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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Käsillä on pääsiäinen, kristittyjen tärkein juhla, kirk-

kovuoden kohokohta. 

Kiirastorstai-illan messussa muistetaan Jeesuk-

sen viimeistä ateriaa opetuslasten kanssa ja vangitsemis-

ta Getsemanen puutarhassa.  Pitkäperjantaina seurakunta 

kokoontuu jumalanpalvelukseen kärsivän Kristuksen ristin 

äärellä, viettää ehkä myös rukoushetket Jeesuksen kuolin-

hetken ja hautaamisen muistoksi.

Pääsiäisyönä monessa seurakunnassa vietetään pääsi-

äisyön jumalanpalvelus. Syvin kärsimys vaihtuu suurim-

paan iloon, ylösnousemuksen riemuksi. Pääsiäispäivän 

messu jatkaa ylösnousemuksen juhlaa. 

Lapsille pääsiäisen tienoo on yksi vuodenkierron koho-

kohdista virpomisreissuineen ja pääsiäisen ajan herkkui-

neen. Hyvässä lykyssä palmusunnuntaina virpomispalkak-

si saatuja suklaamunia riittää syötäväksi vielä pääsiäisvii-

konloppunakin.

Monilla pääsiäisen perinteillä on muuten kristillinen 

perusta.  Esimerkiksi mämmiä on Suomessa syöty jo kes-

kiajalla pääsiäisen ja paaston aikana eräänlaisena juuta-

laisten happamattoman leivän vastikkeena.  Mämmi kuu-

lui erityisesti pitkäperjantaihin, jolloin oli tapana nauttia 

vain kylmää ruokaa, sillä päivää pidettiin liian pyhänä ruo-

an valmistukseen tai tulen tekoon. 

Pääsiäismuna puolestaan on ikuisen elämän ja ylösnou-

semuksen vertauskuva. Munan kuori kuvastaa Jeesuksen 

hautaa, jonka läpi elämä murtautuu. 

Pyynnöstämme kaksi koululuokkaa puki kysymyksik-

si sen, mikä heitä pääsiäisessä askarruttaa.  Koululaisten 

kysymysten valossa pääsiäisessä näyttäisi kiinnostavan 

muukin kuin suklaamunien määrä: Miksi kaikki eivät pitä-

neet Jeesuksesta? Miksi Jeesus ristiinnaulittiin? Miksi Jee-

sus nousi kuolleista? 

Aikuistenkin kannattaa lukea keskiaukeaman juttu. Se 

pitää sisällään myös kolme vastausta kysymykseen siitä, 

mikä pääsiäisessä on tärkeintä.

Muut mediat
Kun Jeesus oli noussut kuolleista, hänel-
lä olisi ollut suorastaan herkullinen tilai-
suus maksaa potut pottuina ja käydä pää-
siäisaamuna kolkuttelemassa niin maa-
herra Pilatuksen kuin kuningas Herodek-
senkin ovella. 

Olisi ollut mielenkiintoista nähdä näiden 
kahden herran ilmeet heidän tavatessaan 
vasta kuolemaan tuomitun ja kuolleeksi 
todistetun ilmestyvän heitä tervehtimään.

Uuden testamentin tekstit kertovat, et-
tä Jeesus ilmestyi ylösnousemuksensa jäl-
keen vain ja ainoastaan seuraajilleen, ei 
muille. Jumalan suuri salaisuus on, ettei 
hän pyri ryntäilemään jokaiseen mahdol-
liseen suuntaan todistelemaan olemassa-
oloaan niille, jotka sitä Häneltä vaativat.

Päätoimittaja Hannu Nyman 
Sana-lehdessä 10.4.2014

ÄlÄ KatKeroIdu vaan tee jotain, haastaa 
ristille joutunut Jumala. Ja jos haluan ky-
syä, miksi hän sallii niin paljon kärsimystä 
vaikka voisi tehdä sille jotain, paras olla va-
rovainen: hän saattaa kysyä samaa minulta.

Eija-Riitta Korhola blogissaan 
Seurakuntalainen.fi -sivustolla 3.4.2014

 aatoksia

Kuolemantanssi

Yle Fem esitti jokin aika sitten 
ohjelman Arvokas kuolema 
(Värdig död). Se lupasi ker-
toa kaiken saattohoidon ny-

kytilasta. 
Lupaus herätti kiinnostusta. Oh-

jelmassa vierailtiin Helsingin Terho-
kodissa ja Göteborgin kotisaattohoi-
don keskuksessa. Ohjelma päättyi 
kuolemantanssiin: syöpää sairastava 
nainen tanssi kissansa kanssa.

Mitä tästä opimme? Lähellä kuole-
maa ihminen jää yksin: tanssikaveri-
na on enää kissa, ei toinen ihminen. 
Läheiset ovat peloissaan karkonneet. 

Kuolevan lähellä ei ole mukava ol-
la. Moni joutuu epämukavuusalueel-
leen, myös kuoleva. Saman koki Jee-
sus Getsemanen puutarhassa. Tietä-
essään olevansa lähellä kuolemaansa 
hän pyysi, että opetuslapset valvoisivat 
hänen kanssaan. Mutta eivät he jaksa-
neet, he nukahtivat. 

Ristillä Jeesus koki syvimmän yksi-
näisyytensä. Hän kysyi isältään, miksi 
tämä hylkäsi hänet. Ei vastausta, vaan 
kuolema. 

Saattohoidon tavoitteena on lähtö-
rauha. Siinä ei enää tanssita. Yhteis-
vastuukeräyksen ympärille on muo-
dostunut monenlaista puuhaa. Yhden, 
tärkeän, toteutti Oulun seurakun-
tayhtymä järjestäessään Hyvä kuole-
ma -aiheisen runokilpailun. Kilpailun 
parhaat runot löytyvät Oulun seura-
kuntien sivuilta. 

Toisenlaisen kilpailun järjesti Tu-
run seurakuntayhtymä: tanssikilpai-
lun. Siis Tanssii kuoleman kanssa. 

Kuoleman lähellä on monenlaista 
huolta, ei pelkästään kipujen hoitoa. 
Tästäkin Jeesus antoi mallin: ristil-
tä käsin hän jakoi uudelleen perheen 
rooleja: sinä olet äiti, sinä olet poika. 
Ja keskeinen viesti: Pitäkää toisistan-

ne huolta, älkää jääkö yksin, älkää jät-
täkö yksin. 

Helmikuusta asti olemme katselleet 
Yhteisvastuukeräyksen saattohoitoku-
via kauhistuen tai ihastuen. 

Monet isovanhemmat ovat kysel-
leet, mitä kertoa näistä kuvista pienil-
le lapsenlapsille. Olen kehottanut ker-
tomaan sen, mistä kuvat yrittävät pu-
hua: arvokkaasta kuolemasta. Siitä, et-
tä kuolemaa ei tarvitse pelätä, että jo-
ku uskaltaa saattaa kotiin asti, viimei-
selle lähtöportille asti. 

Katselen usein Helsingin tuomio-
kirkon alttaritaulua. Kuvassa kuollut 
Jeesus on otettu ristiltä; hänen ruu-
mistaan aletaan valmistella hautaa-
mista varten. En ole miettinyt, mitä 
lapsi kysyisi tästä kuvasta. Jos hän ky-
syisi, yrittäisin vastata, kertoa, mitä 
seuraavaksi tapahtuu. 

Kuvassa ei enää tanssita, on vain 
hiljaisuus, suru. Mutta sitten saan 
kertoa vielä nämä Jeesuksen sanat: 
…”kolmantena päivänä saan työni 
päätökseen” (Lk 13:32).  

KirSti AAlto
Kirjoittaja on rovasti ja 

eläkkeellä oleva 
sairaalasielunhoidon johtaja

MInna  KolIstaJa 
minna.kolistaja@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

olen saanut Jumalalta useita vastauksia 
liikkuessani luonnossa. Muistan, kun kävelin 
metsätietä äitini kanssa. Pohdimme maail-
maa ravistelevia ikäviä asioita. Mieleni synk-
keni entisestään, kun saavuimme kauniin 
harjumaiseman pilaaville soramontuille.

Kun mietimme, miten paljon huonoja asi-
oita nykymaailmassa onkaan, lensi kesän en-
simmäinen pääskynen pääni yli. Se oli varsin 
harvinainen törmäpääsky, joka oli löytänyt 
uuden pesäntekomahdollisuuden juuri noi-
den rumien sorakuoppien rinteissä.

Jumala kuiskasi minulle tuolloin, että 
hän voi kääntää pahan hyväksi ja kätkeä 
murheeseenkin siunauksia.

