00.
13.4. Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00 ja sotilaskokous klo 12.30.

14.4. Koti- ja veljespiiri klo 13.00.
OLET SYDÄMELLISESTI TERVETULLUT

SATEET LÄHETÄ –kokoussarja to 10.4. ja pe 11.4. klo 19, Evankelista Timo 
Närhi Seinäjoelta, rukousta sairaiden puolesta. Pe 11.4. klo 18 Varkki-ilta. Su 
13.4. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saint’s Club, kahvit, Tofi c Ezzahid, 
Risto Wotschke, aihe: ”Armolahjat”. Su 13.4. klo 17 Iltajumis & iltapyhis, 
Risto Wotschke, Samu Ainesmaa, aihe: Iankaikkinen elämä. Ke 16.4. klo 18 
Nuortenilta. Tervetuloa!

Leikkaa talteen itselle tai ystävälle!

Eronnut vanhemmalla iällä?

Huolehdi itsestäsi, lähde sopeutumisvalmennukseen.
Elämällä on vielä paljon tarjottavaa. Hinta 110 e / 5 vrk.

Seuraavat Erosta eheäksi® -kurssit
12.–16.5.2014  Ilkon kurssikeskus, Kangasala
23.–27.9.2014  (yli 5 v. sitten eronneille) 
 Lehmirannan lomakeskus, Salo

Tiedustelut puh. (09) 7257 1177 tai erostaeheaksi@elakeliitto.fi

Kysy myös Yhtäkkiä yksin® -kursseja leskeytyneille
p. (09) 7257 1199 tai yhtakkiayksin@elakeliitto.fi

www.elakeliitto.fi

465 ajatusta saattohoidolle
Kempeleen seurakunnan ja 

Rauhan Tervehdyksen Yh-
teisvastuu-tempaus viime 
perjantaina Kempeleessä: 

kauppakeskuksen keskusaukiolla 
pari räsymattoa, keinutuoli ja iso 
joukko vapaaehtoisia, joiden suk-
kapuikot kilisivät aamusta iltaan 
työstäen iloisenvärisiä lankoja.

Miten kodikasta, kommentoi 
moni ohikulkija.

Zeppelinin keskusaukiolla 
valmistettiin neuletilkkuja, jois-
ta kootaan torkkupeitteitä saatto-
hoitoyksiköihin.

– Ihan varmasti menevät oi-
keaan paikkaan, arvioivat jo aa-
mukymmeneltä tilkkutyömaalle 
saapuneet Lissu Hukkanen, Tuu-
la Heikkinen ja Marja-Liisa Ry-
hänen.

– Heti kun näimme Rauhan 
Tervehdyksestä ilmoituksen, et-
tä täällä talkoillaan torkkupeitto-
ja, ajattelimme, että tuo on meitä 
varten, naiset sanovat.

Tempauspisteen pöydälle ker-
tyi pitkin päivää myös kotona teh-
tyjä tilkkuja. Kaikkiaan perjan-
taina otettiin vastaan ja valmis-
tettiin yhteensä 465 tilkkua.

Innostus torkkupeittojen te-
koon oli sen verran suurta, että 
neulottujen neliöiden vastaanot-
taminen jatkuu vielä huhtikuun 
loppuun saakka. Tilkkuja voi jät-
tää Kempeleen kirkkoherranvi-
rastoon tai RT:n toimitukseen 
(Isokatu 17, Oulu).

Ohje on julkaistu 3.4. RT:ssä.  
Se löytyy myös netistä (www.rau-
hantervehdys.fi) viime viikon leh-
den näköislehdestä.

MINNA KoLISTAJA

Lisää kuvia Rauhan Tervehdyksen 
Facebook-sivuilla www.facebook.com/
rauhantervehdys

Värikkäitä, ihasteli tilkut päivän päätteeksi laskenut Kempeleen 
seurakunnan diakoniatyöntekijä Jaana Helisten-Heikkilä.

Osa viipyi pitkään, osa viivähti pienen tovin kauppakeskuksen tempauspisteellä.  
Hyvä kohde innoitti lisäksi monet tuomaan kotona ennakkoon tehtyjä tilkkuja.
Kempeleen seurakunnan vapaaehtoiset kokoavat neuletilkut peitteiksi. Tilkkuja 
ehtii lahjoittaa vielä huhtikuun ajan.

Ku va t :  M inna Ko l i s t a ja
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Tunnustan: minuun iskee usein kateus, kun 
luen lehtiä, joissa on vilkasta mielipiteiden 
vaihtoa lukijoiden kesken. 

En koe kateutta niinkään tekstiviesti-
palstojen äärellä, vaan käännellessäni postia-si-
vuja, joissa kansalaiset kirjoittavat erilaisista ai-
heista pohdittuja näkemyksiään.

Myös Rauhan Tervehdyksessä on postia-palsta 
lukijoiden käytössä. Me toimittajat myös aktiivi-
sesti pyydämme palautetta jutuistamme.

Terveisiä tuleekin, mutta tosiasiassa lehdessäm-
me voisi olla paljon vilkkaampaa kanssakäymistä 
lukijoiden kanssa. 

Liian usein kirpakoita kirjoituksia heruu vain 
kahdesta aiheesta: homoseksuaalisuudesta ja van-
hoillislestadiolaisuudesta. 

Harvemmin lukijamme intoutuvat mielipitei-
den vaihtoon hengellisistä asioista. Toki homosek-
suaalisuutta lähestytään usein Raamattu kädessä.

Johtuuko lukijoidemme varovaisuus kommen-
toida uskonnollisia teemoja siitä, että kirkossam-
me jätetään edelleen hen-
gelliset pohdinnat pienen 
joukon osaamiseksi?

Eivät kai lukijamme 
ajattele, ettei heillä ole mi-
tään sanottavaa Jumalasta 
ja Jeesuksesta? 

Totta kai on. 
Meillä kaikilla on väläh-

dyksiä pyhän läsnäolosta 
elämässä. Tunnistammeko 
niitä, on eri asia.

Hetkittäin voimme ol-
la lähes varmoja siitä, et-
tä viimeinen sana elämässä kuuluu ihmistä Suu-
remmalle. Kuoleman läheisyydessä, kuolevan ih-
misen vierellä, hengityksen lakattua virtaamasta, 
saatamme tuntea vahvasti, ettei elämän piste ole-
kaan siellä missä luulimme. 

Kokemus siitä, että ihmisen sielu asettuu kuo-
lemassa jonnekin uuteen paikkaan, on varmuutta 
hipova. Kysymys, missä rakas ihmisemme on rajan 
tuolla puolen, on suuresti hengellinen.

Harva meistä pähkii todellisuutta vain tieteen 
valossa; siitä selityksiä etsien. Irrationaalisuudelle 
on sijaa elämässä. 

Monessa meissä elää sammumatonta kaipuuta 
täyden elämän jäljille. 

Siksi me kaikki olemme asiantuntijoita käy-
mään hengellistä keskustelua. Me osaamme pu-
hua aavistuksistamme.

Odotamme postianne, lukijat. 

rIITTA HIrvoNEN

Sinappia

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

Lisää järjetöntä
puhetta

eivät kai 
lukijamme 
ajattele, 
ettei heillä 
ole mitään 
sanottavaa 
jumalasta ja 
jeesuksesta? 

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

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14.00 
Tervetuloa!

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: to 10.4. klo 18.00 Raahen seurakuntakodin 
pienessä salissa, su 13.4. klo 12.00 jumalanpalvelus ja seurat Tennilän 
kylätalolla Rovaniemellä, 15.4. klo 19.00 Limingan siioninvirsiväki on 
mukana Via Caelum-ahtisaarnadraamassa, su 20.4. klo 18.30 Kempeleen 
kirkossa.
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

To 10.4. klo 19 Opiskelijailta.
Pe 11.4. klo 19 Matkalauluilta 
Hintan seurakuntatalolla.
Su 13.4. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Esko Leinonen.
Ke 16.4. klo 14 Toimintapiiri.
Tervetuloa!

Seurat su 13.4. klo 14. Martti  
Väyrynen, Martti Heinonen.
Rmt-piiri ma 14.4. klo 14
3K-ilta 14.4. klo 18.30,  
Samuel Korhonen: Sakramentit, 
muako varten.
Seder-ateria ti 15.4. klo 18,  
ilmoitt. J. Räisäselle 045 2722 411.

Tiistaisin klo 9-10 
Aamurukouspiiri + kahvi.  

Keskiviikkoisin klo 18 raamattupiiri.
Tervetuloa!

Oulun seudun Uusheräys ry
Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Pääsiäisen kristillistä sano-
maa on kerrottu kirkoissa 
mitä erilaisimmin taiteen 
keinoin.

Harvinaisempi ilmaisukeino sa-
nan julistuksessa on elävät patsaat. 

Limingassa esitetään ensi vii-
kolla, maanantaista torstaihin, 
hiljaisen viikon tapahtumia ih-
mispatsaiden avulla. Liikkumat-
tomat hahmot, kertojan ääni ja 
musiikki johdattelevat osallistu-
jat Jeesuksen kärsimystielle, mat-
kalle pääsiäistä kohti.

Via Caelumin – Taivastie -ahti-
saarnadraamassa on mukana yli 40 
vapaaehtoista ja noin sata laulajaa.

Ahtisaarnadraaman on ohjan-
nut liminkalainen yrittäjä Helena 
Tornberg.

Harvinainen 
ilmaisukeino käytössä
Ihmispatsaita tapaa Euroopan 
suurkaupunkien kävelykaduil-

P i r k ko M o i s a n d e r

la ja puistoissa. Helena ja Ilkka 
Tornberg, Limingan kirkkoherra, 
ovat ihastelleet niitä ulkomaan-
matkoillaan.

– Hahmoja katsellessa meissä 
alkoi syntyä pohdintaa, millä ta-
voin elävät patsaat voisivat viedä 
pääsiäisen viestiä eteenpäin, Ilk-
ka Tornberg kertoo.

Kirkkoherra ei väitä, että mis-
sään muussa seurakunnassa ei ole 
aiemmin käytetty patsaita pääsi-
äisdraamassa, mutta hänen mu-
kaansa ilmaisukeino on harvinai-
nen kirkossa.

Limingan ahtisaarnadraaman 
hahmot löytyvät Raamatun hil-
jaisen viikon kertomuksista. 

– Patsaat eivät puhu. He vies-
tivät tapahtumia pienillä eleillä, 
liikkeillä ja ilmeillä, kirkkoherra 
valottaa pian alkavaa esitystä.

rIITTA HIrvoNEN

Ahtisaarnadraama Limingan kirkossa 
ma 14.4. ja ti 15.4. klo 19, sekä ke 
16.4. klo 13 ja klo 19. Kiirastorstaina 
17.4. Getsemanedraama, vaellus ja 
messu kirkossa.

Ihmispatsaat ryhtyivät 
kärsimyksen julistajiksi

Blogistit olennainen osa 
Päivämiehen verkkolehteä

Vanhoillislestadiolaisen 
liikkeen Päivämies-verk-
kolehti avattiin huhti-
kuun alussa.

Verkkolehden sivuilla on 
muun muassa tietoa SRK:n (Suo-
men Rauhanyhdistysten Kesku-
syhdistys) ja rauhanyhdistysten 
tapahtumista, hartauskirjoituk-
sia sekä henkilöhaastatteluja. 

Artikkelelit ovat luettavissa 
kuudella eri kielellä.

Tärkeä osa lehteä ovat 16:n eri 
kirjoittajan blogit. 

Kysyttyä juttujen kommen-
tointimahdollisuutta Päivämie-
hen verkkolehdessä ei ole. Päätoi-

mittaja Olli Lohen mukaan kom-
mentointipalstaa harkittiin, mut-
ta se jätettiin pois muun muassa 
siksi, että kommenttien sallimista 
seuraisi moderointi, mikä vaatisi 
paljon työvoimaa.

Moderointi tarkoittaa keskus-
telupalstan viestien valvontaa ja 
keskustelun ylläpitoa.

Olli Lohi kertoo, että verkko-
lehden perustamisen paine on 
kasvanut liikkeessä sitä mukaa, 
kun ihmiset ovat tottuneet löytä-
mään kaipaamaansa tietoa netistä 
ja nopeasti.

Journalisti Pekka Lassila kir-
joitti viime viikolla Päivämie-

hen verkkolehden blogissa me-
dian vastuusta. Lassila korosti, 
että lain mukaan muun muassa 
uskonnollinen vakaumus on ar-
kaluontoinen henkilötieto, jon-
ka saa julkaista vain perustellusti.

”Otsikoita, joissa viitataan les-
tadiolaisuuteen, esiintyy medi-
assa. Se, kuinka asiaankuuluvaa 
tämä viittaaminen on, vaihtelee. 
Joissakin asiayhteyksissä viittaa-
minen on perusteltua, joissakin 
otsikoissa kyseisen henkilötie-
don maininta voi olla tarkoitus-
hakuista”, Lassila totesi.

rIITTA HIrvoNEN

465 ajatusta saattohoidolle
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rauhan Tervehdys kysyi kolmelta vaalisijalle 
asetetulta ehdokkaalta seuraavat kysymykset:
1.  Kuka olet?
2. Työhistoriasi pääpiirteittäin?
3.  Mitkä ovat vahvuutesi pappina, entä kirkkoherrana?
4. Mikä on suhteesi kirkon herätysliikkeisin?
5.  Kirkkoherran työssä on paljon hallintoa. Miten vältyt 

muuttumasta byrokraatiksi?
6.  Mistä kirkon tehtävistä ei ainakaan voi tinkiä, vaikka käytössä 

olisi nykyistä vähemmän rahaa, tiloja ja/tai palkattuja 
työntekijöitä?

7.  Minkälainen rooli on vapaaehtoisilla maallikoilla johtamassasi 
seurakunnassa?

8. Jari Sarasvuon saarnaa kuunteli täysi Kallion kirkko Helsingissä. 
Millä keinoilla sinä täyttäisit oulunsalon kirkon?

9.  Mainitse sinulle tärkeä motto, elämänviisaus tai raamatunkohta.
10.  Kerro kirkollinen vitsi tai se, mille viimeksi nauroit.

juha hekkala
Salon seurakunta, Perniön aluekappalainen

1. Olen puoliso, isä ja vaari, 55 v. Perheeseeni kuuluu puoliso Kyllikki ja 5 
lasta, jotka ovat jo muuttaneet pois kotoa, lastenlapsia on 5. Harrastuksiin 
kuuluvat ulkoilu Urho-Pörhö -koiran kanssa ja lukeminen. Kuulun kahteen 
kirjallisuuspiiriin. Dekkareita kuluu lukuisia vuoden aikana ammattikirjallisuuden 
ohella. Mahdollisuuksien mukaan myös matkustelemme.

2. Olen toiminut 23 vuotta pappina Perniön seurakunnassa, kaikissa seurakunnan 
papin viroissa, viimeksi kirkkoherrana ja lääninrovastina. Seurakuntaliitoksen 
jälkeen Perniön alueen aluekappalaisena Salon seurakunnassa. Valmistun 
työnohjaajaksi tulevana syksynä. Työurani on yhdestä seurakunnasta, mutta 
eri tehtävät samassa yhteisössä ovat antaneet hyvän pohjan seurakuntatyön 
moninaisuuteen. Kirkon antama johtajakoulutus ja opiskelu työnohjaajaksi auttavat 
kirkkoherran tehtävän parempaan hoitamiseen. Kokemus seurakuntamuutoksesta 
Salossa antaa valmiuksia muutoksen kohtaamiseen myös Oulunsalossa.

3. Työtoverit sanovat minun olevan hyvä ihmisten kanssa, olen helposti 
lähestyttävä. Haluan antaa tilaa myös muiden ajatuksille ja uusille ideoille.  
Haasteena kirkkoherralla on löytää sopiva tasapaino paperityön, sananjulistajan ja 
johtajan roolin välillä. Haluan itse olla mukana pappina arkisessa seurakuntatyössä.                                        

4. Itselläni ei ole mitään herätysliiketaustaa. Löydän itseni usein herättäjä- 
ja lähetysjuhlilta. Olen tehnyt seurakuntapappina yhteistyötä  monien eri 
herätysliikkeiden kanssa. Ne tuovat paljon aktiivisia vapaaehtoisia mukaan 
seurakunnan toimintaa. Yhdessä rakennamme parempaa kirkkoa ja seurakuntaa. 

5. Toimitukset ja jumalanpalveluselämään osallistuminen pitävät kirkkoherran 
irti liiasta byrokratiasta. Hallinto vaatii aina osansa, mutta kirkkoherran on 
hyvä muistaa hoitavansa papin virkaa, johon kuuluu julistustyö ja sakramenttien 
hoitaminen.

6. Jumalanpalveluselämä on seurakuntatyön runko, jolle kristillinen elämä 
rakentuu. Se voidaan toteuttaa monella tapaa. Vapaaehtoisten rooli messuissa 
voisi olla suurempi.  Messussa tarvitaan vain yksi pappi, muita tehtäviä voidaan 
jakaa myös muille.  Mistään kirkon tehtävistä ei tarvitse luopua, vaan meidän 
on opittava tekemään niitä uudella tavalla.  Edellisen laman aikana 
1990-luvun alussa niukat voimavarat auttoivat löytämään uusia 
tapoja toimia. Palkkatyö väheni ja vapaaehtoisten panos 
kasvoi. 

7. Haluaisin antaa vapaaehtoisille tärkeän 
roolin esim. jumalanpalveluselämää 
avustavissa tehtävissä. Myös muissa 
seurakunnan työmuodoissa on tehtäviä, 
joihin vapaaehtoiset voisivat osallistua 
aktiivisemmin. Heillä on sellaista 
asiantuntemusta, jota työntekijöillä 
ei ole.  On meistä työntekijöistä 
kiinni, mitä tehtäviä uskallamme 
vapaaehtoisille tarjota tai antaa. 

8. Ei ole mitään poppakonsteja.  
Musiikki ja konsertit  saavat nykyisin 
kirkot täyteen, mutta tarvitaan 
muutakin. Kun messun toimittaa 
lukuisa joukko vapaaehtoisia yhdessä 
papin kanssa, he tuovat tullessaan 
myös läheisiään ja ystäviään ja 
seurakunta on jo suurella joukolla 
koolla. Messusta tulee yhteinen asia, 
eikä vain työntekijöiden suorittama 
palvelus. 

9. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin 
itseäsi.

10. Vuosia sitten pieni poika oli äitinsä 
kanssa perinnejumalanpalveluksessa. 
Alkuvirren aikana pappi tuli alttarille 
viitta hulmuten. Poika sanoi kirkkaalla 
äänellä: Katso äiti, Batman. Viitta oli 
luthertaalari, jota käytettiin papin puvun 
kanssa jumalanpalveluksessa.

Juha Hekkala antaa vaalinäytteensä 
27.4. kello 10 oulunsalon kirkossa. 
Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit 
ja kyselytunti Toimitalolla.

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on asettanut hakijoista en-
simmäiselle vaalisijalle Salon seurakunnan kappalaisen Juha 
Hekkalan. Toisella vaalisijalla on Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan kappalainen Ari-Pekka Metso. Kolmannella vaalisijal-

la on Karjasillan seurakunnan kappalainen Petri Satomaa. 

Ehdokkaat antavat vaalinäytteen eli saarnaavat ja toimittavat messun 
perättäisinä sunnuntaina 27.4.–11.5. Oulunsalon kirkkoherranvaalissa 
ei järjestetä vaalipaneelia, vaan kunkin vaalinäytteen jälkeen on kirkko-
kahvien yhteydessä ehdokkaan kyselytunti (Toimitalo, Vattukuja 2). Ky-
symyksiä voi lähettää myös ennakkoon 24.4. mennessä verkkosivujen  
www.oulunseurakunnat.fi/vaali kautta.  Ehdokkaisiin voi tutustua myös 
internetissä osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/vaali.  

Ennakkoon voi äänestää 19.5.–23.5. kello 9–18 Oulunsalon seurakun-
nan kirkkoherranvirastossa, Vattukuja 2. Lisäksi ennakkoon voi äänestää 
Oulunsalon kirjastossa (Karhuojantie 2) ma 19.5., to 22.5. ja pe 23.5. kel-
lo 14–18,  Salonpään koululla (Keskipiirintie 9), ti 20.5. kello 14–18 sekä 
Niemenrannan koululla (Nuottamiehentie 1) ke 21.5. kello 14–18.