Hannele Koivunen 
Kotimaassa 10.4.2014    

PaaVI FrancIscus on vaikuttava, koska 
hän on uskottava. Hän ei vain puhu, vaan 
myös toimii sanojensa mukaisesti. Paavin 
pientenkin tekojen symbolinen arvo on 
valtava. Franciscus elää jesuiittojen oppi-
en mukaan ja seuraa Jeesuksen esimerk-
kiä, ihan kirjaimellisesti.

Päätoimittaja Urpu Salin 
Esse-lehdessä 10.4.2014

Pääsiäinen, juhlien juhla
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Kärryillä hyvää sanomaa
OYS:n lastenosastolla  

kuuluu linnunlaulua. 
Viserrys tulee nauhalta, 
se elävöittää Karjasillan 

seurakunnan lastenohjaajan Au-
li Kipinän, vapaaehtoisen Satu 
Vaskurin ja sairaalapastori Han-
nele Lusikan raamattuaiheista 
minikuvaelmaa naisista Jeesuk-
sen tyhjän haudan äärellä. 

Tyhjä hauta on ”kaivettu” 
osaston aulatilan pöydän alle. 
Lastenohjaajien kukkakoristelut 
ja värilliset kankaat luovat tun-
nelmaa 2000 vuoden takaa. 

Osasto 60:n yhteistilassa on 
koolla pieni seurakunta. Sohval-
la viivähtää hetken muutama äi-
ti lapsensa kanssa. Etäämpänä ly-
kätään lastenrattaita. Huoneista 
kuuluu välillä vauvojen surkeaa 
itkua. 

Tyhjän haudan ohitse kiirehtii 
hoitajia. Heillä riittää hymyä vä-
kijoukolle.

Oulun seurakuntien kirkko-
muusikko Taina Voutilainen lau-
lattaa lastenosaston väkeä. 

Jumalan kämmenellä -virren 
osaavat kaikki. Hyvin sujuu myös 
Lensi maahan enkeli, lasten pää-
siäisvirsi.

Osasto 60:n lastentarhanopet-
taja Mervi Rauatmaa on askar-
rellut jo aiemmin lasten kanssa 
virpomisoksia pöydille ja maa-
lannut munia koreihin. Rairuo-
ho kasvaa astioissa vihreänä.

Lapset ovat olleet Rauatmaan 
kanssa liikkeellä hyvissä ajoin.

Sairaalakoulun oppilaat ovat 
osallistuneet jo aiemmin pääsi-
äisnäytelmään Karjasillan kir-
kossa, Auli Kipinä kertoo ennen 
kuin verhoutuu Raamatun pää-
siäiskertomuksen naiseksi. 

Kuvaelma päättyy iloisesti. Ki-
pinä ja Vaskuri jakavat värikkäi-
tä munia: odottamaton lahja mu-
nan sisällä kuvaa pääsiäisyllätys-
tä, Jeesuksen tyhjää hautaa.

– Aamulla olimme jo toisel-
la lastenosastolla, Kipinä toteaa 
pakatessaan pääsiäisrekvisiittaa 
kahteen kärryyn. 

Pian ne kulkevat jo seuraavien 
lasten luokse.

Kiirastorstain ehtoollinen 
kuuluu suomalaisten 
pääsiäisen viettoon myös 
sairaaloissa.

Kiirastorstai on vuodesta toiseen yk-
si kirkkovuoden suosituimmista kir-
kossakäyntipäivistä. Vanha perinne 
osallistua kiirastorstaina ehtoollis-

kirkkoon näkyy myös sairaaloissa.
Oulun seurakuntien sairaalapapit kiertä-

vät ahkerasti OYS:n ja kaupunginsairaalan 
osastoilla pitämässä ehtoollishartauksia.

Jos potilas ei jaksa tulla yhteiseen tilaisuu-
teen, ehtoollinen viedään pyydettäessä huo-
neeseen. 

Vaikka ehtoollisella käynti aktivoituu 
pääsiäisen alla, sielunhoidollisten keskuste-
lujen tarve ei lisäänny sairaaloissa välttämät-
tä kirkollisten juhlapyhien aikaan, Oulun 
seurakuntien johtava sairaalapastori Han-
nele Lusikka kertoo.

Sairaalapappien lisäksi myös seurakun-
tien papit ja kanttorit kiertävät hiljaisella vii-
kolla paikkakuntiensa laitoksissa ehtoollis-
hartauksissa. 

Jeesuksen kärsimys
ja kapina lohduttavat
Sairaaloissa on paljon kärsimystä, jota on 
vaikea hyväksyä. Hannele Lusikan mielestä 
sairaalle voi tuoda lohdun oivallus siitä, että 
myös Jeesuksen oli vaikea suostua kärsimyk-
seen ja kuolemaan. 

Ihmisen tavoin Jeesus kapinoi kohtaloaan 
vastaan: hän oli pettynyt ja epätoivoinen, 
isän hylkäämä lapsi ristinpuulla. Jeesuksen 
kysymys ristillä oli: Miksi minut on hylätty?

Yksi suosituimpia toivevirsiä pääsiäisenä 
sairaaloissa on Käy yrttitarhassa polku. Myös 
virren sanoista saattaa löytyä paljon lohdu-
tusta vaikeiden elämäntilanteiden keskellä, 
Lusikka pohtii.

luonnon herääminen 
kuvaa ylösnousemusta
Hannele Lusikka on kokenut että kärsimyk-
sestä on helpompi puhua sairaan kanssa, kun 
valo lisääntyy luonnossa.

– Luonnon kiertokulku on hyvä vertaus-
kuva Raamatun lupaukselle: pitkän pimeän 
jälkeen on valon aika. Ellei olisi pääsiäisen 
iloa, lupausta ylösnousemuksesta – kuole-
man voittamisesta – emme jaksaisi kulkea 
kärsimyksen tietä.

Lusikka toteaa, että pääsiäisen kristillistä 
sanomaa kerrotaan sairaaloissa lapsille ja ai-
kuisille eri painotuksin.

– Lapsille puhutaan ennen kaikkea pää-
siäisen ilosta: ylösnoussut Jeesus on kans-
samme. 

Kirkko on
tervetullut sairaalaan
Kirkon työntekijöiden hartaudet kouluissa pu-
huttivat vastikään suomalaisia. Virsien veisaa-
minen sairaaloissa ei ole herättänyt keskustelua.

Kirkkohallituksen diakonia ja sielunhoi-
to -yksikön apulaisjohtaja Sampo Muurinen 
toteaa, että sekä sairaan hoidossa että sielun-
hoidossa ihminen nähdään kokonaisuutena; 
hengelliset tarpeet ovat yksi osa ihmisyyttä. 

Muurinen selvittää, että sairaalapastorei-
den työtä on huomioida eri uskontokunnis-
ta tulevien ihmisten toive saada sielunhoitoa 
omasta kirkkokunnasta.

Uskonnonvapauslain mukaan kukaan 
ei ole velvollinen omantuntonsa vastaises-
ti osallistumaan uskonnon harjoittamiseen. 
Tämä on kirjattu sairaalasielunhoidon ar-
voihin.

riittA HirVoNEN

Ehtoollinen menee sinne, 
minne pyydetään

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

Auli Kipinä ja Satu Vaskuri pakkasivat vanhalla kokemuksella pääsiäisrekvisiitta 
kärryihin, jotta kaikki tarvittava tavara sähköpianoa myöten kulkisi helposti 
osastolta toiselle.

Satu Vaskuri ilahdutti lastenosaston lapsia ja vanhempia sekä hoitajia 
pääsiäismunilla.

Lastenohjaaja Auli Kipinä (vas) ja vapaaehtoinen Satu Vaskuri pukivat roolivaatteet päälleen näytelläkseen OYS:n lastenosastolla naisia Jeesuksen haudalla.
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Kirkolta yhä 
enemmän 
ruoka-apua 
Seurakunnat lisäsivät tuntu-
vasti ruoka-avustamista vuon-
na 2013. Kaikkiaan jaettiin yli 
135 000 ruokakassia. Lisäksi 
kirkko jakoi EU-ruokaa ja jär-
jesti lähes 11 000 edullista tai 
täysin ilmaista ruokailua, joi-
hin osallistui 582 000 ruokai-
lijaa.

Ruoka-avustamisessa on 
yli kolmasosan lisäys (33,7 
prosenttia) edelliseen vuoteen 
verrattuna. Yhä useammat 
seurakunnat ovat pystyneet li-
säämään ruuan varastointia ja 
varustautumaan katkeamatto-
maan kylmäketjuun. Tämä on 
osaltaan mahdollistanut kaup-
pojen lahjoitusruuan yhä laa-
jemman jakamisen.

– Kirkon työ hyvinvoin-
tivaltiossamme on näkyvää. 
Leipäjonojen määrä ei ole vä-
hentynyt. Kirkon työssä nä-
kee, miten ihmisten eriar-
voisuus on kasvanut yhteis-
kunnassamme, ja yhä enem-
män ruoka-avustuksia hake-
vat myös niin sanotut tavalli-
set lapsiperheet. Tämä kertoo 
yhteiskunnan turvaverkkojen 
aukoista, kirkon diakoniatyön 
asiantuntija Titi Gävert toteaa.

Kirkosta 
eroavalle 
tarjotaan 
rahaa 
Saksan Düsseldorfissa paikal-
liset ateistiset järjestöt ovat jär-
jestäneet provokaation pääsi-
äistä edeltävälle viikolle saa-
dakseen ihmisiä eroamaan 
kirkosta, kertoo ortodoksi.net-
sivusto.

Se siteeraa ukrainalaista 
uutissivustoa Unian.ua:ta ker-
toen, että paikallisten ateistien 
järjestämä kampanja ”Düssel-
dorfer Aufklärungsdienst” 
(Düsseldorfilainen selvitys-
palvelu) vetoaa eri seurakun-
tiin ja niiden jäseniin, jotta he 
luopuisivat kirkon jäsenyydes-
tä kiirastorstaina. 

Lahjaksi järjestö lupaa kul-
lekin luopujalle 30 euroa. Ra-
hamäärässä lienee symboliik-
ka, sillä Juudas kavalsi Jeesuk-
sen 30 hopearahasta.

Yhteinen tie on 
oppeja tärkeämpää
usko ei turhene siihen, 
että kaikki kirkon opit 
eivät avaudu, 
limingan pastori 
Kimmo Helomaa sanoo. 

Uskon, mutta en kuten 
kirkko opettaa, sanoo 
moni. Tutkimus vahvis-
taa hokeman: Viime vuo-

sina usko neitseestä syntymiseen, 
ylösnousemukseen ja Jeesuksen 
paluuseen on vähentynyt suoma-
laisten parissa.

Limingan pastori Kimmo He-
lomaa ei kauhistele tietoa saati 
nykyihmisten rohkeutta ja tar-
vetta ilmaista äänekkäästi irtiot-
tonsa kirkon opetuksesta. 

– Mielipiteiden kakofonia, eri-
laisten äänten sekasointu, on nyt 
kovaa. Toisaalta jo Uuden testa-
mentin Paavali sanoi ihmisten pi-
tävän sanomaa rististä hullutuk-
sena. 

– Järki ja usko ovat käyneet ai-
na vuoropuhelua. Uskontunnus-
tukset eivät ole silti muuttuneet, 
Helomaa sanoo.

Epätäydelliset 
matkaavat yhdessä
Helomaa näkee tunnustukses-
sa ”uskon, mutta eri tavoin kuin 

kirkko”, paljon arvostettavaa re-
hellisyyttä. 

Hän kuulee lauseessa ennen 
muuta sanan uskon. 

– Kenenkään usko ei tyhjene 
olemattomaksi ja turhene jonkin 
yksityiskohdan vuoksi, Helomaa 
pohtii.

–  Kertooko vaikeus ymmär-
tää kaikkea kirkon opetusta en-
nen muuta ihmisten epätäydelli-
syydestä?

oikea tieto ja oppi, on etsiä ja ky-
sellä yhdessä, hän näkee.

 Kimmo Helomaa kysyy, onko 
kirkossa edes kahta juuri saman-
laista uskoa.

– Olemme kaikki kristittyjä, 
vaikka tulkitsemme joitakin asi-
oita eri tavoin. Eri kohdissa kul-
kevista kristityistä kukaan ei ole 
toista parempi sillä perusteella, 
miten hyvin uskon oppikohdat 
ovat hallussa.

– Arvokkainta on yhteinen tie, 
hän kertaa.

Kaipaustaan ei
pidä sammuttaa
Usein juuri järki pistää vastaan 
uskossa Jumalaan.

Helomaan mielestä usko kut-
suu olemaan kuuliainen kaipauk-
selleen. Usko on heittäytymistä, 
sydämen eikä järjen asia.

– Usko on kuin kaunis helmi, 
jota ei pidä ihastella vain ulkoa-
päin. 

– Uskoon pitää sukeltaa sisään, 
heittäytyä siihen varmistelemat-
ta jok’ikistä uskontunnustuksen 
kohtaa: voinko varmasti olla tä-
män takana?

– Miksi kulkea koko ajan epäi-
lyksen kylki edellä? Miksi punta-
roida jo valmiiksi sitä, jos jokin 
paljastuu toiseksi kuin mihin us-
koo? Helomaa lausahtaa.

Hän kertoo osallistuvansa 
mielellään Valamon luostarissa 
jumalanpalvelukseen. Ortodok-
sinen jumalanpalvelus on omaa 
messua oudompi, mutta juuri se 
tekee siihen osallistumisen rie-
mulliseksi.

– Mukaan pääseminen vaa-
tii heittäytymistä. Jumalanpal-
veluksessa saa olla selittämätön-
tä. Osaaminen ja tietäminen eivät 
ole messussa tärkeimpiä.

opetus selventää,
mutta ei ratkaise solmuja
Helomaa luottaa siihen, että heit-
täytyminen uskoon hälventää 
niitä kysymyksiä, joihin oma us-
ko kompastuu.

– Itse olen sillä tavalla tylsä 
tyyppi, että hirttäydyn huonos-
ti niihin uskon opin kohtiin, jot-
ka eivät aukene minulle täydelli-
sesti. Raamattu ei ole helppo kir-
ja, mutta ei ole elämäkään yksin-
kertaista.

Helomaan mielestä ihmisten 
hitaus yhtyä kirkon yhteiseen us-
koon ei vähene sillä, että papit 
ryhtyvät ahkeriksi opettajiksi.

– Auktoriteettiusko meni jo.
– Palaan tässä kohdin ajatuk-

seeni, että yhdessä etsiminen on 
tärkeämpää kuin opetus, joka 
saattaa tuntua herkästi ylhäältä 
annetulta. 

Kimmo Helomaalle kirkko on 
kaunis kuva keskeneräisten ih-
misten yhteisöstä, jossa kukin te-
kee matkaa oman aikataulunsa 
mukaan mutta silti yhdessä mui-
den kanssa. 

– Tärkeämpää kuin omistaa 

Kenenkään 
usko ei tyhjene 
olemattomaksi 
ja turhene jonkin 
yksityiskohdan 
vuoksi.

Lauantaina 10.5. eli äitienpäi-
vän aattona vietetään kaste-
päivää Heinätorin seura-
kuntatalossa. 

Kastettavaksi voi tuoda pienen 
tai isommankin lapsen, sillä kas-
teella ei ole ikärajaa. Juhlaan voi 
kutsua lapsen lähipiirin juhlista-
maan pienen suurta päivää. Kas-
tehetket pidetään kello 12 ja kel-
lo 14. Kasteen jälkeen seurakunta 
tarjoaa kakkukahvit. 

Kastepäivään tulee ilmoit-
tautua etukäteen 3.5. mennessä 
osoitteessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tuomiokirkko/kastehetki. 

Ilmoittautumisen jälkeen per-
heisiin otetaan yhteyttä ja sovi-
taan kastetilaisuuden yksityis-
kohdista. Kastetoimitus ja juhla 
ovat perheille maksuttomia.

Kastepäivä on helppo ja arvo-
kas tapa järjestää kastejuhla. 

– Vauvan kastemekkoakaan ei 
tarvita omasta takaa, sillä seura-
kunnasta voi saada lainaksi kau-
niin kastemekon, Oulun tuomio-

Kasteelle helposti ja 
juhlavasti äitienpäivän 
aattona Heinätorilla

Oulunsalon kirkkoher-
ranvaalissa ei järjeste-
tä vaalipaneelia, vaan 
kunkin vaalinäytteen 

jälkeen  ehdokkaan kyselytunti. 
Kyselytunti ja kirkkokahvit 

järjestetään Oulunsalon seura-
kunnan Toimitalolla. 

Ensimmäisenä on vuorossa 
Salon seurakunnan kappalai-
nen Juha Hekkala, joka antaa 
vaalinäytteensä sunnuntaina 
27. huhtikuuta. Toukokuussa 
vuorossa ovat Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnan kappalai-
nen Ari-Pekka Metso (4.5.) 
sekä Karjasillan seurakunnan 
kappalainen Petri Satomaa 
(11.5.)

Seurakuntalaiset ovat terve-
tulleita kuuntelemaan ja kysele-
mään. Kysymyksiä voi lähettää 
myös ennakkoon verkkosivujen 
www.oulunseurakunnat.fi/vaa-
li kautta 24.4. mennessä.