Kotiäänestys on mahdollinen 19.5.–23.5. Kotiäänestystä tarvitseva voi 
pyytää sitä viimeistään 16.5. soittamalla virka-aikana kello 9–16 kirkko-
herranvirastoon, p. (08) 514 2700.

Varsinaisena vaalipäivänä 25.5. äänestys alkaa kirkossa messun jälkeen 
noin klo 11.30 ja jatkuu kello 20 saakka.

Äänioikeutettuja ovat Oulunsalon seurakunnan läsnä olevaan väes-
töön 16.3.2014 kuuluneet jäsenet, jotka täyttävät 18 vuotta viimeistään 
25.5.2014.
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Petri Satomaa
Karjasillan seurakunnan kappalainen

1. Olen 47-vuotias oululainen pappi. Minulla on vaimo, meillä on viisi lasta ja yksi 
lapsenlapsi. Työ, perhe ja ystävät ovat minulle tärkeitä. Sen lisäksi käytän aikaani 
kuntoiluun, nikkarointiin ja musisointiin.

2. Valmistuin kasvatustieteiden maisteriksi 1992 ja toimin luokanopettajana 
Kempeleessä 12 vuotta. Teologian maisteriksi valmistuin 2000, sain 
pappivihkimyksen 2001 ja olen toiminut pappina Karjasillan seurakunnassa 
10 vuotta. Tehtävänäni on ollut papin perustyön työn lisäksi toimia Kaakkurin 
alueella moniammatillisen työryhmän vastaavana pappina ja vastuuhenkilönä 
rovastikunnallisessa rippikoulutyössä.

3. Olen yhteistyökykyinen, kuunteleva ja monitaitoinen pappi. Puheeni ja saarnani 
pohjautuvat vahvasti Raamattuun ja pidän tärkeänä kirkon tehtävänä Jumalan 
sanan esillä pitämistä. Arvostan perinteitä, mutta olen valmis myös uudistuksiin. 
Musiikillisista taidoistani on paljon hyötyä papin työssä. Osaan organisoida asioita, 
olen tehokas ja aikaansaava. Pidän siitä, että asiat ovat järjestyksessä ja hoituvat 
sovitun aikataulun mukaisesti. Tartun epäkohtiin ja pyrin korjaamaan ne, jotta 
työskentely olisi kaikilla mieluisampaa. Pidän tärkeänä yhdessä tekemistä ja hyvän 
työilmapiirin vaalimista.

4. Herätysliiketaustani on vanhoillislestadiolaisuus. Haluan rakentaa yhteyksiä 
ja yhteistyötä kaikkien seurakuntalaisten välille. Kunnioitan ja arvostan jokaisen 
omaa vakaumusta.

5. Kun tekee tehokkaasti hallintoon liittyvät asiat, aikaa jää myös työyhteisön 
parissa toimimiseen ja ihmisten kohtaamiseen. Kirkkoherrana haluaisin olla 
helposti tavoitettavissa. Oulunsalossa kirkkoherrallekin riittää monenlaisia papin 
tehtäviä, ja se pitää sopivasti lähellä seurakuntalaisia. Minun on vaikea kuvitella 
muuttuvani byrokraatiksi, kun haluan pitää välillä ”kädet savessa”. Tunnen hyvin 
monia Oulun seurakuntayhtymän johtavia virkamiehiä ja luottamushenkilöitä ja 
siitä on hyötyä myös seurakunnan asioiden hoitamisessa. 

6. Seurakunnan työmuotoja ei voi laittaa tärkeysjärjestykseen. Jokaisen työmuodon 
kautta tehdään tärkeitä kohtaamisia. Tänä aikana erityisesti lapsi- ja perhetyöstä 
sekä diakoniatyöstä ei voi paljon tinkiä. Oulunsalossa seurakuntalaiset 
tarvitsevat alueelleen asianmukaiset kokoontumistilat.

7. Vapaaehtoisten toiminta tekee seurakunnasta elävän. 
Kutsun ja ohjaan eri-ikäisiä vapaaehtoisia ensi sijassa 
jumalanpalveluksen tehtäviin. Heidän roolinsa 
on tiivistettynä nimikkeessä ”seurakunnan 
vapaaehtoinen vastuunkantaja”. Työntekijöiden 
tulee antaa tilaa ja mahdollisuuksia 
vapaaehtoisten toiminnalle.

8. Yksittäiset, vetovoimaiset esiintyjät 
ja tapahtumat saavat kyllä ihmiset 
liikkeelle, mutta sillä ei ole jatkuvuutta. 
Tilaisuudessa viihtyminen on hyvä asia, 
mutta sen ei tarvitse perustua viihteeseen. 
Uskon Jumalan sanan ja perinteisen 
jumalanpalveluksen kysyntään. Kun 
jumalanpalvelus saadaan toteuttaa 
monen työntekijän ja vapaaehtoisen 
voimin, se innostaa muitakin tulemaan 
mukaan. Eri työmuotoihin (esim. 
lapsityö ja rippikoulu) liittyvät 
tapahtumat kannattaa yhdistää 
seurakunnan pääjumalanpalveluksen 
yhteyteen. Näin ne nivoutuvat 
luontevasti koko seurakunnan yhteiseen 
kokoontumiseen. 

9. Tunne oma arvosi, anna arvo 
toisillekin.

10. En ole luonteeltani vitsiniekka, 
mutta saatan höystää keskustelua 
kertomalla jonkin hauskan tapahtuman. 
Parasta on kun saan nauraa itselleni. 
Sellaisen hetken koin viimeksi Seinäjoen 
jumalanpalveluspäivillä, kun koomikko 
esitti, miltä tietynlainen papin puhetyyli 
kuulostaisi asioidessa vakuutustoimistossa.

petri Satomaa antaa vaalinäytteensä 
11.5. kello 10 oulunsalon kirkossa. 
Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit 
ja kyselytunti Toimitalolla.

ari-Pekka Metso
kappalainen, oulun tuomiokirkkoseurakunta

1. Ari-Pekka Metso, 50 vuotta, syntyisin Oulusta, TM Helsingin ja FM Oulun 
yliopistosta. Perheeseeni kuuluvat Oulun seudun ammattiopistossa työskentelevä 
puoliso Leena, kaksi aikuista tytärtä ja cavalierkingcharlesinspanieli Rita. 
Harrastan lueskelua, musiikkia, liikuntaa, kulttuurimenoja ja matkustelua. 

2. Kirkollinen työurani alkoi, kun työskentelin seurakunnassa nuorisotyön 
apuohjaajana. Vuosina 1990–2000 olin Oulussa Tuiran seurakuntapastorina ja 
vuodesta 2000 olen työskennellyt Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisena. 

3. Pyrin katsomaan asioita tavallisen seurakuntalaisen näkökulmasta ja keskityn 
oleelliseen. Suhtaudun ihmisiin tasapuolisesti. Olen luonteeltani asiallinen, tarkka 
ja sääntöjen mukaan pelaava. 
Myös kirkkoherrana suhtautuisin niin työntekijöihin kuin seurakuntalaisiinkin 
tasapuolisesti. Hallinnon hoitaisin tarkasti säädösten mukaan ja satsaisin 
työyhteisön hyvinvointiin, jotta työt tulisivat hyvin hoidetuiksi. Antaisin 
paljon vastuuta työntekijöille ja toivoisin heiltä, luottamushenkilöiltä ja kaikilta 
seurakuntalaisilta ideoita ja yhteistyötä seurakunnan toiminnan kehittämiseksi. 

4. Minulla ei ole herätysliiketaustaa eikä -sidonnaisuuksia. Herätysliikkeillä 
on pääosin hyviä vaikutuksia kirkossamme, mutta niihin saattaa liittyä myös 
sisäänpäinlämpiävyyttä ja ihmisten eriarvoistamista.  Kannatan helposti 
lähestyttävää, avaraa ja yhteistyötä tekevää kansankirkkoa, joka pitäytyy 
sanomaansa. Kirkossa pitää olla tilaa erilaisille uskontulkinnoille ja hartauden 
harjoittamisen tavoille. 

5. Hoitaisin tehokkaasti sen hallinnon, joka on säädösten mukaan hoidettava ja 
joka on Oulun seurakunnissa yhteisenä käytäntönä. Sikäli kuin pystyisin asiaan 
vaikuttamaan, koettaisin keventää hallintoa ja byrokratiaa. Hallinnon on tiukasti 
palveltava käytännön työtä. Oulunsalossa kirkkoherrankin on tehtävä papin 
perinteistä seurakuntatyötä, joten se ei pääse unohtumaan. 

6. Teologisesti täysin välttämätöntä kirkossa on vain kastaminen, rippikoulut ja 
messujen viettäminen, mutta niin tiukoilla tuskin tulemme koskaan olemaan, 
että voisimme hoitaa vain ne. Välttämättömiä hoidettavia ovat myös vihkimiset 
ja hautaukset. Lapsi- ja nuorisotyöstä ei voida tinkiä, muttei myöskään 
diakoniatyöstä eikä vanhustyöstä. Säästöt pitää viimeiseen keinoon 
saakka hakea kiinteistöistä, hallinnosta ja tukipalveluista, ei 
hengellisestä perusseurakuntatyöstä, jossa ei tinkimisen 
varaa merkittävästi olekaan. 

7. Seurakuntalaisten rooli vahvistunee 
erilaisissa tehtävissä, kun resurssit vähenevät. 
Seurakuntalaiset voivat hoitaa tehtäviä 
jumalanpalveluksissa ja myös kasvatus- ja 
diakoniatyön piirissä. 

8. Tärkeintä on, että kirkossa pidetään 
esillä evankeliumia. Pyrkisin siihen, 
että normaali jumalanpalveluselämä 
toisi kirkkoon yhä enemmän ihmisiä. 
Myös yhteistyöhön perustuvia ja muita 
erityistilanteita voidaan järjestää, 
kunhan ne ovat kirkon sanoman ja 
päämäärien mukaisia. 

9. ”Minä seison ovella ja kolkutan. 
Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa 
oven, minä tulen hänen luokseen, ja 
me aterioimme yhdessä, minä ja hän.” 
Ilm. 3:20. 

10. Kollega murjaisi viime 
kokouksessa, että seurakuntalaiset 
hoitavat jumalanpalveluksiamme 
kohta niin innokkaasti, että papeille 
ei jää muuta tehtävää kuin katsella 
sakastin valvontatelkkarista, mitä 
kirkkosalissa tapahtuu. Sitten papit 
voidaankin tarpeettomina irtisanoa.

Ari-pekka Metso antaa vaalinäytteensä  
4.5. kello 10 oulunsalon kirkossa. 
Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit 
ja kyselytunti Toimitalolla.
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Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267 ilmoitusaineistot osoitteeseen: 
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Kempeleen seurakunnassa on haettavana
24.4.2014 klo 15 mennessä  

TALOUS- JA KIINTEISTÖ-
SIHTEERIN TYÖSUHDE 
ja

PUISTOPUUTARHURIN 
MÄÄRÄAIKAINEN TYÖSUHDE
Tarkemmat tiedot seurakunnan kotisivuilta  
http://www.kempeleenseurakunta.fi/105-avoimet-tyopaikat. 
Tiedusteluihin vastaa talousjohtaja Anneli Salo p. 040 7790 650: 
to 10.4. ja pe 11.4. klo 9-16.
sekä 
25.4.2014 klo 15 mennessä

LASTENOHJAAJAN SIJAISUUS 
ajalle 13.8.2014–19.3.2015

Katso lisätiedot www.kempeleenseurakunta.fi/105-avoimet-tyopaikat

Hakemukset lastenohjaajan sijaisuuteen tulee lähettää osoitteella 
Kempeleen seurakunta, PL 28, 90441 Kempele.  
Kirjekuoreen merkintä: lastenohjaajan sijaisuus. Lisätietoja voi kysyä 
varhaiskasvatuksen lähiesimies Saija Kivelältä sähköpostitse  
etunimi.sukunimi@evl.fi tai p. 040-7790 375.

V A R A I N H A N K I N T A
OULUN RAUHANyHdIsTys,
PROFEssORINTIE 7

TERVETULOA yHdEssÄ VI IHTyMÄÄN!

• Maakunnan PARHAITA HERKKUjA 
   ja UPEITA KÄsITöITÄ
• Herkullista ruokaa LOUNAALLA
   tai LITRAMyyNNIsTÄ 
• Suut makiaksi KONdITORIAPöydÄsTÄ
• MUKAVAA OHjELMAA neljässä 
   toimintapisteessä
• Arvonnassa yli 20 HUIPPUVOITTOA

IsON jOUKON

TARjONTAA

jA yHdEssÄ

NAUTTIMAAN

PORUKALLATUTTUjA TAPAAMAAN

KAIKKI MUKAAN OsTAMAAN

jÄRjEsTÄMME yHdEssÄ sUURET

M A A K U N TA M y y j Ä I s E T
OULUN RAUHANyHdIsTyKsELLÄ LAUANTAINA 12.4.  KLO 13 - 16

Kävijöiden kesken erillinen arvonta! Palkintona mm. Samsung Galaxy Tab!

tapahtumat

• 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

Asemakatu 4     Puh: 08 311 2203 (24 h)     www.ala-aho.fi

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

Palveluja tarjotaan

Puhelin: 0800 966 46
Internet: www.sellina.fi

Siivouksesta  
– Hoivaan

Kaikkiin elämäsi vaiheisiin  
siivouksesta hoivaan

radio dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Palmusunnuntaina 13.4. klo 
8.45. Radiopyhäkoulun pitää 
lapsi- ja perhetyön sihteeri Ma-
ri Jääskeläinen Karjasillan seura-
kunnasta.
Kello 10 messu Tuiran kirkosta. 
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon –
ohjelmassa on aiheena Johannes-
passio, joka soi palmusunnun-
taina Oulun tuomiokirkossa ja 
osoitteessa www.virtuaalikirk-
ko.fi. Haastattelussa ovat teoksen 
johtaja Olli Heikkilä ja sopraano-
aarioiden laulaja kanttori Henna-
Mari Sivula.
Ma 14.4. klo 18–18.30 Rukousra-
dio. Alueellinen lähetys. Esiru-
kouspyynnöt: www.oulunseura-

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

kunnat.fi/rukousradio.
Toivon päivä ma–pe klo 15–17
Ke 16.4. klo 16.40 Kurkistus kirk-
koon -ohjelmassa kerrotaan Ou-
lunsalon seurakunnan kirkko-
herranvaalista. Haastattelussa on 
Oulunsalon vt. kirkkoherra Min-
na Salmi.
 
radio pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Palmusunnuntaina 13.4. 
Klo 9.45 Radiopyhäkoulun pitää 
pitää lapsi- ja perhetyön sihtee-
ri Mari Jääskeläinen Karjasillan 
seurakunnasta.
Klo 10 jumalanpalvelus Kemin 

kirkosta.

Suora lähetys oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Palmusunnuntaina 13.4. Oulun 
tuomiokirkosta
Klo 10 messu
Klo 19 Johannes-passio

radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Palmusunnuntaina 13.4. klo 10 ju-
malanpalvelus Eurajoen kirkosta. 
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.

Palmusunnuntai aloittaa 
dramaattisen viikon Jee-
suksen elämänhistoriassa. 
Tapahtumapaikkana oli 

Jerusalem, jossa valmistaudut-
tiin edessä olevaan pääsiäiseen. 
Se oli yksi suurista juutalaisista 
pyhiinvaellusjuhlista, jota vietet-
tiin Egyptin orjuudesta vapautu-
misen (exodus) muistoksi. Sadat 
tuhannet pyhiinvaeltajat tungek-
sivat tuolloin kaupungissa.

Palmusunnuntaina muistel-
laan, miten Jeesus ratsasti aasilla 
Öljymäen rinnettä alas Getsema-
neen ja sitten Kidron-puron yli it-
se kaupunkiin.

Jeesuksen julkinen toiminta 
oli herättänyt messiaanista innos-
tusta, mikä nytkin näkyi kansan-
joukon reaktioissa: kulkureitille 
heiteltiin palmunoksia ja Jeesus-
ta tervehdittiin pyhiinvaelluslau-
luin. 

Hoosianna-hymni enteili odo-
tuksen täyttymistä. Tätä Jeesuk-
sen vastustajat eivät sulattaneet, 
sillä koko maailma näytti juokse-
van Jeesuksen perässä. 

Ei ihme, että kuppi meni nu-
rin, ja väkivaltakoneisto nytkäh-

Ystävien luota ristille

ti äänettömästi liikkeelle heti sen 
jälkeen, kun Jeesus vihoissaan oli 
kaatanut kaupustelijoiden ja ra-
hanvaihtajien pöydät temppeli-
alueella.

Tämän vuoden palmusunnun-
tain evankeliumiteksti pysäyttää 
meidät Betaniaan, josta Jeesus 
opetuslapsineen lähti kohti Öl-
jymäkeä ja juhlivaa Jerusalemia. 

Ystävien luona Martta huoleh-
ti ruokapuolesta, ja Lasarus is-
tui aterialla. Kolmas sisaruksista, 
Maria, voiteli Jeesuksen jalat kal-
liilla nardusöljyllä, ja kuivasi ne 

hiuksillaan.
Rahan arvon hyvin tunte-

va Juudas Iskariot moitti Mariaa 
tuhlailusta, mutta Jeesus hyväk-
syi naisen rakastavan eleen. Oli-
han se tavallaan viimeinen voite-
lu, vaikka sitä hektisen piinavii-
kon alussa ei vielä tiedettykään.

WILLE rIEKKINEN
emerituspiispa 

Palmusunnuntaita vietetään 
13. huhtikuuta.

Paikkoja avoinna

Huom! KOTILÄÄKÄRI kotisairaanhoidossa 
ja tehostetussa kotisairaanhoidossa.

Hallituskatu 26 A
90100 Oulu
info@jovicare.fi 
www.jovicare.fi 
y-tunnus: 1983078-4

• Kotihoito
• Kotisairaanhoito
• Kotikuntoutus
• Terapiapalvelut
• Kotisiivous
• Asumispalvelut
• Neuvonta
• Lakimiespalvelut

• mielenterveys- ja päihdekuntoutujille
• vammaisille ja vammaantuneille
• ikääntyneille
• muistisairaille
• lapsiperheille

Muista kotitalousvähennys! Lue lisää: www.vero.fi 
Kelan korvaukset kotisairaanhoidossa lääkärin 
lähetteellä. Lue lisää: www.kela.fi 

Palveluesimies Ulla Rantala:
p. 044 9745 968 
(ark. 8-16)
Vastaavat sairaanhoitajat:
p. 044 9745 978 ja 044 9745 986 
(arkisin 8.00 - 16.00 ja sopimuksen 
mukaan klo 8.00 - 22.00)

yksityisasiakkaat • palveluseteliasiakkaat • ostosopimusasiakkaat

K i r ko n ku va p a n k k i
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Ps. 22: 2-6 
Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?
Minä huudan sinua avuksi, mutta sinä olet 
kaukana.
  Jumalani, minä kutsun sinua päivisin, mutta 
sinä et vastaa.
  Yöt kaikki huudan saamatta rauhaa.
Sinä olet pyhä, sinä olet kuningas,
sinulle soivat Israelin ylistysvirret.
  Sinuun ovat turvanneet isämme ennen.
  Sinuun he turvasivat ja pääsivät suojaan,
sinua he huusivat ja saivat avun,
sinuun he luottivat eivätkä pettyneet.

Sak. 9: 9-10
Iloitse, tytär Siion!
Riemuitse, tytär Jerusalem!
Katso, kuninkaasi tulee.
Vanhurskas ja voittoisa hän on,
hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla,
aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa.
Hän tuhoaa sotavaunut Efraimista
ja hevoset Jerusalemista,
sotajouset hän lyö rikki.
Hän julistaa kansoille rauhaa,
hänen valtansa ulottuu merestä mereen,
Eufratista maan ääriin asti.

2. Kor. 2: 14-17
Kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa 
meitä Kristuksen voittosaatossa ja antaa meidän 
kaikkialla levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua! 
Me olemme Kristuksen tuoksu, joka nousee 
Jumalan eteen; tämän tuoksun tuntevat sekä 
ne, jotka pelastuvat, että ne, jotka joutuvat 
kadotukseen. Se on toisille kuoleman haju, joka 
tuo kuoleman, toisille elämän tuoksu, joka tuo 
elämän. Mutta kuka on tähän kelvollinen? Me 
emme ainakaan ole sellaisia kuin ne monet, jotka 
kaupittelevat Jumalan sanaa. Me julistamme 
sitä Jumalan edessä ja Kristusta palvellen, 
väärentämättömänä ja sellaisena kuin se tulee 
Jumalalta.

Joh. 12: 1-8
Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus tuli 
Betaniaan, missä hänen kuolleista herättämänsä 
Lasarus asui. Jeesukselle tarjottiin siellä ateria. 
Martta palveli vieraita, ja Lasarus oli yksi 
Jeesuksen pöytäkumppaneista.
    Maria otti täyden pullon aitoa, hyvin kallista 
nardusöljyä, voiteli Jeesuksen jalat ja kuivasi 
ne hiuksillaan. Koko huone tuli täyteen voiteen 
tuoksua.
    Juudas Iskariot, joka oli Jeesuksen opetuslapsi ja 
josta sitten tuli hänen kavaltajansa, sanoi silloin: 
”Miksei tuota voidetta myyty kolmestasadasta 
denaarista? Rahat olisi voitu antaa köyhille.” 
Tätä hän ei kuitenkaan sanonut siksi, että olisi 
välittänyt köyhistä, vaan siksi, että oli varas. 
Yhteinen kukkaro oli hänen hallussaan, ja hän 
piti siihen pantuja rahoja ominaan. Jeesus sanoi 
Juudakselle: ”Anna hänen olla, hän tekee tämän 
hautaamistani varten. Köyhät teillä on luonanne 
aina, mutta minua teillä ei aina ole.”

Ahneus on kaiken 
pahuuden juuri
Tarinan mukaan joskus rikkaimpana amerikkalaisena tunnettu mies oli teettänyt ark-
kuunsa reiät käsien kohdalle. Hän oli käskenyt laittaa kätensä rei’istä ulos niin, että käm-
menet ovat ylöspäin. Tällä hän oli halunnut osoittaa, että rikkauksistaan huolimatta 
hänkin lähtee täältä ajasta tyhjänä. Mitään ei saa mukaan viimeiselle matkalle.

Ihmisen ominaisuuksiin näyttää kuuluvan ahneus. Eikä tuo ahneus riipu varallisuus-
tasosta. Autonäyttelyiden vetonaulana on usein kahvitarjoilu. Näyttelyihin rynnistävät 
ihmiset ilmaisen tarjoilun perässä ilman aikomustakaan ostaa uutta autoa. 

Ahneiden johtajien muhkeiden bonusten tuomitseminen on meille suorastaan kan-
sanhuvi. Jokainen voi runsaita palkkioita paheksua. Kateus ja ahneus ovat veljeksiä. Ne 
ovat hyvin lähellä toisiaan. 

Palmusunnuntain evankeliumi kertoo Juudas Iskariotin paheksunnasta, kun Maria 
voiteli Jeesuksen jalkoja kalliilla nardusöljyllä. Hän hurskaasti olisi pitänyt parempana 
antaa voiteesta saadut rahat köyhille kuin haaskata se Jeesuksen jalkoihin. Pohjimmil-
taan Juudas oli varas ja Jeesuksen pettäjä. Hän vain esiintyi hurskaampana kuin mitä oli. 

Ihminen pohdiskelee elämän tarkoitusta. Pohdinnasta tulee entistä vaikeampaa, jos 
elämä olisi vain tätä elettävää aikaa varten. Jeesus opasti kiinnittämään sydämensä näky-
mättömään. Siihen, joka on ajan rajan tuolla puolen. Jeesus totesi, miten nämä näkyvät 
tavarat koi syö ja ruoste raiskaa sekä varkaat varastavat. Hän kehotti kiinnittymään nii-
hin aarteisiin, jotka ovat varattuna taivaassa, näkymättömiin. 

Mitä tuo näkymätön aarre sitten on? Se on usko Kristukseen. Se on voittopalkinto, 
joka odottaa Herran seuraajaa taivaassa. Tuleva kärsimysviikko muistuttaa, miksi Jeesus 
kärsi meidän puolesta. Hän sovitti meidän kaikki syntimme ristillä. Sen vuoksi kiinnit-
täkäämme katseemme uskon alkajaan ja päättäjään, Jeesukseen Kristukseen.

 

JuKKA KoLMoNEN
seurakuntapastori, Tuiran seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 13.4.2014

Psalmi: Ps. 22: 2-6
1. lukukappale: Jes. 50:4-10 tai Sak. 9:9-10 (1. vuosikerta)

2. lukukappale: Fil. 2:5-11 (1.vuosikerta) tai 2. Kor. 2:14-17
Evankeliumi: Joh. 12:1-8
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oulun seurakuntayhtymän 
tilinpäätös ja tilastot 
viime vuodelta 
kertovat, millaista 
seurakunnallista toimintaa 
kirkollisverovaroilla 
saadaan aikaan.  

Lapsi- ja nuorisotyö 
7,5 miljoonaa euroa
Seurakuntien lapsityö tukee van-
hempien ja kummien antamaa 
kristillistä kasvatustyötä. Lapsil-
le järjestetään erilaisia harraste-
kerhoja, leirejä, 10-toimintaa, il-
tapäiväkerhoja, synttäritapahtu-
mia, pyhäkouluja ja lasten ja van-
hempien yhteisiä perhekerhoja.
•  Vuonna 2013 perhekerhoko-

koontumisia järjestettiin noin 
1000 kertaa. Lasten ja aikuis-
ten käyntikertoja oli yhteensä 
yli 30 000.

•  Seurakuntien päiväkerhoihin 
osallistui noin 1300 lasta ja py-
häkouluissa kävi noin 1100 
lasta.

Nuorisotyö pitää sisällään muun 
muassa rippikoulut, isostoimin-
nan, partion ja monenlaiset leirit. 
Nuorille on myös omia messuja. 
Seurakuntien nuorisotyönohjaa-
jat ja nuorten papit keskustele-
vat luottamuksellisesti nuorten, 
heidän vanhempiensa ja heidän 
kanssaan työskentelevien kanssa.
• Vuonna 2013 järjestettiin noin 

460 nuorteniltaa, joissa yh-
teenlaskettu kävijämäärä oli 
lähes 10 000. 

•  Rippikoulun kävi noin 1800 
nuorta.

Erityisnuorisotyö antaa aikaa, 
apua ja tukea lapsille ja nuorille, 

joilla on koulunkäyntiongelmia, 
päihteiden käyttöä, mielenterve-
ysongelmia tai puutteita sosiaali-
sissa taidoissa. Myös nuorten lä-
heiset huomioidaan yhteistyössä.

Jumalanpalveluselämä 
ja kirkolliset toimitukset 
4,1 miljoonaa euroa
Jumalanpalvelus on seurakunnan 
toiminnan ydin.

Tavallisten messujen lisäksi 
seurakunnissa järjestetään run-
saasti erilaisia jumalanpalveluk-
sia, joiden kohderyhmät, ajan-
kohdat ja teemat vaihtelevat. Tu-
tuimpia ovat esimerkiksi gos-
pelmessut, perhekirkot, nuorten 

messut ja Tuomasmessut.  
•  Jumalanpalveluksia järjestet-

tiin yli 1700 kertaa. Käyntiker-
toja jumalanpalveluksissa oli 
yhteensä yli 177 000.  

Kirkollisia toimituksia ovat kas-
te, konfirmaatio, avioliittoon vih-
kiminen, kodin siunaaminen ja 
hautaan siunaaminen. 
•  Noin 2000 lasta tai aikuista sai 

kirkollisen kasteen. Papin aa-
menen kautta avioliittoon vi-
hittiin lähes 600 paria.

diakonia 
3,2 miljoonaa euroa
Diakoniatyö kohdentuu erityi-

sesti niihin, joiden hätä on suu-
rin. Diakoniatyöntekijät autta-
vat elämän kriisin, surun, talou-
dellisen ahdingon tai yksinäisyy-
den kohdatessa sekä käytännölli-
sissä asioissa että henkisessä sel-
viämisessä.

Diakoniatyöntekijä kohtaa ih-
misiä vastaanotolla, kotikäyn-
neillä, erilaisissa ryhmissä ja avoi-
mien ovien tilaisuuksissa.

Diakonian alaan kuuluvat 
muun muassa lapsi- ja perhe-
työ, vammaistyö, päihde- ja kri-
minaalityö, vanhustyö ja palvele-
va puhelin.
•  Diakoniatyöntekijöillä oli vii-

me vuonna noin 7400 henki-

tuhat perhekerhokertaa, kuusisataa vihkimistä 

lökohtaista asiakaskontaktia ja 
yli 9700 puhelin- ja sähköpos-
tikontaktia.  

•  Diakonia avusti ihmisiä talo-
udellisesti noin 2430 kertaa 
kaikkiaan noin 220 000 eurol-
la.

•  Ruokailuja järjestettiin kol-
misensataa ja niissä aterioitiin 
yhteensä noin 7500 kertaa.

•  Oulun seurakuntien perhe-
neuvontapalveluissa kävi vii-
me vuoden aikana 1070 henki-
löä, joista 57 prosenttia oli nai-
sia. 

•  Pariskunnilla kolme merkit-
tävintä syytä käydä perheneu-
vonnassa olivat vuorovaiku-

Seurakuntalaisia palveltiin 
isojen muutostenkin keskellä
Käynnissä oli kaksi suur-

ta yhtäaikaista muutosta, 
mutta niiden keskelläkin 
seurakuntalaisia onnistut-

tiin palvelemaan hyvin. 
Näin kuvailee Oulun ev.lut. 

seurakuntayhtymän vuotta 2013 
yhteisen kirkkoneuvoston pu-
heenjohtaja Pauli Niemelä.

Viime vuosi oli laajentuneen 
seurakuntayhtymän ensimmäi-
nen toimintavuosi.

Laajentumisen lisäksi yhtymä 
siirtyi valtakunnallisen kirjanpi-
don ja palkanlaskennan palveluja 
tuottavan Kirkon palvelukeskuk-
sen käyttäjäksi.

– Kaksi näin laajaa muutosta 
vaikutti luonnollisesti perustoi-

mintaan. Kipan pilottina olemi-
nen osoittautui haasteelliseksi ja 
voimavaroja vieväksi.

– Nyt niin laajentumisen kuin 
Kipan käyttöön siirtymisen pa-
himmat vaiheet on ylitetty ja ti-
lanne alkaa normalisoitua, Nie-
melä arvioi.

Eurot ovat 
riittäneet
Seurakuntayhtymän talouden 
resurssit ovat Niemelän mukaan 
riittäneet kohtuullisesti ja toi-
mintaa on voitu toteuttaa suun-
nitelmien mukaisesti. 

Seurakunnissa tehtävän pe-
rustyön lisäksi erityisen hyvin 
on Niemelän mukaan onnistut-

tu seurakuntatyön erityispalve-
luissa. 

– Erityispalvelut sijaitsivat Iso-
katu 17:n kiinteistön rakentami-
sen ajan hajallaan, mutta asiak-

nyt niin 
laajentumisen kuin 
Kipan käyttöön 
siirtymisen 
pahimmat vaiheet 
on ylitetty ja 
tilanne alkaa 
normalisoitua.

A r k i s t o  /  K a i s a  A n t t i l a

Ku va t :  R au ha n Te r ve h d y k s e n a r k i s t o  /  S anna Tu r u n e n /  K a t ja  K i i s k in e n

Laajentuneen seurakuntayhtymän talouden resurssit ovat riittäneet kohtuullisesti 
ja toimintaa on voitu toteuttaa suunnitelmien mukaisesti, sanoo Oulun yhteisen 
kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Pauli Niemelä.
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tuhat perhekerhokertaa, kuusisataa vihkimistä 

tusongelmat, erokysymykset ja 
uskottomuus. 

Sairaalasielunhoitoon kuuluvat 
muun muassa potilaiden, omais-
ten ja henkilökunnan kanssa käy-
dyt keskustelut, jumalanpalve-
lukset ja hartaudet sekä kriisi- ja 
sururyhmät.

Muu seurakuntatyö 
1,7 miljoonaa euroa
Seurakuntien toimintaan kuulu-
vat myös muun muassa aikuistyö, 
yhteiskunnallinen työ ja oppilai-
tostyö.

Aikuistyötä ovat esimerkiksi 
raamattu-, rukous-, teema- ja ai-

kuiskasvatuspiirit, retket, seura-
kuntamatkat, leirit, harrasteker-
hot, parisuhdekurssit sekä hiljai-
suuden retriitit.

Seurakunnan työntekijät voi-
vat käydä myös työpaikoilla esi-
merkiksi irtisanomisten yhtey-
dessä tai päivystää oppilaitoksis-
sa.

Musiikki 
1,8 miljoonaa euroa
Musiikkitilaisuuksia Oulun seu-
rakunnat järjestivät vuoden aika-
na yli 300. Niiden yhteenlaskettu 
osallistujamäärä oli lähes 60 000. 

Lähetystyö ja 
kansainvälinen toiminta 
1,2 miljoonaa euroa
Lähetystyö on kirkon perusteh-
tävä. Käytännössä lähetystyöhön 
kuuluu hengellisen työn lisäk-
si oikeudenmukaisuuden puoles-
ta puhuminen ja resurssien jaka-
minen sekä kotimaassa että maa-
ilmalla.

Kirkon kansainvälisellä avus-
tustyöllä tuetaan ja rakennetaan 
köyhimpien maiden yhteiskuntia 
ja seurakuntia. Kirkko on aktii-
visesti mukana myös katastrofi-
työssä eri puolilla maailmaa.
•  Lähetystyöhön liittyviä tapah-

tumia järjestettiin vuoden ai-
kana 180.

Lähde: Oulun seurakuntayhtymän 
hallinto- ja talouspalvelut, 
seurakuntien tilastot sekä Oulun 
seurakuntien ja Suomen ev.lut 
kirkon www-sivut. 

MINNA KoLISTAJA, 
KATI LuoMA JA

 ELSI SALovAArA

Seurakuntalaisia palveltiin 
isojen muutostenkin keskellä

kaat löysivät palvelut ja asiakkuu-
det lisääntyivät.

– Seurakunnat pystyivät vas-
taamaan seurakuntalaistensa 
ajankohtaisiin tarpeisiin, Nieme-
lä iloitsee.

Liitosten ja laajentumisen yh-
teydessä oli tavoitteena säilyt-
tää seurakuntien omaleimaisuus. 
Tässä on yhteisen kirkkoneuvos-
ton puheenjohtajan mielestä on-
nistuttukin.

– Paikallisseurakunnat toimi-
vat edelleen omista lähtökohdis-
taan käsin ja tekevät omia valin-
toja. Seurakuntalaisten on hel-
pompi sitoutua omaan seura-
kuntaan kuin kasvottomaan yh-
tymään, Niemelä sanoo.

Alijäämä jäi 
luultua pienemmäksi
Laajentuneen seurakuntayhty-
män ensimmäisen vuoden tili-
kausi oli noin 135 000 euroa ali-
jäämäinen. 

Alijäämä jäi huomattavasti en-
nakoitua pienemmäksi. Se kate-
taan aikaisempien vuosien ylijää-
mällä.

Verotuloja kertyi noin 33 mil-
joonaa euroa: kirkollisverotuloa 
30,365 miljoonaa ja yhteisövero-
tuloa 2,961 miljoonaa.

Toimintatuotto oli noin 4,6 
miljoonaa ja toimintakulut noin 
35 miljoonaa euroa.

MINNA KoLISTAJA Bachin Johannes-passiossa hymy 
kuultaa kyynelten lävitse

J. S. Bachin Johannes-passio 
BWV 245 esitetään palmu-
sunnuntaina 13.4. kello 19–
21.30 Oulun tuomiokirkos-

sa. Se on nähtävissä suorana lä-
hetyksenä myös internetosoit-
teessa www.virtuaalikirkko.fi.

Johannes-passio kuuluu län-
simaisen kirkkomusiikin kul-
makiviin. Se perustuu Jeesuk-
sen kärsimyshistoriaan Johan-
neksen evankeliumin mukaan. 

Passion tulkitsevat Oulun ka-
tedraalikuoro, OAMK:n kama-

rikuoro, Oulun kamariorkeste-
ri sekä tenori Péter Marosvári 
(evankelista ja aariat), bassoba-
ritoni Sampo Haapaniemi (Jee-
sus), sopraano Henna-Mari Si-
vula, kontratenori Teppo Lam-
pela sekä baritoni Aarne Pelko-
nen. Teoksen johtaa Olli Heik-
kilä.  Hän kuvailee Johannes-
passion kerrontaa intensiivisek-
si ja nopealiikkeiseksi.  

– Sanonta ”hymyä kyynel-
ten lävitse”, kuvaa hyvin Bach-
in musiikkia. Se pätee myös Jo-

hannes-passioon.  Viiltävää tus-
kaa kuvaavien sävelharmonioi-
den välissä pilkahtaa aurinko jo-
ko musiikillisesti tai draamalli-
sesti. Teoksen sanoma ei jää pit-
käperjantaihin, se sisältää tie-
don myös tulevasta ilosta, Olli 
Heikkilä kuvaa.

Konsertin järjestää Oulun 
tuomiokirkkoseurakunta, ja sii-
hen on vapaa pääsy. Käsiohjel-
man saa 15 euron hintaan kir-
kon pääovelta tuntia ennen ti-
laisuuden alkua.

Ku va t :  R au ha n Te r ve h d y k s e n a r k i s t o  /  S anna Tu r u n e n /  K a t ja  K i i s k in e n

Palmusunnuntaista alka-
va hiljainen viikko eli pii-
naviikko johdattaa koh-
ti pääsiäistä seuraten Jee-

suksen elämän viimeisiä vaihei-
ta. Oulun ev.lut. seurakunnissa 
on monia tapahtumia hiljaisen 
viikon aikana.

 Oulun tuomiokirkko on 
avoinna hiljaisella viikolla maa-
nantaista torstaihin 14.–17.4. 
kello 15–19 hiljentymistä ja ru-
koilemista varten. Kirkossa voi 
sytyttää rukouskynttilän.

– Haluamme tarjota ihmisil-
le mahdollisuuden tulla halutes-
saan yksin hiljentymään kirk-

koon. Kiireen keskellä voi tulla 
vain olemaan rauhassa itsensä ja 
Jumalan kanssa, tuomiorovasti 
Matti Pikkarainen sanoo.

 Tuomiokirkon kryptassa 
on mahdollisuus keskusteluun 
työntekijöiden ja vapaaehtoisten 
kanssa. Lisäksi tuomiokirkossa 
on iltakirkko joka ilta kello 19. 

 Hiljainen viikko antaa Pik-
karaisen mukaan nykyihmisel-
le tilaisuuden elämän kantavien 
kysymysten miettimiseen. 

– Ihmiset etsivät elämän ja 
olemassaolon merkitystä, ja hil-
jaisen viikon iltakirkot ovat juu-
ri tämän merkityksen pohtimis-

ta. Kirkko haluaa kertoa yli 2000 
vuotta elämää kantaneesta voi-
masta, Kristuksesta. 

 Myös muissa Oulun ev.lut. 
seurakunnissa järjestetään hil-
jaisella viikolla iltakirkkoja, il-
tahartauksia tai ahtisaarnoja eli 
pääsiäistä edeltävän ajan saar-
noja. Lisäksi kirkoissa ja seura-
kuntakeskuksissa on pääsiäis-
vaelluksia, konsertteja ja mui-
ta tapahtumia. Tiedot kaikista 
tapahtumista ovat nettisivulla 
www.oulunseurakunnat.fi/pa-
asiainen. 

Oulun tuomiokirkko avoinna 
joka päivä hiljaisella viikolla

Tule hiljentymään pitkä-
perjantain tunnelmaan 
Limingan kirkkoon kau-
niin musiikin saattele-

mana. 
Katselen Golgatalle päin 

-musiikkimatineassa kuullaan 
yksinlauluja, duettoja, kuoro-
laulua ja sellosooloja. Limingan 

kirkon uusi flyygeli on tilaisuu-
dessa ensimmäistä kertaa käy-
tössä.

Konsertissa esiintyvät sop-
raano Kaisamarja Stöckell, 
mezzosopraano Paula Kinnu-
nen, baritonit Lauri Ahola ja 
Henrik Ahola, sellisti Harri Ös-
terman ja Limingan seurakun-

nan nuorisokuoro Celeste. Kuo-
roa johtava Hanna Korri soittaa 
myös pianoa ja urkuja.