Verkkosivuilta löytyy tietoa 
vaalista ja muun muassa blogit, 

Oulunsalon 
kirkkoherraehdokkaille 
voi esittää kysymyksiä

kirkkoseurakunnan pastori 
Anna-Mari Heikkinen sanoo.

Kastettavan vähintään toi-
sen huoltajan on oltava evan-
kelisluterilaisen kirkon jäsen. 

Kastettavalla on oltava pää-
sääntöisesti kaksi kummia, ja 
heidän tulee olla rippikoulun 
käyneitä ja konfirmoituja kirkon 
jäseniä. Seurakunta voi myös 
auttaa kummin etsinnässä. 

Kastepäivän järjestää Ou-
lun tuomiokirkkoseurakunta, 
mutta sinne ovat tervetulleita 
kaikkien seurakuntien jäsenet, 
myös Oulun ulkopuolelta. 

Silkkinen käsintehty kastemekko on 
lainattavissa kastehetkeä varten.

S a nna K r o o k

SINUN PALVELIJASI. 
SINUN VALINTASI.

OULUNSALON 
SEURAKUNNALLE VALITAAN 

UUSI KIRKKOHERRA 
Varsinainen vaalipäivä

sunnuntaina 25.5.2014 Oulunsalon kirkko

Ennakkoäänestys 19.–23.5.2014

Tarkemmat tiedot vaaleista ja ehdokkaista netissä! 
www.oulunseurakunnat. /vaali

Ehdokkaan kyselytunti on kunkin vaalinäytteen jälkeen kirkossa, 
kirkkokahvit Oulunsalon seurakunnan Toimitalolla.

1. vaalisija Salon seurakunnan 
kappalainen Juha Hekkala su 27.4.2014 klo 10.
2. vaalisija Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
kappalainen Ari-Pekka Metso su 4.5.2014 klo 10.
3. vaalisija Karjasillan seurakunnan 
kappalainen Petri Satomaa su 11.5.2014 klo 10.
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Vaalinäytepäivät Oulunsalon kirkossa:
joiden kautta voi tutustua ehdok-
kaiden ajatuksiin. Kuvia on myös 
ehdokkaiden kotialbumista. 

 Oulunsalon seurakuntaan 
valitaan uusi kirkkoherra tou-
kokuussa. Vaali toimitetaan sun-
nuntaina 25.5. ja ennakkoon voi 
äänestää 19.–23. toukokuuta.

Kirkkoherran valitsevat seu-
rakuntalaiset. Äänioikeutettu-
ja ovat Oulunsalon seurakunnan 
läsnä olevaan väestöön 16.3.2014 
kuuluneet jäsenet, jotka täyttävät 
18 vuotta viimeistään 25.5.2014. 
Äänioikeutettuja jäseniä on Ou-
lunsalon seurakunnassa 5 399.
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– Toki opetus voi selventää 
asioita. Kirkko voi antaa eväitä, 
mutta ei ratkaista kenenkään sol-
muja. Omat löydöt ovat tärkeim-
piä. 

– Papille keskustelut ihmisten 
kanssa ovat haaste uskaltaa laittaa 
itseään likoon. Vain molemmin-
puolinen rehellisyys mahdollis-
taa kunnioituksen, vaikka näke-
mykset kirkon opista poikkeaisi-
vat, Helomaa sanoo.

tieto auttaa
ymmärtämään
Pitkäperjantain Raamatun kerto-
muksessa on vaikea ymmärtää si-
tä tapaa, jolla Jumala ratkaisi syn-
nin ongelman. Miksi Jumalan po-
jan piti kuolla väkivaltaisesti ris-
tillä?

– Rippikoulussa kerron nuo-

rille juutalaisesta kulttuurista, jo-
hon kuului olennaisena syntiuh-
rikäytäntö erämaahan karkotet-
tuine syntipukkeineen. Juutalai-
suudessa oli tavallista uhrata ka-
ritsa syntien sovitukseksi.

– Siksi Jeesuksen ajan ihmi-
sille syntien sovitus ristinpuulla 
oli tuttua ja selvää. Nykypäivän 
ihmiset eivät välttämättä tunne 
juutalaista kulttuuria.

Helomaa miettii, olisiko ny-
kyihmiselle – television suurku-
luttajasukupolvelle – tutumpaa 
kuva oikeussalista, jossa syytön 
ottaa tuomarin silmien alla ran-
gaistuksen kannettavakseen.

”tahdon uskoa,
vaikka en ymmärrä”
Olisi helpompi uskoa, jos näki-
si omin silmin.  Helomaa miet-

tii, onko usein sanottu väite totta.
– Jeesuksen seurassa kulkeneet 

opetuslapset näkivät, mutta siitä 
huolimatta he kielsivät, pettivät ja 
pakenivat, kuten pääsiäisen ker-
tomukset paljastavat. Opetuslap-
set eivät olleet uskon sankareita ja 
superkristittyjä.

– Rippikoulun konfirmaatios-
sa ei kysytä nuorilta, uskotko vaan 
nimenomaan haluatko uskoa. 

– Kuten rakastaminen pari-
suhteessa on joskus vaikeaa, niin 
myös uskominen on välillä han-
kalaa.

– Silloin on tärkeää muistaa 
konfirmaationuorten tahdon-
ilmaisu: tahdon uskoa, vaikka 
en kaikkea ymmärrä, Limingan 
pappi sanoo.

riittA HirVoNEN

Kimmo Helomaan työhuone löytyy Limingan pappilan ullakolta. Kauniisti remontoidun huoneen seinällä on kuva kärsivästä Kristuksesta. 

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

auktoriteettiusko 
meni jo. 
Yhdessä 
etsiminen on 
tärkeämpää kuin 
opetus, joka 
saattaa tuntua 
herkästi ylhäältä 
annetulta. 

Kirkkoneuvos 
Pekka Huokuna pitää 
mahdollisena sitä, että 
Kirkko turvapaikkana 
-ohjeistusta tarkastellaan 
kirkkohallituksessa 
uusiksi suomalaisnuoren 
hakiessa oulussa 
turvapaikkaa kirkosta. 

Huostaan otettu, sijaisper-
heestä karkuteillä oleva 
oululaisnuori on hakenut 
kirkosta turvapaikkaa. 

Oulun seurakuntien kansain-
välisen työn pastori Àrpàd Ko-
vàcs ryhtyi välittäjäksi perheen 
ja Oulun kaupungin viranomais-
ten välille. 

Kovàcs kysyi Rauhan Ter-
vehdyksen kolumnissa (10.4.), 
koskeeko vuonna 2007 laadittu 
Kirkko turvapaikkana -ohjeistus 
myös suomalaisia eikä vain tur-

vaa hakevia ulkomaalaisia.  
Kovàcsin oma näkemys on, et-

tä menettely ei sulje pois oman 
maan kansalaisia.

Tällä viikolla Kovàcsin ja Ou-
lun kaupungin välille on avautu-
nut keskusteluyhteys.

Kirkon tehtävä on edistää
kuulluksi tulemista
Oulun seurakuntien yhteisen 
kirkkoneuvoston puheenjohta-
jan Pauli Niemelän mukaan seu-
rakunnan ja kaupungin neuvot-
telujen pyrkimyksenä on, että ou-
lulaistytön asia tulisi selvitetyksi.

– Saman pöydän äärelle aset-
tuminen on ainoa oikea ratkaisu 
tässä tilanteessa, hän painottaa. 

Vaikka käsillä oleva tapaus – 
suomalainen hakee kirkosta tur-
vaa – yllättikin, Niemelän mu-
kaan kirkon rooli oikeudenmu-
kaisuuden perään kyselijänä on 
periaatteessa ikiaikainen, jo Van-
hasta testamentista tuttu.

– Diakoniatyössä ei ole poik-

Kirkon rooli oikeuden hakijana 
on vanhaa perua

keuksellista, että työntekijä ryh-
tyy asiakkaansa tueksi yhtey-
denotoissa viranomaisiin, mikä-
li avuntarvitsija kokee tulleensa 
kohdelluksi epäoikeudenmukai-
sesti. 

– Kirkon tehtävänä on tarvit-
taessa edistää sitä, että jokainen 
tulee nähdyksi ja kuulluksi viran-
omaisten edessä, Niemelä sanoo.  

onko uuden 
ohjeistuksen aika?
Pauli Niemelä toivoo, että kirkos-
sa ryhdyttäisiin oululaistapauk-
sen seurauksena keskustelemaan 
laajemmin, soveltuuko Kirkko 
turvapaikkana -ohjeistus tilan-
teessa, jossa turvan hakijana on 
suomalainen.

– Pitäisikö puhua aivan toises-
ta menettelystä tai tulisiko voi-
massa olevaa ohjeistusta laajen-
taa, hän kyselee uuden tilanteen 
edessä.