Konsertti alkaa kello 20 ja sii-
hen on vapaa pääsy. Ohjelma 8 
euroa. 

Tilaisuuden järjestävät Li-
mingan seudun yksinlaulajat ry. 
ja Limingan seurakunta.

Palmusunnuntaina 13.4. 
järjestetään Pääsiäisikku-
na -kirkkokonsertit Rant-
silan kirkossa kello 15 ja 

Piippolan kirkossa kello 18.
Pääsiäisikkuna-konsertissa 

kuullaan lauluja ja runoja elä-
mästä, kärsimyksestä ja lunas-
tuksesta ja siitä kiittämisestä. 
Katse suunnataan valoa kohti, 
kohti kevättä ja kesää.

Konsertissa kuullaan pääsi-
äisen hengellisiä lauluja, muun 
muassa Käy yrttitarhasta polku, 

Golgatan veressä ja Lensi maahan 
enkeli. Mukana on myös Tapa-
ni Hyvösen Eino Leinon ru-
noon säveltämä laulu Rauha se-
kä Cuulas-trion säveltämä ja sa-
noittama Viimeinen laulu ensi-
esityksenä.

Konsertin käsikirjoittaja ja 
solisti on erityisopettaja Paula 
Tapionmäki. Hän toimii tunti-
opettajana muun muassa kehit-
tämissään Hoilaa-lauluryhmis-
sä, Hilipati-muskareissa ja eri-
tyisryhmien koulutuksissa. Ta-

pionmäki opettaa myös pyörä-
tuolitanssia ja ilmaisutaitoja se-
kä käsikirjoittaa ja ohjaa runo- 
ja musiikkiesityksiä monenlai-
siin tilaisuuksiin.

Konsertin säestää kitaral-
la Kajaanin kaupunginteatterin 
kapellimestari Tapani Hyvö-
nen, joka on tehnyt pitkän uran 
muusikkona, säveltäjänä ja so-
vittajana.

Konsertin kesto on noin 40 
minuuttia. Tilaisuus on tuok-
suton. 

Pitkäperjantain musiikkimatinea 
Limingan kirkossa

Palmusunnuntaina kirkkokonsertit 
Rantsilassa ja Piippolassa
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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 Árpàd Kovàcs, 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: Eemil Onni 
Anton Karppinen.
Haukipudas: Alisa Verna Ma-
ria Paananen, Niilo Johannes 
Krankka, Janne Yrjö Johan-
nes Kokko.
Karjasilta: Jooa Eliel Haa-
raniemi, Niilo Aarno Johan-
nes Hiltunen, Peetu Kasperi 
Huhtala, Kaius Samuel Kaik-
konen, Rasmus Ossian Kal-
liokoski, Alina Josefiina Kar-
jalainen, Asta Olivia Karppa-
nen, Jaro Matti Juhani Kokko-
la, Seela Sofia Koskelo, Seela 
Olivia Lepistö, Taisto Eino Al-
vari Lepola, Leevi Eemeli Lot-
vonen, Meea Maria Okkonen, 
Otto Henrik Rajasalo, Leo Mi-
kael Saukko, Jooa Aaron Sa-
kari Savolainen, Jooa Eerik 
Sevander, Josia Mikki Romeo 
Stenudd, Joel Onni Santeri 
Tuohimaa, Veera Amalia Vie-
rimaa, Topias Valtteri Visuri.
Kiiminki: Jonas Veikka Hen-

rik Koivunen, Aino Lyydia 
Jokitalo, Rasmus Herman Jo-
hannes Kauppila, Sami Juha-
ni Antero Alaluusua.
Oulujoki: Emilia Kaisa Ma-
ria Erho, Vilma Aurora Forss, 
Tuulikki Lumi Vilhelmiina 
Haapola, Minea Aino Kata-
riina Heikkinen, Onni Eeme-
li Hälikkä, Helmi Sofia Juntti, 
Kaius Kaarlo Aleksanteri Jus-
sila, Sara Maria Jussila, Niklas 
Kaius Kurkela, Kaarle Aukus-
ti Niemikorpi, Oliver Nikolas 
Rauhala, Eedla Helmi Elisa-
beth Tuunanen, Jussi Veikko 
Eevertti Väisänen.
Oulunsalo: Louna Aliina 
Määttä, Frida Erika Vattula.
Tuira: Ella Sylvi Matilda Al-
brecht, Erkki Aukusti Harju-
Autti, Sara Maria Katariina 
Honkanen, Veikka Alvar Olavi 
Koskela, Vilja Jenni Brita Leh-
to, Jooa Kristian Lohi, Joakim 
Juha Antero Mikkonen, Miiko 
Elliot Nissilä, Enni Maria Paa-
vola, Hugo Aleksi Matias Saa-
rela, Elna Aarikka Tuomivaa-
ra, Emilia Essi Lotta Ylitalo.

Vihityt
Tuomiokirkko: Petri Tapio 
Lyly ja Tanja Helena Hiltu-
nen, Jari Mikael Kinnunen ja 
Riikka Liisa Matinolli.
Haukipudas: Jarmo Tapio 
Haapa-aho ja Piia Kristiina 
Luoma, Pasi Juhani Ryynänen 
ja Anna-Maria Tirroniemi.
Karjasilta: Tarmo Tapani Kyl-
lönen ja Maarit Irene Valkea-
lahti, Santtu Henrik Rajasalo ja 
Essi Hannele Räisänen, Antti-
Pekka Rajala ja Minna Emilia 
Kurvinen, Seppo Antero Karja-
lainen ja Elsa Helena Tuohino.
Oulujoki: Risto Antero Olli-

la ja Raija Helena Ollanketo.
Tuira: Heikki Juhani Harju-
Autti ja Kaisa Marjatta Lopo-
nen, Mikko Niko Tapio Leh-
to ja Hanna Irene Kettunen, 
Juha Erkki Kristian Koskela ja 
Sisko Pauliina Kuula, Juho Ta-
pio Karhu ja Anne-Marit Ben-
diksen, Antti Tapani Rimpi-
läinen ja Hanne Marika Yrtti-
aho, Tapio Henrikki Stenroth 
ja Merja Hannele Vahlroos, 
Mika Kullervo Koivuranta ja 
Laura Marjaana Kylmämaa.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Laina Kyllikki 
Taskila 86, Marja Helena Ta-
kalo-Eskola 85, Kauko Johan-
nes Tikka 84, Antti Yrjö Art-
turi Tuukkanen 80.
Haukipudas: Impi Lyyli Ervas-

Palmusunnuntaina 
alkavalla hiljaisel-
la viikolla kuullaan 
Pyhän Tuomaan kir-

kossa konsertti viitenä ilta-
na. Konsertit alkavat kello 
19 ja ovat noin tunnin mit-
taisia.

Konserttisarjan aloittaa 
sunnuntaina 13.4. Oulun 
Laulu, joka esittää Urmas 
Sisaskin eestiläisen mes-
sun sekä Jukka Kankai-
sen Luukas-passion. Solis-
tina on Tommi Hekkala ja 
urkurina Raakel Pöyhtäri.

Maanantaina 14.4. al-
kaa neljän illan Stabat Ma-
ter -sarja. Stabat Mater on 
1200-luvulta peräisin oleva 
katolinen hymni, joka ku-
vaa Marian kärsimystä Jee-
suksen ristiinnaulitsemi-
sen aikana. Nimi on lyhen-
ne hymnin sanoista Stabat 
mater dolorosa, Seisoi äiti 
tuskissaan. Hymni on vuo-
sisatojen saatossa sävelletty 
jopa tuhansia kertoja.

Ensimmäisessä Stabat 
Mater -konsertissa maa-
nantaina 14.4. kuullaan sä-
vellyksiä kolmelta eri vuo-
sisadalta, 1500-, 1700- ja 
1900-luvuilta. Esiintyjänä 
on oululainen lauluyhtye 
Cappella pro Vocale.

Tiistaina 15.4. esiin-
tyy rovaniemeläinen Sei-
takuoro. Konsertissa kuul-
laan kahden ruotsalaisen ja 
kolmen tanskalaisen nyky-

säveltäjän viisiosainen teos 
Nordic Stabat Mater. Sello-
osuuden soittaa Lapin ka-
mariorkesterin soolosellis-
ti Lauri Angervo. Lisäk-
si kuullaan Marc-Antoi-
ne Charpentierin sävellys 
1600-luvulta. Teorbia eli 
bassoluuttua soittaa Kari 
Suvilehto ja urkuja Ruusu 
Tervaskanto.

Keskiviikkona 16.4. 
esiintyy Madetojan mu-

siikkilukion kuoro, joka 
esittää G.B. Pergolesin Sta-
bat Materin 1700-luvulta. 
Pergolesin teos on yksi tun-
netuimmista Stabat Mater-
sävellyksistä. Hän sävelsi 
teoksen juuri ennen kuole-
maansa vain 26-vuotiaana.

Pitkäperjantaina 18.4. 
kuullaan italialaisen Ales-
sandro Scarlattin Stabat 
Mater -kantaatti 1700-lu-
vulta. Solisteina laulavat 
Virve Karen, sopraano ja 
Anu Arvola-Greus, mez-
zosopraano. Barokkiviulua 
soittavat Antto Vanhala ja 
Saara Vanhala, barokkisel-
loa Johanna Kilpijärvi ja 
urkuja Matias Häkkinen.

Musiikkiviikko huipen-
tuu pääsiäisyön messuun 
lauantaina 19.4. kello 23 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Messussa laulaa Cappella 
pro Vocale. 

Messun toimittaa Niilo 
Pesonen.

Stabat Mater -musiikkia 
hiljaisella viikolla

Vanhaan musiikkiin erikoistunut lauluyhtye Cappella pro Vocale 
esiintyy maanantaina 14.4. ja lauantaina 19.4.

Stabat Mater -konsertit hiljaisella viikolla

Pääsiäisviikon konsertit  
Pyhän Tuomaan kirkossa
Su 13.4. klo 19 Oulun Laulu

Ma 14.4. klo 19 Cappella pro Vocale 
Ti   15.4. klo 19  Seitakuoro (Rovaniemi)  
  johtaa Kadri Joamets 
Ke  16.4. klo 19 Madetojan musiikkilukion kuoro 
  johtaa  Elina Könönen
Pe  18.4. klo 19  Virve Karén, sopraano 
  Anu Arvola-Greus, mezzosopraano 
  Antto Vanhala, barokkiviulu
  Saara Vanhala, barokkiviulu 
  Johanna Kilpijärvi, barokkisello 
  Matias Häkkinen, urut

Luukas-passio, Eestiläinen messu

Stabat Mater on 1200-luvulta oleva hymni, joka kuvaa  
Marian kärsimystä Jeesuksen ristiinnaulitsemisen aikana. 

Uudenveroisten laadukkaiden 
vaatteiden ja sisustus-

tuotteiden putiikki

Avoinna ke-pe klo 12-18

Asemakatu 6, Oulu
vintti, käynti sisäpihalta

ti 83, Huugo Henrikki Hiltula 
80, Esko Ilmari Ylitalo 58.
Karjasilta: Maija Lehto 91, 
Helmi Margareeta Järve-
lä 90, Aini Marjatta Vilenius 
84, Keijo Ristolainen 73, Tai-
na Eriika Ollila 67.
Kiiminki: Heimo Veli Kanni-
ainen 71.
Oulujoki: Väinö Frans Tyni 
74, Eino Aukusti Sassi 68.
Oulunsalo: Liisa Tuulikki Yr-
jölä 90, Veikko Ilmari Yrjölä 
87, Reijo Jouko Samuli Hut-
tunen 69.
Tuira: Sofia Vehkaperä 93, 
Risto Iisakki Sorila 90, Hilkka 
Sanelma Haltsonen 86, Mau-
nu Erik Stenius 85,  Marja-
Liisa Hautamäki 76, Arja An-
nikki Räinä 68, Sisko Liisa Da 
Costa 52.
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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 13.4. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Ari-
Pekka Metso, avustaa Anna-
Mari Heikkinen ja kanttorina 
Else Sassi. Kolehti väkivaltai-
sen konfliktin keskellä elävi-
en kirkkojen tukemiseen Lä-
hi-idässä, Pakistanissa ja Ko-
lumbiassa. Messun jälkeen 
kirkkokahvit. Lähetys www.
virtuaalikirkko.fi.
Messu su 13.4. klo 14, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso ja kant-
torina Else Sassi.
Iltakirkko ma 14.4. klo 19, 
Oulun tuomiokirkko. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen ja 
kanttorina Henna-Mari Sivu-
la. Mieskuoro Pohjan Laulu.
Iltakirkko ti 15.4. klo 19, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja kant-
torina Henna-Mari Sivula. 
ONMKY:n Mieslaulajat.
Iltakirkko ke 16.4. klo 19, 
Oulun tuomiokirkko. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso ja kant-
torina Péter Marosvári. Yn-
nin poikakuoro.
Messu to 17.4. klo 14, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Matti Pikkarainen, avustaa 
Jouko Lankinen ja kanttori-
na Péter Marosvári. Kolehti 
oman seurakunnan yv-kerä-
ykselle.
Messu to 17.4. klo 19, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Matti Pikkarainen, avustaa 
Jouko Lankinen ja kanttorina 
Henna-Mari Sivula. Tuomio-
kirkkokuoro. Kolehti oman 
seurakunnan yv-keräykselle.

Hartauselämä
Torstain raamattupiiri to 
10.4. ja 17.4. klo 13. Anna-
Mari Heikkinen. 
Lähetyspiiri to 10.4. klo 14, 
Vanha pappila. Jari Flink.
Aamupiiri la 12.4. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto. 
Sunnuntain opetusseurat 
su 13.4. klo 15, Vanha pap-
pila. Elämän vaikeudet meil-
lä – Jeesuksella risti – miksi?
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
16.4. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Tilaisuuden 
järjestää Oulun NNKY ja Si-
napinsiemen ry.
Raamattupiiri ti 15.4. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 16.4. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 

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

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisessa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 419, Keskustan 
seurakuntatalo.
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 16.4. klo 11, Hei-
nätorin seurakuntakoti. Ruo-
kailun hinta 2 €.
Aamukahavit to 17.4. klo 9, 
Keskustan seurakuntatalo 
monitoimisali. Paikalla päih-
detyön diakoni Riku-Mat-
ti Järvi. 
Päihdetyön diakoni Riku-
matti Järven päivystys to 
17.4. klo 9–11, Keskustan seu-
rakuntatalo.
 

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 13.4. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo.  
Ennailmoittautumista ei ole 
ja toiminta on maksutonta.
Heinätorin perhekerho ti 
15.4. klo 10, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Perhekerhoon 
ei ole ilmoittautumista.

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, 
tenori Péter Marosvári (evankelista ja aariat), 
bassobaritoni Sampo Haapaniemi (Jeesus), 
sopraano Henna-Mari Sivula, 
kontratenori Teppo Lampela, baritoni Aarne Pelkonen. 
Oulun Kamariorkesteri. Teoksen johtaa Olli Heikkilä. 
Vapaa pääsy. Käsiohjelma 15 €, tuntia ennen kirkon 
pääovelta.  Järjestää Tuomiokirkkoseurakunta.
www.virtuaalikirkko.fi.

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

Varhaisnuoret
Kokkikerho 1.–3.-lk. tytöt ja 
pojat ti 15.4., Heinätorin seu-
rakuntatalo. Ennakkoilmoit-
tautuminen nuorisotyönoh-
jaaja Kaija Siniluoto, p. 050 
5249 779. Kerho on osallistu-
jille maksuton. 

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Ks. ilmoitus. s. 20.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 17.4. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntakoti. Kaikille eläkeläi-

Vartti Psalmien kirjaa 
Siiven suojassa ti 22.4. klo 12–12.15.

Lukijana Juha Vähäkangas. Vapaa pääsy!

sille avoin, yhteinen kohtaa-
mispaikka. Lisätietoja dia-
koniatyöntekijä Kaisa Jaak-
kolalta, p. 040 7304 117. 
Eläkeläisten tarinatupa to 
17.4. klo 12.30, Intiön seu-
rakuntakoti. Seurakunnan 
ja kaupungin yhteinen po-
rinapiiri eläkeläisille. Jutus-
telua kahvin lomassa. 

Muut menot
Ompeluseurat to 10.4. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
Virsilauluilta ti 15.4. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Palmusunnuntain teemaan 
liittyviä virsiä.

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

Kirkon ovi on auki –  tule 
sytyttämään rukouksen kynttilä 
Oulun tuomiokirkko on avoinna hiljaisella viikol-
la maanantaista torstaihin klo 15–19 rukousta ja 
hiljentymistä varten. Kirkkoon rakennetut altta-
rit  kertovat Jeesuksen kärsimystiestä kohti pää-
siäistä ja jokainen voi sytyttää kirkossa rukouk-
sen kynttilän.  
Kryptassa on mahdollisuus kahvitteluun ja  keskus-
teluun työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa.  
Iltakirkko joka päivä klo 19.

Matka pääsiäiseen 
sunnuntaina 13.4. klo 12.15 
Keskustan seurakuntatalossa. 

Rovasti Matti Häkkinen johdattelee hiljaiselle 
viikolle ja Jeesuksen kärsimystielle multimediaesityksen 
avulla. Esityksen kuvat Oulun sinfonian 
kannatusyhdistyksen Pulssin matkalta halki Saksan 
katsomaan Oberammergaun kärsimysnäytelmää. 

Armolahjaseminaari
pe–la 11.–12.4. Keskustan seurakuntatalossa

perjantai 11.4. klo 17–21.45
Aloitus tuomiorovasti Matti Pikkarainen
• SLK (seurakunnan luontainen kasvu) -esittely
•  armolahjat ja kolminaisuus
•  henkilökohtainen muutoskompassi – lyhyt testi
 kahvitauko
•  hengelliset lahjat – mitä niistä tulisi tietää
•  lahjatestiin valmistautuminen ja materiaalin jakaminen
•  henkilökohtaisen armolahjatestin suorittaminen

lauantai 12.4. klo 12–16
•  testitulosten esitteleminen
•  lahjojen kolme kategoriaa – lahjojen luokittelu
•  30 nimetyn lahjan sisällön tutkimista
 loppukeskustelu ja tilaisuuden päätös

Järjestää Pohjois-Pohjanmaan kansanlähetys ja 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Tuomasmessu  
lauantaina 12.4. klo 18 Kastellin kirkossa. 

Palmusunnuntain aattona Tuomasmessun 
teemana on "Kuninkaan voittosaatossa". 
Pian alkava hiljainen viikko vie kärsimystien 
ja ristin kautta kohti ylösnousemusta ja 
elämää. Messun liturgina on Erja Järvi, 
saarna Juha Tahkokorpi ja avustaa Stiven 
Naatus, ja musiikki Pirjo Mäntyvaara ja 
Tuiran nuoret. Sanaosan aikana lapset 
voivat osallistua pyhäkouluun. Kolehti 
Yhteisvastuukeräykselle. Vapaaehtoisten 
valmistamat kirkkokahvit leipomuksineen. 

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!
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Menot Oulun seurakunnissa 10.–17.4.2014

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 13.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jari Flink, saar-
na Juha Sarkkinen, kanttori-
na Laura Räihä, seurakunnan 
lapsikuoro. 
Sanajumalanpalvelus su 
13.4. klo 16 Kellon srk-kodil-
la. Toimittaa Juha Sark-
kinen, kanttori-
na Hannu Nie-
melä.
Hiljaisen vii-
kon maanan-
tain iltaju-
malanpalve-
lus ma 14.4. 
klo 19 kirkossa. 
Toimittaa Arto Ne-
vala, nuorten gospel-bändi.
Iltajumalanpalvelus ti 15.4. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa Ja-
ri Flink, kanttorina Hannu 
Niemelä, Haukiputaan Mies-
kuoro. 
Hiljaisen viikon sävelharta-
us ke 16.4. klo 19 srk-keskuk-
sessa. Hartaus Leena Brock-
man, Haukiputaan Kirkon 
Kamarikuoro ja soitinyhtye, 
johtaa Hannu Niemelä, urut 
Elias Niemelä. 
Kiirastorstain messu 17.4. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Sarkkinen, saarna Martti 
Heinonen, kanttorina Laura 
Räihä, Laulutrio.

Hartauselämä
Rukouspiiri to 10.4. klo 18 
srk-keskuksen kappelissa.
Kellonhovin hartaushetki 
16.4. klo 13.30 Kellon van-
hustentalon kerhohuonees-
sa. Mukana Jari Flink.

Musiikki ja kulttuuri
Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 10.4. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa.
Soiva lohdutus – runon ja 
musiikin ilta to 24.4. klo 19 
srk-keskuksessa. Runoja ja 
musiikkia luopumisesta, kai-
pauksesta ja toivosta. Esiinty-

mässä lääninrovasti, ru-
noilija Risto Kormilai-

nen, Haukiputaan 
Kirkon Kamarikuo-
ro sekä Mikael Säily 
sello ja Laura Räihä 
urut. Vapaa pääsy, 

käsiohjelma 5 € Yh-
teisvastuukeräykseen.

Lähetys
Lähetyspiiri ti 15.4. klo 13 
Puttaan Tuvalla.

Lapset ja lapsiperheet
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 11.4. klo 18 
Vakkurilassa. Rippikoululaiset 
saavat korttiinsa merkinnän.
RaJu- ilta ke 16.4. klo 18.30 
Wirkkulassa. 
Nuorten leiri 16.–18.5. Isonie-
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.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Nuorten aikuisten ilta ti 
15.4. klo 19 Vakkurilan nuo-
risotilassa. Illassa pientä tar-
joilua, hartautta ja yhdessä 
tekemistä. Lisätiedot: Elisa 
Manninen, p. 050 5133 225 
tai elisa.manninen@evl.fi.

Muut menot
Lukupiiri ma 14.4. klo 18 Put-
taan Tuvalla. Kirja Kari Hota-
kaisen Luonnon laki vaihtunut 
kirjaan Ihmisen osa. Piiri ko-
koontuu kerran kuukaudessa. 
Kirkkoherranvirasto avoinna 
kiirastorstaina klo 9–14.
Puttaan Tuvan avoimet ovet 
perjantaisin klo 12–14. Terve-
tuloa päiväkahville tai -teel-
le ja tapaamaan toisia Tuvalle 
tulijoita. Puttaan Tuvan emän-
tien kokous pe 11.4. klo 11.
Aikuisten mielenterveysleiri 
19.–21.5. Isoniemen leirikes-
kuksessa. Maksu 50 €/h. Ilm. 
netin kautta 24.4. mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/il-
mo. Lisätietoja Seija Lomma, 
p. 040 5793 247, Sanna Karp-
pinen, p. 040 7376 955 tai He-
li Puuperä, p. 040 5898 362.
Ry:n toimintaa: Haukipudas: 
seurat su 13.4. klo 14 vuode-
osastolla ja klo 17 ry:llä. Kel-
lo: huutokauppaompeluseu-
rat pe 11.4. klo 18.30 ry:llä, 
seurat su 13.4. klo 17 ry:llä. 
Jokikylä: seurat su 13.4. klo 
17 ry:llä.

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

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisissa asioissa 
vastaanotolle vain 
maanantaisin 
klo 9–11, p. 040 
7008 151 tai säh-
köpostilla. Maa-
nantaina 21.4. ei 
ajanvarausta.
Juttunurkka ma 
14.4. ei ole avoinna, 
Jäälin kappeli. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 14.4. ei ole 
ruokailua, Jäälin kappeli.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 14.4. 

klo 10–11 Kolamäen kerho-
huoneella.

Porinapiiri ma 14.4. 
klo 13 Kolamäen 

kerhohuoneel-
la. Hengellinen 
keskusteluryh-
mä. 
Naisten kasvu-

ryhmä ti 15.4. 
klo 14 Suvelan sau-

nalla. 

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot Kirkkopirtillä 
eikä Jäälin kappelilla ole per-
hekerhoja 7.–21.4. 
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 

eikä Jäälin kappelilla ole per-
hekahviloita 8.–17.4.
Esikkoryhmää ei ti 15.4.
Päiväkerhot ja lastenparkki 
eivät kokoonnu hiljaisella vii-
kolla (14.–21.4.).
Pyhäkoulu 13.4. klo 12 Kirk-
kopirtillä. 
Ensi syksyn päiväkerhoihin 
ilmoittaudutaan 1.–20.4. 
netissä www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo.

Nuoret
Yökahvila Jäälin kappelilla 
perjantaina 11.4. klo 18.30–
22.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 13.4. klo 
17 seurat ry:llä, Kari Kainua.

Hiljaisen viikon sävelhartaus 

"Oi katso Golgataa" 
keskiviikkona 16.4. klo 19 srk-keskuksessa.

Hartaus Leena Brockman. 
Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro ja soitinyhtye,

 johtaa Hannu Niemelä, urut Elias Niemelä.
Ohjelmassa mm. H. Schützin Pienoispassio

Jeesuksen seitsemän sanaa ristillä.
Solisteina kuorolaisia. 

Vapaa pääsy, kolehti. 

Veteraani-
päivän juhla 

pe 25.4. klo 12 
Laivakankaan 

koululla.

Oulun 
seurakuntien 

Aikuisten 
mielen-

terveysleiri 
19.–21.5. Isoniemen 

leirikeskuksessa 
Haukiputaalla. 

Leiri alkaa maanan-
taina klo 10 ja loppuu 
keskiviikkona klo 12. 

Leirimaksu 50 €. 
Tied. ja ilm. 24.4. 

mennessä 
Seija Lommalle, 
p. 040 5793 247.

w
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Soiva 
lohdutus 
– runon ja 

musiikin ilta 
to 24.4. klo 19 

srk-keskuksessa.

Perhemessu su 13.4. klo 10 kirkossa. Toimittaa Juha 
Tahkokorpi, avustaa Anne Schönberg, kanttorina Jark-
ko Metsänheimo, poikakuoro.
Perhemessu su 13.4. klo 13 Jäälin kappelissa. Toimittaa 
Miia Seppänen, avustaa Anne Schönberg, kanttorina Sa-
ri Wallin.
Kiirastorstain messu to 17.4. klo 19 kirkossa. Toimittaa 
Pauli Niemelä, avustaa Erja Haho ja Miia Seppänen, kant-
torina Sari Wallin, kirkkokuoro.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 18.4. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Juha Tahkokorpi, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo, mieskvartetti
Pääsiäisyön messu la 19.4. klo 23 kirkossa. Toimittaa Sei-
ja Helomaa, kanttorina Jarkko Metsänheimo.
Pääsiäispäivän messu su 20.4. klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Miia Seppänen, kanttorina Sari Wallin, musiikissa laulu-
koululaiset Ulla Metsänheimon johdolla.
Pääsiäispäivän messu su 20.4. klo 13 Jäälin kappelissa. 
Toimittaa Miia Seppänen, kanttorina Sari Wallin, Jorma 
ja Jaana Pulkkinen, laulu.
2. pääsiäispäivän messu ma 21.4. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Harri Isopahkala, saarnaa rovasti Osvald Carlson, 
kanttorina Sari Wallin, kamarikuoro Jarkko Metsänhei-
mon johdolla.

jumalanpalvelukset

A r k i s t o  /  S a nna Tu r u n e n
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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

Kiirastorstain messu to 17.4. 
klo 19, Kastellin kirkko. Toi-
mittaa Olavi Mäkelä, avusta-
vat Juha Vähäkangas ja Vil-
le Vakkuri, kanttorina Ilkka 
Järviö. 
Kiirastorstain messu to 17.4. 
klo 19, Kaukovainion kappe-
li. Toimittaa Kimmo Kieksi, 
avustaa Esa Nevala. 
Kiirastorstain messu to 17.4. 
klo 19, Maikkulan kappeli. 
Toimittaa Erja Järvi, avusta-
vat Jenni Koskenkorva ja Jan-
ne Honkanen. 
Kiirastorstain messu to 17.4. 
klo 19, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Toimittaa Petri Satomaa, 
avustaa Mirjami Dutton, 
kanttori Eeva Holappa. Ko-
lehti Yhteisvastuukeräykselle.

Hartauselämä
Kristillinen meditaatio to 
10.4. klo 16.15, Karjasillan 
kirkko. 
Healing Rooms rukouskli-
nikka ti 15.4. klo 18.30, Py-
hän Andreaan kirkko. 
Raamattupiiri to 10.4. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Pappilan raamattupiiri to 
10.4. klo 18, Kastellin kirkko. 
Raamattupiiri to 10.4 ja 17.4. 
klo 18, Maikkulan kappeli. 
Raamattupiiri ti 15.4. klo 12, 
Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
16.4. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 10.4. klo 18, Kau-
kovainion kappeli ja pe 11.4. 

klo 19, Maikkulan kappeli ja 
raamattuluokka pe 11.4. klo 
18, Maikkulan kappeli. 

Musiikki ja kulttuuri
Palmusunnuntain konsert-
ti su 13.4. klo 15, Karjasillan 
kirkko. Ks. ilmoitus.
Pääsiäiskonsertti ma 21.4. 
klo 15, Karjasillan kirkko. Ks. 
ilmoitus.
"Tätä tietä kulkee Jumala" 
- runoilta Niilo Rauhalan ly-
riikasta su 13.4. klo 18, Kas-
tellin kirkko. Ks. ilmoitus. 
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisil-
le uteliaille ke 23.4. klo 18, 
Kastellin kirkon pappila. Nyt 
hilpeyttä kehiin! Nyt puhu-
tuttaa Minna Lindgrenin 
Kuolema Ehtoolehdossa ja 
Arne Nevanlinnan Marie. 

Diakonia
Aamupuuro to 10.4. klo 9, 
Kaukovainion kappeli. 
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 joko p. 
044 3161 579 tai paikan pääl-
tä Karjasillan kirkolta.
Melko Nuoret Naiset to 
24.4. klo 18, Maikkulan kap-
peli. Illan teemana "Lenkki + 
makkara". Pukeudu ulkoilu-
vaatteisiin ja laita jalkaasi kä-
velyyn sopivat kengät. 

Lähetys
Hanna-ryhmä to 10.4. klo 
18, Kaukovainion kappeli. 
Hiljaisen viikon virsi-ilta ma 

Karjasillan kirkolla torstaisin klo 16.15.
Kesto noin puoli tuntia. Tervetuloa!

Tule hiljentymään

Kristillinen 
meditaatio 

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.

14.4. klo 18.30, Kaukovaini-
on kappeli. 

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu messun yhteydes-
sä Kastellin kirkolla su 13.4. 
klo 10, Kastellin kirkko.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 10.4. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 10.4. 
klo 13, Karjasillan kirkko. 

Seurakuntakerho ti 15.4. klo 
14, Höyhtyän palvelukeskus, 
mummonkammari. 
Eläkeläisten kerho to 17.4. klo 
13, Pyhän Andreaan kirkko. 

Muut menot
Lattiakuvailta ke 23.4. klo 
18, Maikkulan kappeli. Ks. il-
moitus.
Majakkailta pe 25.4. klo 18, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ks. 
ilmoitus.

Pääsiäiskonsertti 

Beats of Love
maanantaina 21.4. klo 15 Karjasillan kirkossa. 

- Negrospirituaaleja ja uusia 
rytmikkäitä pianosävellyksiä. 

Riikka Vuorijärvi, laulu, 
sekä Tanja Kushniruk, piano. 

Mukana ovat Hannu Rosberg, Eeva Holma, Väinö Kok-
konen, Arja Alakontiola, Pirkko Böhm-Sallamo ja Juha 
Vähäkangas, kanttorina Riitta Piippo. Vapaaehtoinen 
käsiohjelmamaksu Yhteisvastuukeräykseen!

Lattiakuvailta 
keskiviikkona 23.4. klo 18 Maikkulan kappelissa.
Aiheena on: Menkää kiireesti kertomaan, että 
Jeesus on noussut kuolleista – Ylösnousseen todistajat. 
Lattiakuvailloissa rakennamme kaksi lattiakuvakerto-
musta, lasten- ja aikuisten kertomuksen. Molemmissa 
kertomuksissa on sama aihe, lasten kertomus toteute-
taan käyttäen yksinkertaisempaa kieltä. Lattiakuvaker-
tomuksissa on tärkeää yhteinen kokemus ja raamatun-
kertomusten siirtäminen tähän päivään ja tähän het-
keen, jokaisen osallistujan omaksi kokemukseksi. 
Kertomuksen jälkeen nautimme yhdessä iltapalaa. 

Jumalanpalvelukset
Tuomasmessu  la 12.4. klo 
18, Kastellin kirkko. Ks. il-
moitus s. 15.
Messu su 13.4. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Satu 
Kreivi-Palosaari, saarna Olavi 
Heino, avustaa Kimmo Kiek-
si, kanttorina Juha Soranta 
ja Cantio Laudis kuoro. Sy-
dänyhdistyksen pyhä. Kirk-
kokahvit. 
Messu su 13.4. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Erja Jär-
vi, avustaa Janne Honkanen, 
kanttorina Riitta Piippo. Mu-
kana rippikouluryhmät Kar-
jasilta 5 ja 6.
Messu su 13.4. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, kanttorina 
Riitta Piippo.
Messu su 13.4. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Mirjami Dutton, avustaa Kat-
ja Ylitalo, mukana rippikou-
luryhmä Kaakkuri 3, kantto-
rina Eeva Holappa. 
Messu su 13.4. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimit-
taa Heikki Karppinen, avus-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Juha Soranta. Kolehti Gi-
deonille.
Hiljaisen viikon iltajuma-
lanpalvelus ma 14.4. klo 19, 
Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Heikki Karppinen, kantto-
rina Juha Soranta. Musiikis-
sa avustaa lauluryhmä Reso-
nanssi.
Hiljaisen viikon iltajuma-
lanpalvelus ti 15.4. klo 19, 
Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Maija Konttinen, kanttori-
na Juha Soranta. Musiikis-
sa avustaa lauluryhmä Reso-
nanssi.
Hiljaisen viikon perhekirkko 
ke 16.4. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Toimittaa Maija Kontti-
nen, avustavat Kaisa Janger, 
Riitta Yliluoma ja Sanna Pit-
känen.
Hiljaisen viikon iltajumalan-
palvelus  ke 16.4. klo 19, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa Sa-
tu Kreivi-Palosaari, kantto-
rina Juha Soranta. Musiikis-
sa avustaa lauluryhmä Reso-
nanssi.
Kiirastorstain messu to 
17.4. klo 19, Karjasillan kirk-
ko. Toimittaa Liisa Karkuleh-
to, avustavat Heikki Karppi-
nen, Maija Konttinen, Nina 
Niemelä, kanttorina Riitta 
Piippo. Kappelin laulu. 
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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 10.–17.4.2014

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
Palmusunnuntain Messu su 
13.4. klo 10, Oulunsalon kirk-
ko. Toimittaa MInna Salmi, 
kanttori Taru Pisto, musiik-
kiavustus Outi Kiiveri, viulu.

Hartaudet
Hartaus to 10.4. klo 11.30, 
Teppola. Mari Flink.
Hartaus ke 16.4. klo 13.30, 
Salonkartano. Jukka Joensuu.

Musiikki ja kulttuuri
Palmusunnuntain sävelhar-
taus la 12.4. klo 20–21.30, 
Oulunsalon kirkko. Ks. ilmoi-
tus.

Lähetys
Kiiminkiin pääsiäisnäytel-
mään vieraaksi 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. 

Lapset ja lapsiperheet
Messupyhäkoulu su 13.4. 
klo 10, Oulunsalon kirkko. 
Messupyhäkoulu on pyhä-
kouluhetki lapsille saarnan 
aikana kirkon morsiushuo-
neessa.
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja heidän hoitolapsil-
leen to 10.4. klo 9–10.30. 

Nuoret
Hygieniapassikurssi / Ou-
lunsalon seurakunta 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, 

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

kurssimateriaali, osaamistesti 
ja testin läpäisseille hygienia-
passi + todistus). Ilmoittautu-
minen www.oulunseurakun-
nat.fi/ ilm. 30.4. mennessä.

Kuorot ja kerhot
Musiikkikerho to 10.4. klo 
15–16, Reppu. Tervetuloa 
alakoululaiset soittamaan ja 
laulamaan! Lisätietoja Taru 
Pistolta.

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. 

Tapahtuman tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Tule mukaan 
vapaaehtoistoimintaan! 
Punaisen Ristin Oulunsalon osasto ja Oulunsalon seura-
kunta järjestävät  ystävätoiminnan peruskurssin  25.–
26.4. (pe klo 18–21, la klo 9–16.)  Oulunsalon seurakun-
nan toimitalossa, Vattukuja 2.  Kurssi on osallistujille 
maksuton ja sisältää välipalan molempina päivinä. Pää-
kouluttajana toimii sosiaalipalvelukouluttaja Aira Salo-
ranta. Muina kouluttajina toimivat THN Annikki Läm-
sä,  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. ja 17.4. klo 
18–20, Oulunsalon kirkko. 
Musiikkikerho to 17.4. klo 
15–16, Reppu. Tervetuloa 
alakoululaiset soittamaan 
ja laulamaan! Lisätietoja Ta-
ru Pisto.

Seniorit
Seurakuntakerho to 10.4. 
klo 11, Oulunsalon seura-
kunnan toimitalo. Sauli Tuu-
li, Riitta Markus-Wikstedt.
Kyläkamarin lauluhetki ke 
16.4. klo 12, Toimitalolla, 
Vattukuja 2. Taru Pisto.

Osallistuminen Kiimingin 
pääsiäistapahtumaan ke 
16.4. klo 18. Taksikyyditys. 
Ilmoittaudu.
Ei seurakuntakerhoa to 
17.4.

Muut menot
Herännäisseurat su 20.4. klo 
18.30 Kempeleen kirkko.
Kirkonkylän ry: Nuorten il-
ta pe 11.4. klo 19. Leirikesku-
silta ja seurat su 13.4. klo 16 
Erkki Alasaarela. Ahtisaarna 
kirkossa ti 14.4. klo 19 Toivo 
Määttä.

Matka pääsiäiseen 
maanantaina 14.4. klo 19 
Ylikiimingin seurakuntatalossa. 

Multimediaesitys matkasta halki Saksan katsomaan 
Oberammergaun kärsimysnäytelmää, 
rovasti Matti Häkkinen.

Peräkärrykirppis 
lauantaina 26.4. klo 10–13 
Yli-Iin seurakuntatalon parkkialueella. 

Pääsiäisen ajan jumalanpalvelukset
Ahtisaarna ma 14.4. klo 19, Oulunsalon kirkko. 
Toimittaa Minna Salmi, kanttori Taru Pisto.
Ahtisaarna ti 15.4. klo 19, Oulusnalon kirkko. 
Toimittaa Toivo Määttä, kanttori Taru Pisto.
Ahtisaarna ke 16.4. klo 19, Oulunsalon kirkko. 
Toimittaa Mari Flink, kanttori Tuomo Kangas.
Kiirastorstain messu to 17.4. klo 19, Oulunsalon 
kirkko. Toimittaa Jukka Joensuu avustaa Mari Flink 
kanttori Tuomo Kangas ja nuortenkuoro.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 18.4. klo 
10, Oulunsalon kirkko. toimittaa Jukka Joensuu, 
kanttori Taru Pisto ja Uusi Ääni.
Messu su 20.4. klo 10 Mari Flink, kanttori Taru Pisto.
2. Pääsiäispäivän messu ma 21.4. klo 10 toimittaa 
Minna Salmi, kanttori Taru Pisto av. nuorisokuoro, 
johtaa Eeva Maija Sorvari.

Palmusunnuntain 
sävelhartaus 
lauantaina 12.4. klo 20–21.30 Oulunsalon kirkossa. 
Buxtehuden Jeesuksen kärsimysajan kantaatti: johtaa 
Eeva-Maija Sorvari, Nuorten kuoro: johtaa E-M Sorvari 
ja Seurakunnan mies- ja lapsikuoro johtaa Tuomo Kan-
gas sekä Soitinyhtye Antto ja Saara Vanhala viulu ja Ti-
mo Väyrynen sello osia Buxtehuden kantaateista ja muu-
ta kuoro- ja soitinmusiikkia Hartaus Pekka Kinnunen.

Kirkkoherra Kortesluoma virallisesti töissä viimeistä päivää.

Voit vuokrata pöydän omille kirpputoritavaroille. 
Paikan hinta 5 €, paikkavuokra diakonian ja 
lähetyksen hyväksi. 
Varaukset 24.4. mennessä Sari Lukalle, p. 040 5281 
813 tai Katja Jumiskolle, p. 040 5220 252. 