Tähän saakka Kirkko turva-
paikkana -menettelyä on sovel-

lettu vain ulkomaalaisiin turva-
paikanhakijoihin. 

Tällaisia tapauksia kirkossa 
on selvitelty viime vuosina usei-
ta, myös Oulussa.

ohjeiden päivitystarve 
on ilmeinen
Kirkkoneuvos Pekka Huokuna 
Kirkkohallituksesta korostaa, et-

tei Kirkko turvapaikkana -ohjeis-
tusta tehty alun perin suomalais-
ten auttamiseksi.

– Toisaalta ei sitä laadittaessa 
myöskään määritelty tietoisesti 
ketään menettelyn ulkopuolelle.  

Huokuna pitää tarpeellisena 
sitä, että Kirkko turvapaikkana 
-menettelyä ryhdytään Kirkko-
hallituksessa päivittämään poh-
tien silloin ”onko ohjeistus ok, 
jos turvan hakijana on suomalai-
nen”, kuten hän ilmaisee. 

Huokuna korostaa, etteivät hä-
nen kommenttinsa ole kannanot-
toja Oulun ajankohtaisiin tapah-
tumiin, koska hän ei tunne tapa-
uksen kulkua riittävästi.

Huokuna ei halua tässä vai-
heessa ottaa kantaa siihen, voi-
siko kirkko periaatteessa tarjota 
turvapaikan myös suomalaiselle.

riittA HirVoNEN

Kirkon tehtävänä 
on tarvittaessa 
edistää sitä, 
että jokainen 
tulee nähdyksi 
ja kuulluksi 
viranomaisten 
edessä.

Pauli Niemelä
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Muut seurakunnat

La 19.4. klo 15.00 Alfa-kurssi
Su 20.4. klo 11.00 JUMALANPALVELUS

Ma 21.4. klo 12.00 RUKOUSHETKI 
Pällissä

Ke 23.4. klo 19.00 SANAN JA 
RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 18.4. klo 11 Pitkäperjantain ehtoollinen, 
Pasi Markkanen, Reijo Komu, Pirkko Junnila& Ulla 
Rasinkangas. Su 20.4. klo 11 Ylösnousemus-
juhla, Eero Pokela, Pasi Markkanen, Maranatha. 
Seimi, pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 20.4. klo 17 
Church@78, International Service. Uusikatu 78. 

Ke 23.4. klo 19 Lähetysilta, aiheena Turkki. Ryhmä Tampereelta. To 24.4. klo 12 
Päiväpiiri.  Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

Pe 18.4. Ristinsanomaa klo 14.00
Su 20.4. Rukouskokous klo 10.30. ja Jumalanpalvelus klo 11.00.

Ma 21.4. Ei kokousta.
SYDÄMELLISESTI TERVETULOA !

To 17.4. klo 19 Kiirastorstain ehtoollisjuhla, Risto Wotschke, musiikki: Jukka
Wenström. Pe 18.4. klo 18 Ristinsanoma-ilta, Tuomo Ruuska, Tuomo Kokko. 
Su 20.4. klo 11 Ylösnousemusjuhla, EI pyhäkoulua, EI Saint’s Club, Risto 
Wotschke, Mika Martinmäki, aihe 1 Kor. 15: 1-11, musiikki: Saara ja Antto 
Vanhala. Ke 23.4. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta. To 24.4. klo 19 
Lähde-ilta, Risto Wotschke, Eeva ja Mika Pouke, aihe: ”Israelin Messiaan 
etsijöitä”.  Tervetuloa!

Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute 

@kotimaa.fi
020 754 2267

Vaikka maalaamiseen ei 
enää riitä voimia, luovuus 
löytää väylänsä.

Kun runon alku putkahtaa 
mieleen, Anni Lepistö tie-
tää heti, ettei kyse ole ta-
vallisesta ajatuksesta tai 

mielikuvasta.
– Runon alku tulee mieleen 

voimakkaampana kuin ajatus. 
Silloin kyllä tietää, että nyt voi 
alkaa kirjoittaa.

Runon alkaessa pyrkiä esiin 
seitsemänkymppisen Lepistön 
käsillä on heti oltava kynä ja pa-
peria. Kun runon alku ensin on 
vallannut mielen, loppu tulee hel-
posti paperille kynän piirtämänä.

Joskus Anni Lepistö saattaa 
kirjoittaa lähes parikymmentä 
runoa yhteen kyytiin, hyvin ly-
hyessä ajassa.

Vintille 
maalaamaan
Itsensä ilmaiseminen taiteen kei-
noin on aina ollut osa lapsuutensa 
ja nuoruutensa Hailuodossa viet-
tänyttä Lepistöä. Samalla se on 
ollut myös voimavara.

Alle 20-vuotiaana Lepistö hoiti 
pitkään sairasta äitiään ja isäänsä.

– Välillä oli pakko päästä vin-
tille maalaamaan, nainen muis-
telee.

Saarelta Lepistö lähti Porin 
diakonissakouluun, josta valmis-
tui sairaanhoitajaksi 26-vuotiaa-
na. Tampereella lastensairaalassa 
työskennellessään hän muun mu-
assa toteutti sairaalan lasiseinään 
ison seimiaiheen ja koristeli osas-
toa muutenkin.

Sairaanhoitajan töille tuli lop-
pu muutaman vuoden kuluttua, 
kun Lepistö vammautui ja hänen 
liikuntakykynsä rajoittui huo-
mattavasti. 

– Sitten piti suunnitella elämä 
uusiksi.

Lepistö muistelee lämmöllä 

Paikkoja avoinna

Kempeleen seurakunta hakee

tarvittaessa töihin kutsuttavaa 

KEITTIÖTYÖNTEKIJÄÄ
Utajärvelle, Oulujoen rannalla sijaitsevaan leirikeskukseen
1.6 – 18.7.2014 väliseksi ajaksi ja tarvittaessa myös muille 
ajankohdille.

Tarvittaessa töihin kutsuttavan keittiötyöntekijän tehtävänä on 
ruoka- ja kahvitarjoilujen asiakaslähtöinen toteuttaminen. 
Lisäksi työtehtäviin kuuluu tilojen siivousta ja tilojen valvontaa.

Työhön sisältyy ilta- ja viikonlopputyötä.

Keittiötyöntekijältä toivotaan alan työkokemusta, mutta myös alaa 
opiskelevat ja vastavalmistuneet otetaan huomioon. Hakijoilla edel-
lytetään olevan hygieniapassi. Siivouskokemus katsotaan eduksi.

Tehtäväkohtainen perustuntipalkka on 10,71 €/h, lisäksi makse-
taan henkilökohtaista kokemuslisää työkokemuksen perusteella 
enintään 1,69 €/h.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 27.4.2014 
klo 21.00 mennessä sähköpostitse osoitteella pasi.jarva@evl.fi 
tai postitse osoitteella: Kempeleen seurakunta, Pasi Jarva, PL 28, 
90441 Kempele. Kuoreen merkintä ”Keittiötyöntekijä”.

Lisätietoja: Kempeleen seurakunnan emäntäpalvelut Pasi Jarva, 
puh. 040-779 0665, pasi.jarva@evl.fi

runo on ajatusta voimakkaampi

hailuotolaisen maanviljelijän ja 
taiteilijan Ida Rapinojan sanoja 
tilanteessa:

–  Ihminen ohjataan niille alu-
eille, joille hän kuuluukin.

luonnosta 
ja elämän kivusta
Nyt Puolivälinkankaalla sijaitse-
va yksiö on täynnä Lepistön akva-
relleja ja patsaita. 

Ruskeassa pahvilaatikossa on 
tusina canvas-tauluja, joissa on 
kankaalle painettuna hänen va-
lokuviaan Hailuodosta. Kuvat oli-
vat  maaliskuun ajan esillä Tuiras-
sa Lassintalon seniorikeskuksessa 
yhdessä Lepistön runojen kanssa.

Lepistöllä on takanaan lukui-
sia taidenäyttelyjä muun muas-
sa kirjastoissa. Vuonna 2010 Le-
pistön retrospektiivinen näyttely 
Pyhän Luukkaan kappelissa esit-
teli valittuja teoksia koko hänen 
uransa ajalta.

Pöydällä on myös akvarellein 
kuvitettu runokirja Meren kasvot, 

joka ilmestyi vuonna 1991 Hai-
luodon kulttuurilautakunnan 
kustantamana.

Lepistö kertoo kirjoittaneensa 
ensin elämänsä vaikeat kokemuk-
set alta pois. Sen jälkeen sanojen 
maailma oli avoin ja Meren kas-
vot -teokselle oli tilaa syntyä.

–  Luonto ja elämän kipu näky-
vät runoissani, Lepistö kuvailee.