Seurakuntatalossa 
pannukakku-
kahvit 3 €. 
Lisäksi 
diakonian ja 
lähetyksen 
myyntipöydät. 
Lahjoituksia 
myytävistä 
artikkeleista 
otetaan vastaan.

Jumalanpalvelukset
Perhemessu su 13.4. klo 10, 
Oulujoen kirkko. Toimittaa 
Ilkka Mäkinen, avustaa Jou-
ni Heikinheimo, kanttorina 
Sanna Leppäniemi, lapsikuo-
ro aCorde ja Mido.
Messu su 13.4. klo 12, Huo-
nesuon seurakuntakoti. Toi-
mittaa Antti Leskelä, kantto-
rina Sanna Leppäniemi. Kirk-
kokahvit.
Perhekirkko su 13.4. klo 12, 
Ylikiimingin kirkko. Toimit-
taa Sanna Jukkola, kanttori-
na Leo Rahko.
Perhekirkko su 13.4. klo 
10, Yli-Iin kirkko. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, saarna Riit-
ta Kentala, kanttorina Anja 
Hyyryläinen, lapsikuoro.
Hiljaisen viikon kirkkoilta 
ma 14.4. klo 19. Antti Les-
kelä, kanttori Sanna Leppä-
niemi. Jaana ja Jorma Pulkki-
nen, laulu.
Hiljaisen viikon tiistai ru-
noin ja sävelin ti 15.4. klo 
19, Oulujoen kirkko. Laulu-
yhtye Nonetti, johtaa Tibor 
Garanvölgyi, lausunta Hel-
jä Rahikkala, hartaus Ilkka 
Mäkinen, kanttori Sanna 
Leppäniemi. 
Perheiden ilta ke 16.4. klo 
18, Oulujoen kirkko. Puhe 
Riitta Kentala, kanttorina 
Lauri Nurkkala, lapsikuoro 
aCorde.
Kehitysvammaisten kerhon 
pääsiäiskirkko ke 16.4. klo 
18, Hintan seurakuntatalo. 
Virsi-ilta ke 16.4. klo 18, Yli-
Iin kirkko. Puhe Pertti Lahti-
nen, kanttorina Anja Hyyry-

läinen, kirkkokuoro ja mies-
ten lauluryhmä.
Hiljaisen viikon kirkkoilta 
ke 16.4. klo 19, Ylikiimingin 
kirkko. Katselen Golgatalle –
sävelhartaus, Oulun konser-
vatorion kirkkomusiikin opis-
kelijat. Olavi Isokoski, kant-
torina Leo Rahko.
Kiirastorstain messu  to 
17.4. klo 19, Oulujoen kirk-
ko. Toimittaa Satu Saarinen, 
avustaa Riitta Kentala, Ilkka 
Mäkinen, Heimo Kuha, kant-
torina Sanna Leppäniemi, 
Oulujoen kirkkokuoro.
Kiirastorstain messu to 17.4. 
klo 19, Yli-Iin kirkko. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, avustaa 
Salla Tuominen, kanttorina 
Anja Hyyryläinen.
Kiirastorstain messu to 
17.4. klo 19 Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko. Kirk-
kokuoro.

Hartauselämä
Matka pääsiäiseen ma 14.4. 
klo 19, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. Multimediaesitys 
matkasta halki Saksan katso-
maan Oberammergaun kär-
simysnäytelmää, rovasti Mat-
ti Häkkinen.

Lähetys
Piispankamari pe 11.4. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-
tupa. Lähetyksen kirppu-
torikahvila avoinna perjan-
taisin.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 14.4. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, Ystävänka-
mari. 

Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 14.4. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret_-tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, pyhäkoulu, perheker-
hot, perhekahvilat, muskarit 
ja nuorten kerhot, Musiikki-
leikkikoulu.

Seniorit
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. 

Musiikki ja kulttuuri
Laulukerho to 10.4. klo 10–
12, Ylikiimingin seurakunta-
talo. 

Muut menot
Fransupiiri ti 15.4. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
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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 13.4. klo 10, Tuiran
kirkko. Toimittaa Niilo Peso-
nen, saarna Petteri Tuulos, 
avustavat Pirjo Pyörälä, Keijo
Hauru, Marja Manelius, Mar-
ja Raatikainen ja Tuulikki 
Kronqvist, kanttorina Tommi
Hekkala, Ossi Vuorre, viulu. 
Seurakuntamestareiden Ar-
mi Häyryn ja Mikko Raatikai-
sen tehtävään siunaaminen.
Koskela 2 -rippikouluryhmä 
osallistuu messuun. Radioin-
ti Radio Dei.
Messu su 13.4. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Stiven Naatus, avustaa Päi-
vi Jussila, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. Sekakuoro Tuike. 
Pyhäkoulu saarnan aikana.
Messu su 13.4. klo 12, Pyhän
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Pasi Kurikka, saarna Riitta 
Heino, avustaa Lauri Kujala, 
kanttorina Pirjo Mäntyvaara.
Messu su 13.4. klo 12, Pa-
teniemen kirkko. Toimittaa 
Jukka Kolmonen, avustaa 
Riitta Louhelainen, kantto-
rina Raakel Pöyhtäri. Pate-
niemen Rauhanyhdistyksen 
lapsikuoro. Pateniemen Rau-
hanyhdistyksen kirkkopyhä.
Iltamessu su 13.4. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa An-
na-Leena Häkkinen, avustaa 
Jaakko Syynimaa, kanttori-
na Heikki Jämsä. Messussa 
Taizé-lauluja ja hiljaisuutta.
Hiljaisen viikon iltajumalan-
palvelus ma 14.4. klo 19, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Lauri 
Kujala, kanttorina Pirjo Män-
tyvaara.
Eläkeläisten ja laitosväen 
messu ti 15.4. klo 13, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Pasi Kurik-
ka, avustaa Aino-Liisa Ilkko, 
kanttorina Tommi Hekkala.
Hiljaisen viikon iltajumalan-
palvelus ti 15.4. klo 19, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Stiven 
Naatus, kanttorina Heikki 
Jämsä. Psalmikvartetti.
Hiljaisen viikon iltajuma-
lanpalvelus ke 16.4. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa An-
na-Leena Häkkinen, avus-
taa Pekka Jarkko, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri.

Hartauselämä
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 10.4. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. Vetäjänä pastori Riit-
ta Louhelainen. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 11.4. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko.
Sotaorpojen ja sotalasten 
pääsiäishartaus ja tapaami-

nen Pyhän Tuomaan kirkossa 
15.4. klo 13.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. 044 3161 412. 
Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyönteki-
jään.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 10.4. klo 12, Ra-
jakylän seurakuntakoti. Ate-
rian hinta 2 €.
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 10.4. klo 13, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Tervetuloa Pateniemen ja 
Herukan diakoniapiiriin. Pai-
kalla pastori Jukka Kolmo-
nen ja diakoni Heli Mattila. 
Lisätietoja ja ajo-ohjeita saa 
diakoni Heli Mattilalta, p. 
040 5747 145.
Työttömien ateria pe 11.4. 
klo 12–13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Diakonian vapaa-
ehtoisten valmistama lou-
nas 2 €.

Lähetys
Puutyökerho ma 14.4. klo 9, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa.
Käsityökahvila ti 15.4. klo 
12–15, Koskelan seurakunta-
koti. Tule tekemään yhdessä 
käsitöitä lähetystyön tarpei-
siin. Opetellaan uusia ja ke-
hitellään vanhoja tekniikoi-
ta. Lankalahjoituksia ote-
taan vastaan. 

Lapset ja lapsiperheet
Päiväkerhoihin ilmoittau-
tumiset 1.-20.4. ja lisätietoja 
osoitteessa www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo. Kerhot al-
kavat viikoilla 33 tai 34. Tar-
joamme päiväkerhoja alle 
kouluikäisille lapsille, 3-vuo-
tiaista ylöspäin. Tarkistathan 
tarkemmat kerhokohtaiset 
ikärajat ja tiedot oman seu-
rakuntasi päiväkerhoilmoit-
tautumislomakkeen yhtey-
destä. Syksyn päiväkerho-
laisille lähetetään omasta 
kerhoryhmästä postia. Ker-
ho voidaan aloittaa, mikä-
li ryhmään ilmoittautuu vä-
hintään kahdeksan lasta. Li-
sätietoja Tuiran seurakunta, 
Kirsi Merenheimo-Mäenpää, 
p. 040 5747 106, kirsi meren-
heimo-maenpaa@evl.fi.
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalente-
ri/lapset ja lapsiperheet, löy-
tyvät päiväkerhot, pyhäkou-
lut, perhekerhot, varhaiskas-

Tuiran kirkon messussa sunnuntaina 13.4. klo 10 

Armi Häyryn ja Mikko Raatikaisen 
tehtävään siunaaminen. 

Toimittaa Niilo Pesonen, saarna Petteri Tuulos, 
kanttorina Tommi Hekkala. 

Radiointi Radio Dei.

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.

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. 

Pitkäaikaisten 
lähetystyöntekijöiden tulojuhla 

sunnuntaina 13.4. klo 12, Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Riitta Heino saarnaa messussa. 
Kirkkokahveilla vietämme juhlaa 

Riitan ja Olavin kanssa.

Hiljaisen viikon messu 
ja kirkkokahvit 
tiistaina 15.4. klo 13 Tuiran kirkolla. 

Linja-autoreitti ja aikataulu:
11.45 Pyhän Luukkaan kappeli-Kaitoväylä-Raitotie, 
11.55 Pateniemen kirkko, 
12.00 Palokan palvelukeskus, 
12.10 Rajakylän seurakuntakoti, 
12.15 Koskelan seurakuntakodin pysäkki, 
12.20 Metsolan kartano, 
12.25 Pyhän Tuomaan kirkko, 
12.30 Alppilan pysäkki, ajaa Kaarnatietä, 
12.40 Tuiran palvelukeskus, Tuiran kirkko. 
Paluukuljetus lähtee klo 14.45 Tuiran kirkolta. 

Palmusunnuntain konsertti 
sunnuntaina 13.4. klo 19 Pyhän Tuomaan kirkossa.
 
Oulun Laulu, johtaa Kristian Heberg. 
Ohjelmassa Kankaisen Luukas passio sekä Sisaskin 
eestiläinen messu. Kankaisen Luukas passiossa 
solistina Tommi Hekkala ja urkurina Raakel Pöyhtäri.

Käsityönäyttely 
17.3. – 29.4. Pyhän 

Luukkaan kappelissa.
 

Lähetystyön 
kerhojen upeita 

töitä vuosien varrelta. 
Näyttely on avoinna 
kirkossa pidettävien 
tilaisuuksien, kuten 
sunnuntain klo 10 

messun yhteydessä. 

Kivikerho 
tiistaisin klo 10–14 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Tule opettelemaan 
korukivien hiontaa 
ja tekemään kivistä koruja. 
Kerhossa opastetaan alkuun. 

Kerho kokoontuu kirkon kellaritiloissa. 
Pääovelta oikealle kiertäen löytyy portaat alas. 

vatuksen musiikkiryhmät ja 
nuorten kerhot.
Pääsiäisvaellus "Taulut ja 
laulut" to 10.4., Pyhän Tuo-
maan kirkko. Pääsiäisvael-
luksella tutustutaan Jee-
suksen elämään ja pääsiäi-
sen ajan tapahtumiin Stiven 
Naatuksen maalaamien tau-
lujen, draaman ja musiikin 
keinoin. Käsikirjoituksen on 
tehnyt Terttu Aakko. Kierros 
kestää noin puoli tuntia. Kai-
kille avoimet kierrokset tors-
taina 10.4 klo 12.20 ja 12.40 
Pyhän Tuomaan kirkolla.
Pieni pääsiäispaja kaiken-
ikäisille la 12.4. klo 13, Py-
hän Luukkaan kappeli. Ks. il-
moitus.

Nuoret
Nuorten draamaryhmä to 
10.4. klo 18, Tuiran kirkon 
nuorisotila. Kiinnostaako 
näytteleminen, improvisaatio-
teatteri, muu teatteri-ilmaisu 
tai kenties lavastajan tai mas-
keeraajan rooli? Tule mukaan 
nuorten draamaryhmään ja 
ylitä itsesi! Uudet jäsenet ovat 
tervetulleita! Ryhmää vetävät 
nuorisotyönohjaaja Marja Ma-
nelius, p. 040 5245 944 ja pas-
tori Jaakko Syynimaa.
Nuorten yökahvila pe 11.4. 
klo 19.30–23, Tuiran kirkon 
nuorisotila. Yökahvilassa va-
paata oleskelua, yhdessä-
oloa, pelailua, pientä tarjoi-
lua, yllärijuttuja. Illat ovat 
päihteettömiä ja energia-
juomattomia. Lisätietoja vs. 
nuorisotyönohjaaja Sanna 
Parkkinen, p. 050 3408 982.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 10.4. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Tervetuloa. Kerhossa 
mukana diakoni Päivi Moila-
nen, p. 040 5747 064.
Hiljaisen viikon messu ti 
15.4. klo 13, Tuiran kirkko. 
Ks. ilmoitus. 

Muut menot
Peräkärrykirppis la 12.4. klo 
12–15, Koskelan seurakunta-
kodin pihalla. Ks. ilmoitus.
Käsityökerho ma 14.4. klo 
12, Tuiran kirkko. Tule teke-
mään käsitöitä hyvään seu-
raan Tuiran kirkolle. Ota mu-
kaan oma kahvimuki sekä 
lankaa ja virkkuukoukku.
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Menot Oulun seurakunnissa 10.–17.4.2014

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
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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

Kuollut: Aarne Taavi 
Turunen 87 (Pyhäntä), 
Heikki Antero Turunen 
81 (Pulkkila), Aamu 
Tellervo Kilpeläinen e. 
Niskanen 71 (Kestilä). 

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.
II leirin ryhmäytymislauan-
tai la 12.4. klo 9–14 Pulkkilan 
srk-talossa. 
Eläkeliitto ti 15.4. klo 11 
Rantsilan srk-talossa. 
Ystävänkammari ke 16.4. 
klo 10 Kestilän srk-kodissa. 
Ehtoollishartaus pe 11.4. klo 
14 Pohjantähdessä, su 13.4. 
klo 14 Pihlajistossa, to 17.4. 
klo 13 Koivulehdossa.
Seurakuntakerho to 10.4. 
klo 12 Pulkkilan, to 10.4. klo 
13 Rantsilan, pe 11.4. klo 10 
Kestilän srk-talossa.
Päiväkerho to 10.4. klo 10 
Kestilän kerhokodissa, pe 
11.4. klo 10 Pulkkilan kerho-
huoneessa, pe 11.4. klo 10 
Pyhännän kerhotilassa. Nup-
pukerhot to 10.4. klo 10 ja 
klo 13 Nuppulassa.
Varhaisnuortenkerhot to 
10.4. klo 13.30 Kestilän ker-

Palmusunnuntain sana-
jumalanpalvelus su 13.4. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Nuusa Parkkinen, kantto-
rina Kaisamarja Stöckell. 
Musiikkikerholaiset soit-
tavat chimes-kelloja.
Ahtisaarna ti 15.4. klo 19 
kirkossa.
Saarenkartanon ehtool-
lishartaus to 17.4. klo 14.
Kiirastorstain messu to 
17.4. klo 19 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Kaisamarja 
Stöckell. 
Pitkäperjantain sanaju-
malanpalvelus pe 18.4. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Timo Juntunen, kantto-
rina Kaisamarja Stöckell. 
Kirkkokuoro avustaa.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Nuorten aikuisten raamis to 10.4. klo 18, Vanha pap-
pila, Jössensali. 
Kolomio pe 11.4. klo 16.30, Keskustan seurakuntatalo 
monitoimisali. Tule istahtamaan hetkeksi, rupattele-
maan ja halutessasi askartelemaan Kolomioon! 
Tuomioklubi pe 11.4., Keskustan seurakuntatalo. Nuor-
ten aikuisten yökahvila Tuomioklubi joka toinen per-
jantai, parittomilla viikoilla klo 19–24. Ilta sisältää kes-
kustelua, rentoa yhdessäoloa, herkkuja ja musiikkia. 
Yliopiston ekumeeninen pääsiäishartaus ti 15.4. klo 
15 Pyhän Luukkaan kappelissa. Oulun yliopiston pe-
rinteisessä ekumeenisessa pääsiäishartaudessa puhuu 
piispa (ort.) Arseni ja sen toimittavat yliopistopastori 
Ari Savuoja ja kirkkoherra (ort.) Marko Patronen. Mu-
siikki: Antti Vasalan puupuhallinorkesteri, kirkkomuu-
sikko Taina Voutilainen ja ekumeeninen lauluryhmä. 
Hartauden jälkeen on paastonajan kirkkokahvit kappe-
lilla. Pääsiäishartauteen ovat kaikki tervetulleita, erityi-
sesti opiskelijat ja henkilökunta! 
Lenkkiryhmä to 17.4., Keskustan seurakuntatalo. Lenk-
kiryhmä starttaa keskustan seurakuntatalolta torstai-
sin parillisilla viikoilla torstaina klo 18. Käymme tun-
nin reippailulla, jonka jälkeen nautimme iltapalasta ja 
hartaudesta. 

JärJeStöt
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat to 
10.4. klo 19, Huom: seurat peruttu!. 
OPKOn opiskelijailta la 12.4. klo 18.30, Keskustan seu-
rakuntatalo, Isokatu 17. Ovatko lapset synnynnäisesti 
uskovia? Tapio Puolimatka
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 14.4. klo 
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. Samuel Korhonen: 
Sakramentit, muako varten?
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 16.4. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Hiljaisen viikon seurat.

Erityisdiakonia
KeHitySVaMMaiSet
Perhepiiri to 10.4. klo 12. Ryhmä vanhemmille, joilla 
on kehitysvammainen lapsi.
Jumalanpalvelus to 17.4. klo 13, Tahkokangas, juh-
lasali. 

KuuLoVaMMaiSet
Tallikirkon raamattutunti pe 11.4. klo 18.30, Piispan-
talo tallikappeli. Raamatun tutkiskelua kuurojenpap-
pi Urpo Luokkalan johdolla.
Viittomakielinen messu su 13.4. klo 12, Piispantalon 
tallikirkko. Toimittaa kuurojenpappi Urpo Luokkala.
Kiirastorstain viittomakielinen viikkomessu to 17.4. 
klo 15.30, 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. 
Tuomasmessu la 12.4. klo 18, Kastellin kirkko. Osallis-
tutaan porukalla. Kokoonnutaan Kastellin kirkon pi-
halle viimeistään klo 17.45 mennessä. Opasystävä on 
vastassa kirkon parkkipaikalla klo 17.30 alkaen. Mes-
sun jälkeen on tarjoilua ja vapaata yhdessäoloa.
Näköpiiri ti 15.4. klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-
sali. Kokoontuminen kahvittelun kera näkövammai-
sille ja läheisille. Mukana Jyrki Vaaramo Tuomiokirk-
koseurakunnasta. Opasystävä on vastassa klo 12.30 al-
kaen 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 ti 13.5. klo 9 linja-autoase-
man tilausajolaiturista ja paluu samaan paikkaan klo 
16.30. Retken hinta on 10 € sis. kuljetuksen, lounaan 
ja päiväkahvin. Varaa mukaasi tasaraha. Perillä laulam-
me myös yhdessä Seppo Ala-Laurin harmonikkasäes-
tyksellä. Paluumatkalla käymme Zeppelinissä. Ilmoit-
taudu 28.4. mennessä Pohjois-Pohjanmaan näkövam-
maisten yhdistykselle, p. (08) 3115 653 tai yhdistys@
ppnry.net. Ilmoitathan mahdollisen erityisruokavalio-
si. Retken vetäjinä Paula Mustonen ja Teija Kaikkonen. 
 
päiHDetyö:
Naistenryhmä pe 11.4. klo 13–15, Keskustan seurakun-
tatalo/Monitoimisali. Perjantaisin klo 13–15 HUOM! 
Uusi kokoontumispaikka.
Päihdetyöntekijän päivystys tiistaisin klo 9–11, Dia-
koniset erityispalvelut, Puusepänkatu 4, 2 kerros. 
Tavoiteryhmä ti 15.4. klo 13.30–15, Keskustan seura-
kuntatalo/Monitoimisali. Keskusteluryhmä päihdeon-
gelman kanssa kipuileville miehille ja naisille. Tervetu-
loa! Lisätietoja: diakonissa Tellervo Kianto, p. 040 7564 
022. HUOM! Uusi kokoontumispaikka.