Lepistön runoja on julkais-
tu useissa lehdissä ja niitä on ol-
lut myös esimerkiksi Invalidilii-
ton verkkosivuilla. Myös Tuiran 
seurakunnan diakoniatyönteki-
jät ovat käyttäneet työssään hä-
nen runojaan.

– Haluan kantaa korteni ke-

koon, että ihmiset jaksaisivat pa-
remmin, Lepistö sanoo.

luovuus 
koetuksella
Pitkä sairastaminen on viime 
vuosina vähentänyt Anni Lepis-
tön taiteen tekemistä. Maalaa-
maan hän on pystynyt viimeksi 
vuonna 2009.

– Joskus tuntuu, että luovuus 
loppuu kokonaan, mutta aina se 
on jossain muodossa pyrkinyt 
uudestaan esiin.

Lepistö muistaa taannoin kir-
joittaneensa, kuinka ”muste ky-
nässäni haalistuu”.

– Sen jälkeenkin kuitenkin 

Haluan kantaa 
korteni kekoon, että 
ihmiset jaksaisivat 
paremmin.

Anni Lepistö

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

Pitkä sairastaminen on viime vuosina vähentänyt Anni Lepistön taiteen tekemistä, mutta valokuvaaminen on yhä rakas harrastus. Inspiraationsa Lepistö saa Hailuodon 
rannoilta.  – Taide on kantanut minua elämässä eteenpäin ja tuonut uskoa, toivoa ja valoa.
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”Sydän villisti tykyttäen hän juoksee pakoon minkä 
jaloistaan pääsee. Takaa kuuluu huutoja ja maahan 
tömiseviä askelia. Takaa-ajajat ovat yhä lähempä-
nä. Hän voi jo melkein tuntea metallin kylmän kos-
ketuksen kaulallaan. Pelastus on näkyvillä, mutta 
sinne on vielä matkaa. 

Viimeinen puristus, jalat liikkuvat, mutta hän ei 
tunne enää niitä. Hän näkee vain edessä siintävän 
rakennuksen. Vauhti ei pysähdy, vaan hän tömähtää 
vasten jykevää puuovea. Kädet takoen hän huutaa: 
Päästäkää sisään! Sisältä kuuluu liikettä, lukko au-
keaa kolahtaen, ja hän puikahtaa sisälle. Jalat pet-
tävät ja hän vaipuu voimattomana maahan. Ennen 
pimeyttä hän ehtii nähdä ruskeakaapuisen munkin 
kumartuvan puoleensa.”

Tämä voisi olla katkelma historiallisesta seik-
kailuromaanista, joita olen vuosien varrel-
la lukenut kymmenittäin. Vaikka romaanit 
ovat täynnä mielikuvituksellisia juonen-

käänteitä, on niissä mukana myös historiallisia to-
siasioita. Kuten se, että vuosisatojen ajan kirkko ja 
luostarilaitos ovat olleet turvapaikkoja vainotuk-
si itsensä kokeneille ihmisille. Maallisen hallitsi-
jan tuomiovalta loppuu kirkon tai luostarin ovelle. 

Vertaus kirkosta turva-
paikkana palasi mieleeni 
viime viikolla, kun Oulun 
seurakuntien kansainvä-
lisen työn pastori kirjoitti 
lehtemme kolumnissa seu-
rakuntien tarjonneen tur-
vapaikan huostaan otetul-
le suomalaistytölle. Tyttö 
oli karannut sijoituspai-
kastaan, koska haluaa asua 
oman perheensä kanssa. 

Vaikka tyttöä ei olla vie-
mässä kansanjoukkojen 
eteen teloitettavaksi, kuten alun tarinan päähen-
kilöä, hän voi hyvinkin tuntea samankaltaista pel-
koa. Ehkä hän kokee, että hänen tulevaisuudestaan 
päättävät muut ja hänet pakotetaan johonkin vas-
toin omaa tahtoaan.

Tapaus osoittaa, että kirkko voi tarjota hengäh-
dyspaikan vainotuille myös tänä päivänä. Pastori 
ja seurakunnat ovat ottaneet tytön ja viranomais-
ten välisessä kiistassa välittäjän roolin. 

Näin pääsiäisen alla tulevat vääjäämättä mie-
leen Jeesuksen viimeiset päivät. Olisipa tuolloin 
ollut joku taho, jonka oveen kolkuttamalla Hän 
olisi saanut apua. Mutta niin ei ollut tarkoitus. 

Toivon, että apua etsineen oululaistytön tarina 
saa onnellisen lopun. 

ElSi SAloVAArA

Sinappia

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

siellä, 
minne sotajoukot 

eivät pääse

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
20.4. klo 12.00 ja klo 17.00 HPE 
Pyhän Tuomaan kirkko
Mielikintie 3
21.4. klo 12.00 ja 17.00
Siirtolantie 28 Oulu
Tervetuloa!

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: su 20.4. klo 18.30 Kempeleen kirkossa, to 
24.4. klo 18.00 Pattijoen Pappilassa, pe 25.4. klo 18.00 Maire ja Mikko 
Puhakalla, Kauppatie 46, Pudasjärvi
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 24.4. klo 19.00 Hanna Pihlajamäellä ja 
Ilkka Paajalalla, Hanhitie 4 A 1, Höyhtyä, Oulu
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

TSu 20.4. klo 17 Seurat 
Vesa Pöyhtäri.
To 24.4. klo 19 Opiskelijailta.
Pe 25.4. klo 18:30 Varhais-
nuortenilta.
Su 27.4. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Heino Kouva.
Tervetuloa!

Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Aallonmurtajalla
poikaparvi
              kisailemassa
minä, katsomassa
laineiden loputonta
        leikkiä
        vesi valossa
        valo vedessä

päädyin taas kirjoittamaan.
Valokuvaaminenkin onnistuu 

yhä läheisten avustuksella.
–  Veljeni ja ystäväni ovat kul-

jettaneet minua Hailuodon ran-
noilla siltä varalta, että innostui-
sin kuvaamaan, Lepistö kiittelee.

onni on 
Hailuoto
Lepistö nauttii kevään lisäänty-
västä valosta, joka on hänelle tär-
keä elementti. 

Hän ei ole malttanut vaihtaa 
pientä yksiötään tarjolla oleviin 
kaksioihin, sillä nykyisessä asun-
nossa on tilanpuutteesta huoli-
matta kaunis valo.

Lepistö haaveilee, että pystyisi 
ensi kesänä käymään mökillään 
Hailuodossa, lapsuutensa ja nuo-

Kataja kypsyy
hiekan siimeksessä
kuin rukoileva sydän
              elämän ahjossa

Minä olen tarvinnut 
pitkät
hiljaiset
odotuksen vuodet
kukkiakseni täyteläisesti

Vuosisatojen 
ajan kirkko ja 
luostarilaitos 
ovat olleet 
turvapaikkoja 
vainotuksi 
itsensä 
kokeneille 
ihmisille.

Kun runo alkaa pyrkiä Anni Lepistön mieleen, se on heti kirjoitettava ylös. Runokirja 
Meren kasvot ilmestyi vuonna 1991.

ruutensa maisemissa. Viime ke-
sänä mökkeily jäi jalkojen huo-
non kunnon takia väliin.

– Hailuodon rannoilta ja mö-
kiltä olen saanut elämäni kau-
neimmat kesämuistot. 

Hailuoto on myös paikka, jos-
sa Lepistö on maalannut taulunsa.

Lepistön mielestä meri on 
paitsi kaunis, myös hoitava. Hän 
muistelee, kuinka saaren ran-
noilla kävely on saanut hänet 
usein sairastamisen aikaan pa-
rempaan kuntoon.

– En tarvitse ulkomaanmat-
koja, Hailuoto on riittänyt mi-
nulle.

KAti lUoMA

Luonto ja meri ovat läsnä Anni Lepistön kuvissa ja runoissa.

Sydänverelläni
piirrän hiekkaan 
kalan 
lämmin lounatuuli
pyyhkii poskeani

*

*

*

A nn i  L e p i s t ö
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Hyvästit Jumalan syliin
elämässä on kaksi tärkeää 
hetkeä: käsillä oleva 
nyt-hetki ja se hetki, 
kun kuolemme. 
näin miettii 
suomalainen katolilainen 
luostarisisar leila.

Katolisen kirkon Jeesuksen 
pikkusisaret -sääntökun-
taan kuuluvan sisar Lei-
lan lapsuuden kodissa Jy-

väskylässä kisaili viisi lasta. Tyt-
tären oli opittava pitämään puo-
liaan veljiensä leikeissä. 

Vanhin pojista oli CP-vam-
mainen.

Aikuisina kaksi veljestä muutti 
Ouluun, toiset jäivät Jyväskylään. 

– Me kaikki lapset elimme hy-
vin erilaisen elämän, pikkusisar 
Leila sanoo.

Perheen viidestä lapsesta elossa 
on enää sisar Leila. 

ta keinoja vakavan sairauden nu-
jertamiseksi. Ajatus kuolemasta 
tuntui kipeältä ja epäreilulta.

– Sukututkimusta intohimoi-
sesti harrastanut, urheileva velje-
ni suri kohtaloaan ja oli katkera 
siitä, että elämä päättyi liian var-
hain. Hän olisi halunnut elää, si-
sar Leila kertoo.

Veljen viimeiseen päivään 
kuului harrasta odottamista. Per-
heen isä kaipasi ja odotti lapsiaan 
kotiin, jotta ennättäisi vielä näh-
dä heitä. 

Päivän odotuksen jälkeen per-
he oli illalla yhdessä. Veli oli tuol-
loin kaiken keskipisteenä. Se loh-
dutti häntä.

Seuraavana yönä kuolema 
nouti omansa pois.

Surutalossa
ei kiirehditty
Veljen viemisessä ruumishuo-
neelle ei haluttu kiirehtiä.

Surutalossa oli iltapäivään 
saakka väkeä. Hyvästeille annet-
tiin aikaa.

– Kiireettömyys tuntui hyväl-

tä, sisar Leila tavoittaa muistoja 
tuosta erikoisesta päivästä.

Katoliselle sisarelle lankesi 
kuin luontojaan rukoushetken pi-
täminen ennen kuin veli vietiin 
ruumisautolla pois.

Maria-rukous opetti
nyt-hetken tärkeyden
Sisar Leila viipyy yhä ajatuk-
sissaan veljensä saattohoidossa. 
Kun kuolema oli enää vain lyhy-
en matkan päässä, veli sanoi yllät-
täen ”äiti”.

Sisar Leilalle sana toi mieleen 
Jumalanäidin, Marian, jota pyy-
detään Terve Maria -rukouksessa 
muistamaan syntistä nyt ja kuo-
leman hetkellä: ”Pyhä Maria, Ju-
malanäiti, rukoile meidän syntis-
ten puolesta nyt ja kuolemamme 
hetkenä.”

Elämän tärkeimmät hetket 
ovat nyt ja kuoleman hetki, sisar 
Leila ymmärsi. 

Vaikka perheen ainokaiselta 
tyttäreltä on viety kaikki veljet, 
sisar Leila ei pelkää, milloin on  
hänen vuoronsa lähteä.

Juuri Maria-rukouksessa täh-
dentyy jokaisen päivän arvok-
kuus.

– Ajattelen, että Jumala kutsuu 
elämään tätä päivää, nyt-hetkeä, 
niillä voimavaroilla, joita minul-
la tällä hetkellä on. 

– Jos en ymmärrä käsillä ole-
van ajan tärkeyttä, onko mahdol-
lista, että hukkaan myös kuolin-
hetkeni, sisar Leila miettii. 

Kuolemaan sisältyi
myös helpotusta
Sisar Leilan lapsuuden kodissa eli 
huoli siitä, miten CP-vammai-
nen lapsi selviäisi, jos vanhem-
mille sattuisi jotakin ja he eivät 
enää jaksaisi huolehtia sairaasta 
lapsestaan.

Kun veljen kuolema oli tosi-
asia, vanhempien suruun sisältyi 
ääneen sanottu huokaus: Me jak-
soimme loppuun saakka.

– Oma ajatukseni tuolloin oli, 
että nyt veljeni on vihdoin niin 
kuin toisetkin. Jumalassa me 
kaikki olemme samanlaisia. 

Menetyksiensä keskellä pik-
kusisar Leila on ymmärtänyt, et-
tä Luoja kutsuu luoksensa rajan 
yli myös täysin odottamattomas-
sa järjestyksessä.

Nuori tyttö ymmärsi
elämän haurauden
Ihmisen elämän hauraus, kaiken 
olevaisen sammuminen aika-
naan, selvisi sisar Leilalle jo en-
nen veljien kuolemaa. 12-vuotiaa-
na hän menetti tätinsä.

– Luulen, että ymmärsin tuol-
loin, että mikään ei jatku täällä 
ikuisesti. 

– En ole teologi enkä osaa ker-
toa täsmällisesti, mitä katolinen 
kirkko opettaa kuolemasta. 

– Minun yksinkertainen aja-
tukseni on, että veljeni ovat nyt 
Jumalan laupeuden sylissä. Rak-
kauden Jumala on ottanut heidät 
vastaan.

– He ovat myös minussa, meis-
sä, jotka rakastimme heitä, luos-
tarisisar sanoo rauhallisesti.  

Kauniissa kukassa
loistaa luojan hyvyys
Sisar Leila sanoo Jumalan anta-
van rakkauden viestejä. Hän ker-
too, mitä tarkoittaa Jumalan hy-
villä terveisillä.

– Rakkauden viesti voi olla 
kaunis kukka tai ystävälliset sa-
nat. Tällaiset asiat kantavat elä-
mässä eteenpäin.

Kauneuden näkeminen ei mer-
kitse kärsimyksen kieltämistä.

– Ei Jumala halua tuhota mei-
tä, vaikka hän sallii kärsimyk-
sen. Myös Jumalan poika jou-
tui kärsimään paljon. Me ihmi-
set tuotamme paljon pahaa ym-
pärillemme.

– Koska Jumala tuntee kärsi-
myksen kivun, hän ei jätä ketään 
yksin. 

– Jumala on rinnallamme, sil-
lä joka ikinen meistä on hänelle 
ainutkertainen, pikkusisar Leila 
sanoo.

Kärsivä ihminen tarvitsee hy-
vää tekeviä sanoja, lohduttajaa ja 
kuuntelijaa.

– Joskus parasta myötäelämis-
tä sanojen sijaan on uskallus kos-
kettaa, sisar Leila rohkaisee.

riittA HirVoNEN

Koska Jumala 
tuntee 
kärsimyksen 
kivun, hän ei 
jätä ketään 
yksin. Jumala 
on rinnallamme, 
sillä joka ikinen 
meistä on hänelle 
ainutkertainen.

ajattelen, että 
Jumala kutsuu 
elämään tätä 
päivää, nyt-hetkeä, 
niillä voimavaroilla, 
joita minulla tällä 
hetkellä on. 

Pääsiäisen alla Tampereel-
la asuva pikkusisar kävi Oulussa 
tervehtimässä sukuaan, veljiensä 
läheisiä. 

Koleassa kevättuulessa jouk-
ko kävi yhdessä hautausmaalla 
muistamassa rakkaitaan. 

Fantastinen
hoitorinki
Ensimmäisenä pikkusisar Leila 
menetti CP-vammaisen veljen-
sä. Kaksi vuotta sitten hän jou-
tui hautaamaan Oulussa viimei-
sen elossa olleen veljensä. 

Sisar Leila muistaa hyvästelyt 
kahden vuoden takaa.

– Minulla oli todettu aikai-
semmin rintasyöpä ja sain hoi-
toja Tampereella. Ne olivat juuri 
päättyneet, kun viesti veljen saat-
tohoidosta tuli. Matkustin veljeni 
vaimon tueksi.

– Oulussa oli alkanut tuolloin 
toimia kotisaattohoitoon erikois-
tunut hoitorinki. Rinkiin kuulu-
neet naiset olivat fantastisia. He 
eivät tuntuneet pelkästään hoi-
tajilta, vaan heistä tuli nopeasti 
meille tärkeitä ihmisiä. 

– He kuuluivat elämäämme, 
sisar Leila puhuu lämpimästi Ou-
lun kaupunginsairaalan hoitorin-
gistä.