English Service on Sunday 13th of April at 4 pm. in St. 
Luke's Chapel. Sunday school for children. 
Englanninkieliset seurat su 13.4. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu lapsille.

Kansainvälisyys

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.

Stabat Mater 
konsertti 

sunnuntaina 13.4. 
klo 16 kirkossa. 

Madetojan 
musiikkilukion 

tyttökuoro esittää 
Pergolesin Stabat 
Mater  –teoksen 

Elina Könösen johdolla. 
Teos kertoo 
Maria-äidin 

tuntemuksista Jeesuksen 
ristiinnaulitsemisen 

aikana. 
Vapaaehtoinen 

ohjelmamaksu 10 €.

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!

Cafe Krypta 10.4. klo 13 Riitta ja Olavi Heino tuovat 
terveisiä Malawista. 

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! 

Pyörien keväthuolto Siivessä pe 11.4. klo 10–14. 
Ajanvaraus etukäteen p. 044 3161 720. Perushuol-
to vaihteeton 35 €, vaihdepyörä 45 €. Asiakas hank-
kii tarvittavat varaosat, myös uudet renkaat hankit-
tava ennen pyörän huoltoon tuomista. Tuotto seura-
kuntien lähetystyölle.
Lähetystovi pe 11.4. klo 12–13, Siivessä. Riitta ja Ola-
vi Heino sekä Péter Marosvári.
Siipi – lähetyksen puoti ja paja suljettu 14.–21.4.

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

Meijän Olokkari 
torstaisin klo 16–18 

Keskustan seurakuntatalossa. 

Kaikille avoin 
seurakuntien 
vapaaehtoistyön 
järjestämä 
kohtaamispaikka 
Suurella Sydämellä 
-toiminnan pohjalta 
monitoimisalissa. 
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Lapsiparkki seuraavan ker-
ran ke 23.4. klo 12.30–14.30. 
Ilmoittautumiset joka kerral-
le erikseen, p. 044 7750 601.
Lumijoen – Limingan mies-
tenretki ”Tuurin tynkää” 
Kauppakeskus Tuuriin la 
3.5. Mahdollisia peruutus-
paikkoja voi vielä tiedustel-
la virastosta p. 044 7750 600.
Omaishoitajien leiri 9.–11.6. 
Rokuan kylpylähotellissa. 
Ohjelmassa: yhteistä ohjel-
maa, keskusteluja, ulkoilua, 
uintia ja lepoa. Omavastuu 
70e. Sitovat ilmoittautumi-
set Marjolle 30.4. mennessä 
p. 045 6381 973. Järjestää Li-
mingan rovastikunnan seura-
kuntien diakoniatyö.
Kesätöitä tarjolla lumijoki-
sille nuorille. Kesätyönteki-

”Virvoittelen vitsasilla 
näillä palmunoksasilla
Jeesuksen Kristuksen 
Jerusalemiin ratsastamisen 
muistoksi.” 

Palmusunnuntaina 13.4.
Perhekirkko klo 10 Pulkkilan 
kirkossa. Toimittaa Martti Arkkila, 
avustaa Johanna Hietala. Kanttori-
na Veijo Kinnunen. Virpomisoksien 
siunaus. Perhekerho mukana.
Messu klo 10 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina 
Arja Leinonen.
Messu klo 13 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina 
Arja Leinonen.
Perhekirkko klo 13 Pyhännän 
kirkossa. Toimittaa Martti Arkkila, 
avustaa Johanna Hietala. 
Kanttorina Veijo Kinnunen, 
avustaa lapsikuoro. 
Virpomisoksien siunaus.

Malkamaanantaina 14.4.
Palleroiden pääsiäiskirkko klo 10 
Rantsilan kirkossa. Toimittaa 
Merja Jyrkkä, avustaa Johanna 
Hietala. Kanttorina Arja Leinonen.
Ahtikirkko klo 19 Pyhännän 
kirkossa. Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Veijo Kinnunen.

Tikkutiistaina 15.4.
Lasten pääsiäiskirkko klo 10 
Piippolan kirkossa. Toimittaa 
Merja Jyrkkä, avustaa Sirkku Palola. 
Kanttorina Unto Määttä.
Hiljaisen viikon ehtoolliskirkko 
klo 13 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina 
Unto Määttä. Kirkon jälkeen 
tarjoilua seurakuntakodissa. Jos 
tarvitset kyytiä, niin soita kirkko-
herranvirastoon p. 040 5528 989.
Herättäjän ahtikirkko klo 19 
Piippolan kirkossa. Toimittaa 
Matti Nuorala, kanttorina Unto 
Määttä. Piippolan Mieskuoro ja 
Violakuoro avustavat, johtaa Pekka 
Kyöstilä. Kirkkokahvit Väinölässä. 
Ahtikirkko klo 19 Rantsilan 
kirkossa. Toimittaa Paavo Marttila, 
kanttorina Jaakko Tyni.

Kellokeskiviikkona 16.4.
Lasten pääsiäiskirkko klo 10 
Kestilän kirkossa. Toimittaa 
Saila Karppinen, avustaa Johanna
Hietala. Kanttorina Arja Leinonen.
Pääsiäiskirkko esikoululaisille ja 
luokille 1.–6. klo 10 Pulkkilan 
kirkossa. Toimittaa Martti Arkkila, 
kanttorina Veijo Kinnunen.
Ahtikirkko klo 19 Junnonojan 
rukoushuoneella. Toimittaa Martti 
Arkkila, kanttorina Pekka Kyöstilä. 

Kiirastorstaina 17.4.
Lasten pääsiäiskirkko klo 9 
Pyhännän kirkossa. Toimittaa 
Saila Karppinen, avustaa Sirkku 
Palola. Kanttorina Veijo Kinnunen, 
avustaa lapsikuoro.
Lasten pääsiäiskirkko klo 10 
Pulkkilan kirkossa. Toimittaa 
Martti Arkkila, avustaa Johanna 
Hietala. Kanttorina Unto Määttä.
Messu klo 18 (huom. kellonaika!) 
Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila, avustaa 
Jari Haverinen. Kanttorina Unto 
Määttä, avustaa kirkkokuoro.
Messu klo 19 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, avustaa 
Paula Petäjäjärvi. Kanttorina Ulla 
Koskelo, avustaa kirkkokuoro.
Messu klo 19 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Sulo Kautto, avustaa 
Arttu Kamula. Kanttorina Veijo 
Kinnunen.
Messu klo 19 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Saila Karppinen, 
avustaa Ilkka Lehto. Kanttorina 
Arja Leinonen, avustaa 
kappelikuoro.
Messu klo 20 (huom. kellonaika!) 
Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila,
kanttorina Unto Määttä. 
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Sanajumalanpalvelus 
su 13.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Markku 
Tölli ja kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen. 

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 päiväkerhoja ei ole 
hiljaisella viikolla vko 16, 
mutta toivotamme kaikki sil-
loin tervetulleiksi yhteiseen 
pikkukirkkoon to 17.4. klo 10 
kirkossa. Lisätietoja kerhois-
ta Siljalta, p. 044 7750 601.
Perhekerho to 10.4. klo 10 
srk-talossa.
Ystävyyden talo pe 11.4. klo 
10 srk-talossa.
Hiljaisen viikon keskiviikon 
hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 16.4. klo 14.
Hiljaisen viikon virsi-ilta ke 
16.4. klo 18.30 kirkossa, kuo-
ro avustaa.
Kuoroharjoitukset ke 16.4. 
kirkossa virsilauluillan jäl-
keen.
Koululaisten pääsiäiskirkko 
to 17.4. klo 9 kirkossa.
Pikkukirkko to 17.4. klo 10 
kirkossa, kaikkien lasten 
yhteinen pääsiäisen kirkko-
hetki.
Kiirastorstain messu to 17.4. 
klo 19 kirkossa, toimittaa 
Markku Tölli ja Maili Muut-
tola-Junkkonen, messutiimi 
avustaa.

hokodissa, klo 15.30 Tavast-
kengän koululla ja klo 15.30 
Nuppulassa (poikakerho). 
Kuorot: To 10.4. veteraani-
kuoro klo 12 ja lapsikuo-

ro klo 17 ja mieskuoro klo 
18.30 Pyhännän srk-talossa. 
Lapsikuoro to klo 15 Pulk-
kilan srk-talossa. Veteraani-
kuoro ke 16.4. klo 11, lapsi-

kuoro ke klo 16.30 ja kappe-
likuoro to 10.4. klo 19 Rant-
silan srk-talossa.
Rauhanyhdistykset: Kestilä: 
Ompeluseurat pe 11.4. klo 19 

ja seurat su 13.4. klo 19 ry:llä. 
Pyhäntä: Seurat su 13.4. klo 
16 ry:llä, L Paaso ja H Kinnu-
nen. Rantsila: Ompeluseurat 
pe 11.4. klo 19 ry:llä.

Lähetysmyyjäiset 
kiirastorstaina 17.4. klo 12–13 

Piippolan seurakuntakodissa. Myytävänä herkullisia 
leivonnaisia. Kahvia ja arvontaa.

Pergolesin 
Stabat Mater 

tiistaina 15.4. klo 19 Kestilän kirkko. 

Laulu Arja Leinonen ja Milla Julkunen,
urut Pekka Luukkonen.
Hartaus Merja Jyrkkä.

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 11.4. klo 
19 raamattuluokka 5.–6.-lk 
E&K Karjula 7.–8.-lk S&E Hir-
vasniemi ja nuortenilta klo 
19 ry:llä. Su 13.4. klo 15 seu-
rakuntapäivä ry:llä. To 17.4. 
klo 13 varttuneidenkerho 
Tanhualla.

Kuollut: Bernardus 
(Ben) Germen Gerard 
Kingma, 72.

Kärsimysajan 
virsiä ja lauluja 

Pitkäperjantaina 18.4. klo 19 Kestilän kirkossa. 
Hartaus Saila Karppinen.

Pääsiäisikkuna-konsertti 
sunnuntaina 13.4. klo 15 
Rantsilan kirkossa ja klo 18 
Piippolan kirkossa. 
(Piippolassa hartaus Martti Arkkila).

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

Tilaisuus on tuoksuton. 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.

Hiljaisen viikon 
virsi-ilta

keskiviikkona 16.4. klo 18.30 
kirkossa, 

kuoro avustaa.

Diakonissa Marja Rantasuo-
mela opintovapaalla huhti-
kuun ajan.

Kirkkoherra Timo Juntunen 
vuosilomalla 5.–14.4.
Aamukahvila tauolla huhti-
kuun ajan!
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Seurakunnissa tapahtuu 10.–17.4.2014

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

Aamupuuro eurolla pe 
11.4. seurakuntatalolla klo 
9–10.30, tervetuloa syömään 
ja juttelemaan! 
Lukupiiri pe 11.4. klo 18 Lä-
hetysvintillä. Aiheena Tuo-
mas Kyrön kirja Liitto.
Oulun yliopiston kamarior-
kesteri ja Voc Maris kama-
rikuoro konsertti su 13.4. 
klo 15 kirkossa. Ohjelma 15 
/ 10 €.
Seurat ma 14.4. klo 13 Niit-
typirtillä.
Gospel Gym ti 15.4. klo 18.30 
–19.30 Vanamon salissa.
Seurakuntakerhoa ei 16.4., 
mutta osallistutaan klo 13 tai 
klo 19 Ahtisaarnadraamaan.
Hiljaisella viikolla ei perhe- 
eikä päiväkerhoja, partioko-
kouksia eikä Neulekahvilaa!
Nuorten kuoro Celeste ke 
16.4. klo 17–18 kirkossa.
Tähdet-kuoro ke 16.4. Har-
joitukset kirkossa klo 18 ja 
ahtisaarna kirkossa klo 19.

Kastettu:  Saaga Linnea 
Pulkkanen.
Kuollut: Hilma Sofia 
Grönfors 76.

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

Palmusunnuntain perhemessu su 13.4. klo10 kirkossa. 
Toimittaa Ilkka Tornberg ja Marja-Liisa Hautamäki, kant-
torina Mika Kotkaranta, avustajina Heinijärven vapaaeh-
toiset. Sydänviikon juhla, sydänyhdistys tarjoaa kirkko-
kahvit.
Via Caelum Ahtisaarnadraamat kirkossa: ma 14.4. klo 
19, ti 15.4. klo 19, ke 16.4. klo 13 ja 19. Draamat ohjaa He-
lena Tornberg, elävä patsas –menetelmää toteuttavat Via 
Dolorosa yhdistyksen vapaaehtoiset. Lue juttu s. 7.
Getsemane-kärsimysvaellus to 17.4. klo 18 keskuspuis-
tosta kirkkoon, jossa kiirastorstain ahtisaarnadraama ja 
messu. Toimittaa Ilkka Tornberg, Aino Pieskä ja Marja-
Liisa Hautamäki, kanttorina Hanna Korri, Celeste-kuoro, 
avustamassa rauhanyhdistyksen vapaaehtoiset.

la 17.5. klo. 10–14 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa.
Ilmoittautuminen 1.–30.4. 
seurakunnan kotisivuilla 
osoitteessa: www.kempe-
leenseurakunta.fi/ilmoittau-
tuminen. 
Nuoret: Nuorten illat torstai-
sin klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Yöpappila pe 11.4. klo 20 
Vanhassa pappilassa.
Kastetut: Eino Henrik Saka-
ri Kiviniemi.

Kuollut: Sinikka Orvokki Sa-
vola e. Kokko s. Lehtinen 74.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys:  Lauluseurat to 10.4. klo 
18 ry:llä. Raamattuluokat pe 
11.4 klo 18 4.–5.-lk: Tahkola 
J&S, Kannonkuja 3 6.–7.-lk 
Kesti, Pulkkisentie 11. Nuor-
tenilta pe 11.4. klo 19 ry:llä. 
Pyhäkoulut: su 13.4 klo 12 
Paituri: Mällinen, Hietanie-
mentie 9 Linnakangas: Karsi-
kas, Harjutie 21 Keskusta-Ol-
lila: Karppinen, Ollakankuja 
5 Sarkkiranta: Pyörälä, Kuo-
vikuja 3 Kokkokangas-Haa-
pamaa: Räihä, Tiilipojanpi-
ha 9. Seurat su 13.4. klo 16 
ry:llä. Tiistaikerho ti 15.4. klo 
12 ry:llä. Pääsiäisajanlauluil-
ta ti 15.4. klo 19 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa (kuun-
neltavissa seurakunnan net-
tisivuilta).
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 11.4. klo 19, 
Peuranniemi 2, Tyrnävä. Seu-
rat su 13.4. klo 16 ry:llä. 

Virasto avoinna kiirastors-
taina 17.4. klo 9–15.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Perhekerhot www.kempe-
leenseurakunta.fi/perheet. 
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 10.4. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Askeleet pe 11.4. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa. 
Kuoroa ei ole 17.4.
Kirkkokuoroa ei ole ke 16.4.
Eläkeläisten piirejä ei ole 
17.4.
Aamukahvila ma klo 10 Kir-
konkylän srk-kodissa. Aamu-
kahvilaa ei ole 14.4. eikä 21.4.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. 
Varhaisnuoret: www.kem-
peleenseurakunta/koululai-
set. Varhaisnuorten toiminta-
päivä alakouluikäisille lapsille 

Hyvänmielen päiväkahvit 
ti 22.4. klo 12 Lähetysvintil-
lä. Mielenterveyskuntoutu-
jien avoin vertaisryhmä. Ai-
heena levyraati. Mukana Ma-
rika Kamps, p. 044 7521 243 
ja Maire Taikina-Aho, p. 050 
4302 023.
Tulossa: Ikäihmisten iltapäi-
vä ti 29.4. klo 12.30 seurakun-
tatalolla. ”Ikäihmisen osalli-
suus ja vaikuttaminen omiin 
palveluihinsa”; Anja Karvo-
nen-Kälkäjä, ym ohjelmaa.
Tulossa: Omaishoitajien lei-
ri 9.–11.6. Sitovat ilmoittau-
tumiset 30.4. menn. p. 044 

Messu su 13.4. klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Juha Maalismaa, avustaa Paulus Pikkarainen, 
diakoni Pia Rättyä, kanttori Eija Savolainen. Isosten teh-
tävään siunaaminen.
Hiljaisen viikon iltakirkko/ahtisaarna ke 16.4. klo 19 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Toimittaa Jaakko Tuis-
ku, kanttori Marjo Irjala.
Kiirastorstain messu 17.4. klo 19 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Vesa Äärelä, avustaa Paulus Pik-
karainen, diakoni Saija Kivelä, kanttori Eija Savolainen. 
Musiikkiavustus Kirkkokuoro ja huilisti Hanna Mutka.
Kuuntele Pyhän Kolminaisuuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.kempeleenseurakunta.fi.

Emmauksen tie -pääsiäisnäytelmä 
Luukkaan evankeliumin mukaan. Iltaesitykset ti 15.4. klo 
18 ja klo 19 Kokkokankaan srk-keskuksessa.  Ohjaus Juha 
Valtanen, esiintyjinä seurakunnan vapaaehtoisia ja työn-
tekijöitä sekä musiikkiryhmä.

Omaishoitajien leiri 
9.–11.6. Rokuan kylpylähotellissa. Ohjelmassa yhteistä oh-
jelmaa, keskusteluja, ulkoilua, uintia ja lepoa. Omavastuu 
leiristä 70 €. Sitovat ilmoittautumiset 30.4. mennessä, p. 
040 7790 368 / Jaana Helisten-Heikkilä.

Vuorovaikutus parisuhteessa -kurssi
Kurssi toteutetaan iltakurssina Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. ks. lisää. www.kempeleenseurakunta.fi/aikuiset. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 30.4. mennessä: Saija Kive-
lä, p. 040 7790 375.

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.

Ylistyslaulu pääsiäisenä 
ma 14.4. klo 19 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
Felix Mendelssohn Bartholdy: Sinfonia nro 2, op.52, sin-
fonia-kantaatti Lobgesang. Kapellimestari Jukka Myllys, 
sopraano Kaisa Ranta, mezzosopraano Annastiina Tahko-
la, tenori Jussi Myllys, Tuiran kamarikuoro, kuoronjohta-
ja Risto Laitinen, Kamarikuoro Aiolos, kuoronjohtaja Eli-
na Könönen, Kemin kaupunginorkesteri.
Teoksen Raamattuun pohjaavat tekstit kertovat ihmiskun-
nan kulusta pimeydestä valoon. Loistokkuutta ja hehkua 
on taatusti luvassa, sillä tämän sinfonisen kantaatin esiin-
tyjäkaarti on yli satapäinen suurine orkestereineen, kaksi-
ne kuoroineen ja kansainvälisen tason solisteineen. 
Konsertin kesto noin 75 min, ei väliaikaa. Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 10 €.

"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! Hinta 50 €/ hlö, sis. majoituksen 
2–4 hengen huoneissa ja ruokailut. Yhden hengen huo-
neessa 70 €. Matkat pyritään tekemään kimppakyydein.

Ilmoittautumiset 25.4. mennessä Paulus Pikkaraiselle, 
paulus.pikkarainen@evl.fi tai p. 040 7790 259.

7521 226. Ilmoittautuneille 
lähetetään leirikirje.
Partio: To 10.4. marssikurs-
sin teoriaosa seurakuntata-
lolla klo 18–20. Kurssille voi 
osallistua 15-vuotias partio-
lainen. Käytännön osa Raat-
teentiellä la 17.5. vetäjinä 
Maukka ja Make. Pe 11.4. 
Pajose partiokämpällä alka-
en klo 18.  La 12.4. Päkmä 14 
partiokämpällä. Su 13.4. vih-
reälippu-raati ultsilla klo 16. 
Hiljaisella viikolla 14.–21.4. ei 
ole partiokokouksia. Ke 16.4. 
talkoot partiokämpällä alka-
en klo 17. Lisätiedot: www.
niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Varttu-
neiden kerho to 10.4. klo 12 
ry:llä. Raamattuluokka (7.–
8.) pe 11.4. klo 18.30 ry:llä. 
Maakuntamyyjäiset la 12.4. 
Oulussa. Pyhäkoulut su 13.4. 
klo 12 ja seurat klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodil-
la sekä seurat klo 16 ja 17.30 
ry:llä. Perhekerho to 17.4. klo 
10.30 ry:llä.

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

Seurakuntaretki Kalajoelle  
keskiviikkona 23.4. 
Kaikille  retkeilystä kiinnostuneille. 
Lähtö klo 8.30 S-Marketin edestä. 
Kohteina Kalajoen kirkko, Havula 
(Sahanhoitaja Santaholman kartano), 
Lasiateljee Heikki Ulvi, Kristillinen 
Kansanopisto. Paluu n. klo 17. Hinta 40 €. 
Ilmoittaudu maanantaihin 14.4. klo 11 
mennessä, p.  044 7521 226 / Ilmonen.

 
Tuurin tynkää
Limingan ja Lumijoen seurakuntien miestenretki Tuu-
riin la 3.5. (huom. päivä!). Lähtö Lumijoen srk-talolta 
klo 6.30 ja Limingan srk-talolta klo 6.45. Matkalla poik-
keamme Oulaisten kirkolla ja ruokailu Tuurissa ravinto-
la Onnenkivessä. Paluu noin klo 20. Ilmoittautumiset 
Limingan kirkkoherranvirastoon pe 25.4. mennessä, p. 
044 7521 220. Retken hinta 20 €.
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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

Kastetut: Inkeri Tyyne Marjatta Jaakola, 
Oona Elisabeth Mikkonen, Aino-Sofia Katariina Sulkava, 
Taavi Johannes Posio, Jenni Maria Valkonen, 
Inkeri Hilda Johanna Vääräniemi, Ilona Adelia Ihme.
Kuollut: Hellin Kaarina Airaksinen s. Isola 85.

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

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.
Hartaus ja ehtoollinen pe 
11.4. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Simo Pekka Pekkala.
Sanginjoen seurakuntapii-
ri ma 14.4. klo 12 Pirkko ja 
Heikki Niskajärvellä, Jou-
ni Heikkinen, Hanna Kaisto-
Vanhamäki.
Hartaus ja ehtoollinen ma 
14.4. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Simo Pekka Pekkala.
Luukaspassio ma 14.4. klo 
19 kirkossa, Simo Pekka Pek-
kala, Ossi Kajava.
Pääsiäisen kirkkohetki ti 
15.4. klo 9.30 kirkossa, Anja 
Hämäläinen, Sirpa Kukkoho-
vi, Soile Pietarila, Anne Viini-
kanoja, Ossi Kajava.
Omaishoitajien ryhmä ti 
15.4. klo 13.30 päiväkeskuk-
sen takkahuoneessa, Leena 
Leskelä. 

Hiljaisen viikon hartaus ti 
15.4. klo 18 Laitasaaren ru-
koushuoneella, Jouni Heik-
kinen.
Hiljaisen viikon hartaus ti 
15.4. klo 19 kirkossa, Jouni 
Heikkinen, Ossi Kajava, päi-
väkuoro.
Keskipäivänkerho ke 16.4. 
klo 11.30 srk-talossa, aihee-
na Pääsiäinen, Tarja Pyy.
Rukouspiiri ke 16.4. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen. 
Nuorten iltakirkko ke 16.4. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa 
Tarja Pyy, kanttorina Timo 
Ustjugov.
Kiirastorstain ehtoolliskirk-
ko to 17.4. klo 18 Kylmälän-
kylän kappelissa, Tarja Pyy, 
Hanna Kaisto-Vanhamäki.
Kiirastorstain iltamessu to 
17.4. klo 19 kirkossa, toimit-
taa Jouni Heikkinen, saarna 
Simo Pekka Pekkala, kantto-
rina Ossi Kajava.
Taloustoimisto on suljettu 
14.–16.4.

Palmusunnuntain sanajumalanpalvelus su 13.4. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toimittaa Timo Liikanen, kanttori Ee-
va-Maija Sorvari. Avustaa Salme Kinnunen ja Nuorten 
palveluryhmä. Lapsikuoro.
Palmusunnuntain messu su 13.4. klo 12 Temmeksen kir-
kossa. Toimittaa Timo Liikanen, kanttori Eeva-Maija Sor-
vari. Avustaa Salme Kinnunen ja Nuorten palveluryhmä.
Hiljaisen viikon iltakirkko Tyrnävän kirkossa:
Ma 14.4. klo 19. Toimittaa Timo Liikanen, puhe Mat-
ti Nuorala.
Ti 15.4. klo 19. Toimittaa Timo Liikanen, puhe Erkki Tölli.
Kiirastorstain messu 17.4. klo 19 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Outi Pohjanen, avustaa Meiju Kaakinen, kantto-
ri Eeva-Maija Sorvari.
Kiirastorstain messu 17.4. klo 19 Temmeksen kirkos-
sa. Toimittaa Timo Liikanen, avustaa Johanna Rantala, 
kanttori Heikki Lumiaho.

Palmusunnuntain per-
hekirkko su 13.4. klo 18 
kirkossa. Toimittaa Tarja 
Pyy, saarna isoskoululai-
set, avustaa Anja Hämä-
läinen, Sirpa Kukkohovi, 
Soile Pietarila, Anne Vii-
nikanoja,  musiikki Os-
si Kajava, lapsikuoro ja 
päiväkerholaiset. 

Kuorot: ke 16.4. klo 17 lapsi-
kuoro ja klo 18.30 kirkkokuo-
ro srk-talossa. 
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
srk-talossa ja Kylmälänky-
län kappelissa sekä klo 10–12 
Päivärinteen srk-salissa, kes-
kiviikkoisin klo 12.30–14.30 
Päivärinteen srk-salissa ja 
torstaisin klo 10–12 Laitasaa-
ren rukoushuoneella. Perheil-
ta Koortilassa to 10.4. klo 18. 
Hiljaisella viikolla ei ole ker-
hoja. Pääsiäisen kirkkohetki ti 
15.4. klo 9.30 kirkossa.
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja lu-
kiolla. Yökahvila Valopilikku 
la 12.4. klo 19–24 Nuokkaril-
la. Isosilmoittautuminen ke-
sän leireille 15.4.–2.5. kirk-

koherranvirastossa olevaan 
kansioon. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. Hiljaisen viikon 
hartaus ti 15.4. klo  18. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 10.4. klo 18.30 ompelu-
seurat kodeissa: Anna-Mari 
ja Petri Hyry ja Eija ja Han-
nu Korkala. La 12.4. klo 19 
nuortenilta Rautakoski. Klo 
19 raamattuluokka-iltaky-
lät 4.–6.-lk Hannuksela ja 7.–
8.-lk H. Keränen. Su 13.4. klo 
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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.
Yleisöä pyydetään saapumaan paikalle 
n. 15. min. ennen esityksen alkua. 
Esitys alkaa kirkkopihalta.

Kinkerit to 10.4. klo 18 Ei-
la ja Pasi Törmällä, Haapa-
kyläntie 6 Temmes. Aiheena 
Isä meidän rukouksen pyyn-
nöt "Äläkä saata meitä kiusa-
ukseen, vaan päästä meidät 
pahasta". Kinkeriläksyt Kate-
kismuksesta kpl 31 ja 32, vir-
ret 382, 493 ja 600.
RaaTuulaiset osallistuvat to 
10.4. kinkereille.
Nuttupiiri kokoontuu loppu-
kevään joka toinen tiistai srk-
talon takkahuoneessa. Aloi-
tamme ”tiistaineulottelut” 
15.4. klo 17. Tervetuloa mu-
kavaan porukkaan tekemään 
käsitöitä, jutustelemaan ja 
tietenkin kahvittelemaan.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 16.4. klo 
10.30 Marjut ja Taisto Lippo-
sella, Petäjäsuvannontie 7 A Tervetuloa!

Omaishoitajien leiri  
9.–11.6. Rokuan kylpylähotellissa

Yhteistä ohjelmaa, keskusteluja, ulkoilua, uintia, 
lepoa. Omavastuu 70 €.

Sitovat ilm. 30.4. mennessä kirkkoherranvirastoon, 
p. 08 533 1284.

MAJATALOILTA
lauantaina 12.4. 
klo 18 kirkossa
Illassa esiintyvät

Jari Levy, 
Krista ja Vesa Nurminen
Teetarjoilu. Tervetuloa!

Luukaspassio
maanantaina 14.4. 

klo 19 kirkossa. 
Esiintyy: kirkkokuoro, 

jousiorkesteri, 
Lauri-Kalle Kallunki, 

Jarkko Metsänheimo, 
Airi Kukkonen, Anna 

Happo ja Hannu Takki-
nen. Säv. Risto Ainali, 

johtaa Ossi Kajava.

14 seurat ry:llä. Ma 14.4. klo 
18 päiväkerhot ry:llä. Ti 15.4. 
klo 13 lauluseurakerho Kyl-
lönen. 
Laitasaaren rauhanyhdistys: 
Pe 11.4. klo 19 ompeluseurat 
ja Laitasaareen muuttanei-
den tutustumisilta ry:llä. La 
12.4. klo 10 päiväkerho ry:llä. 
Klo 19 raamattuluokka ja ilta-
kylä Keränen. Klo 19 nuorte-
nilta Rautakoski. Su 13.4. klo 
pyhäkoulut Hyrkki Siitonen, 
Huovila Kakko. Klo 17 seurat. 
Ti 15.4. klo 13 lauluseuraker-
ho Heikki Saarela. 

Naavakuusen alla, kevään korvalla…

Isovanhempien ja lastenlasten
leiripäivä Koortilassa 
lauantaina 26.4. klo 9.30 – n. klo 14 
Koortilassa tapahtuu metsässä, puistossa, pirtissä ja vä-
hän muuallakin. Leirimaksu 5 € / perhe. Ilm. 17.4. men-
nessä Sirpalle, p. 050 3093 565, myös allergiat  ja lasten 
iät!  Ulkovaatetus mukaan!

3 Temmes.
Raamattupiiri kaiken ikäi-
sille ti 22.4., 6.5., ja 20.5. klo 
18 Tyrnävän srk-talon takka-
huoneessa. Milla Sämpi avaa 
keskustelua Mailis Janatui-

sen raamattukysymysten 
pohjalta.
Seurakuntakerhoa ei ole ti 
15.4.
Aamukammaria ei ole ke 
16.4.
Työntekijöiden ensiapukou-
lutus 10.–11.4.
Nuoret: Nuorten ilta to 10.4. 
klo 18 Murron kerhotilas-
sa. Elokuvailta. Yökahvila pe 
11.4. klo 18–23 Nuokkarilla. 
Nuortenilta ti 15.4. klo 18 
Murron kerhotilassa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Maakuntamyyjäiset la 12 4. 
klo 13 ja iltaohjelma klo 18 
Oulun rauhanyhdistyksel-
lä. Su 13.2. hartaus klo 14.30 
Villa Tyrnissä ja seurat ja uu-
distettujen laulujen ilta klo 
16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 11.4. klo 19 
Peuranniemi 2. Seurat su 
13.4. klo 16 ry:llä.

Ulkoilutapahtuma 
Yhteisvastuun hyväksi
torstaina 24.4. klo 18 Tyrnävän urheilukentällä.
Tarkoituksena on kiertää kenttää 30 min. kävellen,
sauvakävellen tai juosten niin monta kertaa kuin ehtii.
Osallistua voi yksityinen henkilö, joka kerää sponsoreita 
itselleen samalla periaatteella kuin hiihdossa tai kaveri 
ja / tai työporukoita, jotka voivat kiertää rataa ja mak-
saa siitä haluamansa kierroshinnan.
Ilmoittautumisia aletaan ottaa vastaan klo 17.30.
Paikalla myydään makoisia makkaroita ja Murron diako-
niaväen leipomia tuoreita munkkeja kahvin kera.
Lisätietoja Salmelta, p. 044 7372 631 tai salme.kinnu-
nen@evl.fi. Tervetuloa koko kylä liikkumaan ja kerää-
mään rahaa Yhteisvastuulle.

Omaishoitajien leiri 
9.–11.6. Rokuan kylpylähotellissa.

Luvassa yhteistä ohjelmaa, keskusteluja, ulkoilua, uintia, 
lepoa. Osallistumismaksu 70 € sisältää kyydin, majoituk-
senruokailut ja ohjelman. 
Sitovat ilmoittautumiset tyrnäväläisten osalta 30.4. men-
nessä Riitta Pesoselle, p. 044 7372 630. 

Limingan rovastikunta, Diakoniatyö

Seurakuntakerhon retki Vaalaan 
torstaina 24.4.
Lähtö klo 8.30 Tyrnävän srk-talolta ja paluu n. klo 16.
Tutustumme Säräisniemen kirkkoon ja ruokailemme 
Kruununkartanossa. Iltapäivällä vierailemme seurakun-
nan kerhossa. Osallistumismaksu 15 € / kerholainen ja 25 
€ / ei kerholainen, sisältäen kyydin, ruoan ja kahvin sekä 
ohjelman. Ilmoittautumiset 16.4. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon p. (08) 5640 600.
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• KiitoS kivasta elokuvasta 30 
vuotta tänä vuonna täyttävil-
le! Oli mukava yllätys ja eloku-
va oli hyvä!

• erityiSKiitoS Erkki Pirin 
Aatoksia-pakinoista lehden 
pääkirjoitussivulla! Rovastin 
pakinoissa asioita käsitellään 

hyvällä huumorilla sekä ajan-
kohtaisten tapahtumien et-
tä historian valossa. Piri esit-
tää kirjoituksissaan myös oma-
kohtaisia faktoja, mikä saa pa-
kinat tuntumaan elämänlähei-
siltä ja rehellisiltä.

Hyvästä pakinasta tulee hy-
vä mieli. Näin myös Pirin kir-
joituksista, joissa ei koskaan 

loukata ketään henkilökohtai-
sesti. 

Vaikka pakinat ovat ajan-
kohtaisia, niissä tulee myös ai-
na esiin armollinen Jumala, va-
paus, rauha ja ilo. Niiden esiin-
tuominen on mielestäni seura-
kuntalehden tärkein tehtävä. 

Palautetta  www.rauhantervehdys.fi/ palaute 

Romaneilla on yhä arkuutta 
luterilaista kirkkoa kohtaan

Tällä viikolla Oulussa pi-
dettäväksi kaavaillut val-
takunnalliset Romanit ja 
kirkko -neuvottelupäivät 

peruuntuivat osanottajien vähyy-
den vuoksi, mutta yhteistyö seu-
rakunnan ja romaneiden välillä 
jatkuu jo toukokuussa Oulussa.

Tuolloin seurakuntayhtymän 
tiloissa järjestetään hengellisen 
romanimusiikin perusopetusta.

Suunnittelija Henry Lindgren 
Pohjois-Suomen aluehallintavi-
rastosta toivoo, että viikonlop-
pu poikii kurssilaisille mahdolli-
suuden osallistua musiikillisesti 
jumalanpalveluksen toteuttami-
seen jossakin oululaiskirkossa.

Lindgrenin mukaan romanit 
palvelevat jumalanpalveluksen 
vapaaehtoisina vapaissa suunnis-
sa, kuten helluntailaisuudessa ja 
Suomen Vapaakirkossa.

Myös muutoin romanit osal-
listuvat luterilaista kirkkoa use-
ammin vapaiden suuntien toi-
mintaan, vaikka valtaosa roma-
neista on luterilaisen kirkon jä-
seniä.

Kutsun aitoudesta 
on oltava varma
Henry Lindgrenin mukaan konk-
reettinen tekeminen jumalanpal-
veluksessa yhdessä muiden va-
paaehtoisten kanssa vähentäi-
si ennakkoluuloja romaneja koh-
taan.

Lindgren tietää, että romanit 
ovat arkoja tulemaan kirkon va-
paaehtoisiksi.

– Romanit ovat olleet 500 
vuotta Suomessa, mutta yhä on 
arkuutta osallistua, ellei voi tun-
tea olevansa varmasti tervetullut 

kirkon tehtäviin.
Yhteinen tekeminen antaisi 

Lindgrenin mukaan valtaväestöl-
le ja romaneille tilaisuuden kes-
kustella ja tutustua toisiinsa.

– Me romanit arvostamme si-
tä, että meiltä kysytään suoraan 
esimerkiksi pukeutumisestam-
me. Keskustelut olisivat oppimis-
ta puolin ja toisin.

   
Syrjintä kirkossa
ei ainakaan yleistä
Moni romani joutuu kokemaan 
syrjintää esimerkiksi työelämäs-
sä ja asumisessa. 

Kirkon yhteiskuntatyön sih-
teeri, pastori Ilkka Sipiläinen ei 
voi sulkea täysin pois mahdolli-
suutta, että romaneilla olisi syr-
jintäkokemuksia myös luterilai-
sessa kirkossa.

– Sen verran luotan lähimmäi-
senrakkauden toteutumiseen kir-
kossa, etten usko syrjinnän ole-

van yleistä. Toisaalta kirkko on 
ihmisten yhteisö, jossa esiintyy 
myös syrjintää. 

– Kirkon tapaisella toimijalla 
se on erityisen tuomittavaa ja vaa-
tii tiukkaa puuttumista. 

Henry Lindgren ei helposti 
puhuisi romaneiden syrjinnästä 
kirkossa, mutta tietää, että seu-
rakuntalaiset saattavat vältellä 
kontakteja romaneihin pelkojen-
sa vuoksi.

Sekä Sipiläinen että Lindgren 
kuuluvat Romanit ja kirkko -neu-
vottelukuntaan.

Tällä viikolla, 8. huhtikuuta, 
vietettiin romanien kansallispäi-
vää. Tiistaina Karjasillan kirkos-
sa kuultiin romanien hengellistä 
musiikkia. 

Romanien juhlapäivä kirjat-
tiin tänä vuonna ensimmäistä 
kertaa kalenteriin.

rIITTA HIrvoNEN

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

Henry Lindgren

Oletko hakenut sairau-
teen apua esiruko-
uksesta soittamalla 
tai kirjoittamalla ru-

kouspyyntöjä tai osallistumal-
la rukoustapahtumiin? On-
ko apua hakenut joku läheise-
si, mahdollisesti jo edesmennyt 
henkilö? Esirukoustoimintaan 
liittyy ongelmakohtia, jois-
ta on vähän tutkimustietoa. 
Tässä käytännöllisen teologi-
an väitöstutkimuksessa hae-
taan aineistoa sairauteen liit-
tyvistä esirukouskokemuksis-
ta.  Tutkimusta ohjaavat pro-
fessori Paavo Kettunen ja do-

sentti Jouko Kiiski Itä-Suomen 
yliopistosta.

Kirjoita omista tai läheise-
si sairauteen liittyvistä esiru-
kouskokemuksista 30.6.2014 
mennessä yliopiston e-lo-
makkeelle netissä osoitteessa: 
https://elomake.uef.fi/lomak-
keet/8848/lomake.html

Kirjoituksesi on luottamuk-
sellinen ja tiedot tulevat vain 
tutkimuskäyttöön.

Yhteistyöstä kiittäen,

MArTTI KEINäNEN 
FL, TM,  Itä-Suomen yliopisto

 

Rauhan Tervehdys 
esittelee tällä palstalla  
tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. 

 Uusi
kasvo

Sanna Pitkänen
lastenohjaaja
Karjasillan seurakunta
 
Tärkeintä elämässäni ovat 
perheeni, musiikki ja ystävät.

Rakkain raamatunkohta-
ni on paimenpsalmi, Ps 23. 
”Herra on minun paimene-
ni, ei minulta mitään puutu. 
Hän vie minut vihreille nii-
tyille, hän johtaa minut vetten 
ääreen, siellä saan levätä. Hän 
virvoittaa minun sieluni, hän 
ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka mi-
nä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä 
sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johda-
tat paimensauvallasi. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni sil-
mien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun mal-
jani on ylitsevuotavainen.
Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämä-
ni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni lop-
puun asti…”

Olen halunnut nykyiseen työhöni, koska tunnen pienten 
seurakuntalaisten huomioimisen ja kasvattamisen tärkeäksi ja 
hauskaksi. Pystyn yhdistämään työhöni myös musiikkiopintoni.

Esikuviani ovat herännäisjohtaja, perheenisä ja virsirunoilija 
Wilhelmi Malmivaara sekä oma isoäitini.

Harrastan koiraurheilua sekä urkujen-, pianon- ja sellonsoittoa.

Terveiset lukijoille ovat: Nähdään kirkossa!

rauhan tervehdys, PL 102, 90101 ouluPostia
Kirjoita omista tai läheisesi kokemuksista: 

esirukous sairaudesta paranemisen puolesta  
– auttamista vai väkivaltaa