Ennen kuolinhetkeä
kaikki olivat vielä yhdessä
Sisar Leila muistaa Oulun veljen-
sä epätoivon, kun tietoon tuli, et-
tei lääketieteellä ollut enää tarjo-

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

Sisar Leila näkee kauniissa kukassa Jumalan rakkauden viestin. Kauniit asiat kantavat luostarisisaren elämää eteenpäin.
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radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 20.4. klo 8.45. Pääsiäispäivän 
Radiopyhäkoulun pitää lasten-
ohjaaja Eveliina Korkea-Aho Kar-
jasillan seurakunnasta.
Klo 10 messu Oulujoen kirkosta.
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon –
ohjelmassa kerrotaan Oulunsalon 
seurakunnan kirkkoherranvaa-
leista. Haastattelussa Oulunsalon 
vt. kirkkoherra Minna Salmi.
Ma 21.4. klo 18–18.30 Rukousra-
diossa puhutaan iltarukouksesta. 
Vieraina ovat Pertti af Hällström 
ja Oulujoen kirkkoherra Satu 
Saarinen. Satu kuuluu Faceboo-
kissa toimivan Iltarukous-ryh-
män perustajiin. Uusinta. Alu-
eellinen lähetys. Esirukouspyyn-
nöt: www.oulunseurakunnat.fi/
rukousradio.
Toivon päivä ma–pe klo 15–17.
Ke 23.4. klo 16.40 Kurkistus kirk-
koon -ohjelmassa tutustutaan 

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

Asemakatu 6:n yläkertaan avat-
tuun Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan Dom Second Handiin.  
Haastattelussa on nuorisotyön-
ohjaaja Mari Tuokkola.

radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 20.4. klo 9.45 Pääsiäispäivän 
Radiopyhäkoulun pitää lasten-
ohjaaja Eveliina Korkea-Aho Kar-
jasillan seurakunnasta.
To 17.4. klo 19 jumalanpalvelus 
Raahen kirkosta.
Pe 18.4. klo 10 jumalanpalvelus 
Pattijoen kirkosta.
La 19.4. klo 23 pääsiäisyön messu 
Raahen kirkosta.
Su 20.4. klo 10 jumalanpalvelus 
Kempeleen kirkosta.

Suora lähetys oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
To 17.4. klo 19 messu.
Su 20.4. klo 10 messu.  
 

radio YlE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Su 20.4. klo 10 pääsiäisaamun 
messu Aleksanterin kirkossa 
Tampereella. 
Ma 21.4. klo 10 Tuomasmessu toi-
sena pääsiäispäivänä Aleksante-
rin kirkossa Tampereella.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.

YlE tV 1
Pe 18.4. klo 10 Lintuvaaran kou-
lun oppilaiden Lasten Passio näh-
dään televisiojumalanpalvelukse-
na.  
Su 20.4. klo 10 pääsiäispäivän 
messu Oulunkylän kirkosta.

 

 

  ikimuistoiset 
             lahjat

suomen Pipliaseura  |   myynti 010 838 6520  |   myynti@piplia.fi   |   www.pipliakauppa.fi     

www.piplia.fi  ■  

kultainen nimipainatus
Nahkakantisen Raamatun ja virsikirjan 
kanteen. useita eri kansivaihtoehtoja. 

tutustu valikoimaan www.pipliakauppa.fi

teemamukit 
arabian teemamukit arkeen ja juhlaan. 
maalaukset heljä liukko-sundströmin. 
saatavana vain Pipliasta. ■ 26 € / kpl

HOpeaRiipukset
korulahja ajatuksella. herran siunaus 

-riipus saatavana myös kultaisena.

P
voimasanoja 

IPLiA.  

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

Siivouksesta 
– Hoivaan
Kaikkiin elämäsi vaiheisiin  
siivouksesta hoivaan

Palveluita tarjotaan

Halutaan Oulun ydinkeskustassa 
asuvalle vanhukselle hoitaja kotiin 
n. kahdeksi viikoksi kuukaudessa. 
Mahdollisuus omaan huoneistoon 
omalla sisäänkäynnillä. Luotetta-
valle hoitajalle kunnollinen korvaus. 
Yht. p. 045 633 7922, 08 3113 724.

Palveluita halutaan

Pianisti-säveltäjä Tetyana 
Kushniruk ja sopraano 
Riikka Vuorijärvi pitävät 
konsertin 2. pääsiäispäivä-

nä 21.4. kello 15 Karjasillan kir-
kossa.  Ohjelmassa on negrospi-
rituaaleja sekä Kushnirukin omia 
pianosävellyksiä. Lisäksi kanta-
esitetään uusi pääsiäisaiheinen 
laulu, jonka teksti valittiin runo-
kilpailun avulla. 

Tetyana Kushniruk on opiskel-
lut pianonsoittoa Ukrainassa, Yh-
dysvalloissa, Bulgariassa ja tällä 
hetkellä Oulun ammattikorkea-
koulussa. Karjasillan konsertti on 
ensimmäinen varsinainen kon-
sertti, jossa Tetyana soittaa laa-
jamittaisesti omia sävellyksiään.

Karjasillan konsertin nimi, 
Beats of Love, on moniselittei-
nen viittaus rakastamisen vaike-
uteen. Rakkauteen liittyy kärsi-
mystä, kuten Raamatun pääsiäis-
kertomuksiin.

Viitisen vuotta sitten Tetya-
na päätti omistaa elämänsä mu-
siikille. Hän halusi opiskella lisää 
ja löytää paikan, jossa voisi kes-
kittyä musiikkiin koko sydämes-

tään. Näin hän päätyi Ouluun. 
– Ukrainalaisena olen viime 

aikoina kuullut usein kysymyksiä 
siitä, millainen tilanne Ukrainas-
sa todella on. Vastaan siten kuin 
ystäväni ja sukulaiseni vastasivat 
minulle. Huolehtiminen ei auta, 
pitää vain tehdä parhaansa sillä 
paikalla, missä on.

Sopraano Riikka Vuorijärvi 
valmistuu Oulun ammattikor-
keakoulusta laulupedagogiksi ke-
sän lopulla. 

– Olen aina rakastanut neg-
rosprituaaleja. Niissä on svengiä, 
joka on vapauttavaa vastapainoa 
klassiselle ohjelmistolle ja perin-
teiselle kirkkomusiikille. 

– Negrospirituaaleissa on jo-
tain samaa kuin Mozartin mu-
siikissa: kevyen ja yksinkertai-
sen pinnan alla on uskomaton 
syvyys.

– Iloisimmillaankin ne ovat 
syvällisiä ja surullisimmillaan 
toiveikkaita. Jos toivottomissa 
oloissa raatavat orjatkin jaksoivat 
toivoa, miksi emme me, Vuorijär-
vi pohtii.

Istunnossaan 9.4.2014 Oulun 
hiippakunnan tuomiokapitu-
li totesi Kimmo Helomaan, 
Jukka Kolmosen, Jouko Lan-

kisen, Jaakko Tuiskun ja Petteri 
Tuuloksen kelpoisiksi hakijoiksi 
Kempeleen seurakunnan kirkko-
herran virkaan ja teki seuraavan 
vaaliehdotuksen:

 I vaalisija Oulun tuomiokirk-

koseurakunnan seurakuntapas-
tori Jouko Lankinen. II vaalisi-
ja Limingan seurakunnan seura-
kuntapastori Kimmo Helomaa. 
III vaalisija Tuiran seurakunnan 
kappalainen Petteri Tuulos.

 Vaalisijan saaneet kirkkoher-
raehdokkaat tulevat esittäyty-
mään seurakunnalle su 18.5. klo 
10 messun jälkeen.

Kempeleen kirkkoherranvaalin 
ehdokkaat vaalisijoille

etsi pääsiäinen lastenkirkosta

Virtuaaliseen Lastenkirk-
koon (www.lastenkirk-
ko.fi) on avattu uusi Seik-
kailukirkko, jossa on pal-

jon pääsiäisaiheista tekemistä.
Esimerkiksi palmusunnuntai-

na on käynnistynyt Lastenkirkon 
pääsiäismunajahti, jossa etsitään 
kirjaimia ja niistä muodostetaan 
sanoja. Oikealla salasanalla pää-
see vierailemaan Lastenkirkon 
pääsiäishuoneissa. Yhdeksään 
pääsiäismunaan kätketty salasa-

na avaa pääsyn huoneesta toiseen.
Kiirastorstaina 17.4. Lasten-

kirkon vapaa chat on auki kello 
8–20. Kirkon aikuiset ovat mu-
kana valvotussa chatissa ja leik-
kihetkissä.

Seikkailukirkosta käynnis-
tyvän pääsiäisvaelluksen seitse-
mässä huoneessa on mahdolli-
suus tutustua pääsiäisen tapah-
tumiin kuvien, kuunteluiden ja 
videoiden muodossa palmusun-
nuntaista pääsiäispäivään asti.

Pääsiäisaiheisen laulun 
kantaesitys ja negrospirituaaleja 
Karjasillan kirkossa

Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi
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Isokatu 11, OULU   Tuomiokirkon vieressä
puh. 311 3354   Päivystys 24 h. puh. 0400 385 354

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Päivystys 08 545 1957(24h) info@dapu.fi www.dapu.fi

HAUTAUSPALVELU
DA-PU

MUHOS
Valtatie 11
08 374 800

Tuira, OULU
Valtatie 59

08 554 6005

TYRNÄVÄ
Joonaantie 4
08 545 1957

LIMINKA 
Tupoksentie 12 

08 545 1957

Hautauspalveluja

• 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

KOKO MAAN 
KATTAVA HUOLTO 

JA TOIMITUS

Maahantuonti, Myynti ja vuokraus:  PARAS HINTA- / LAATUSUHDE 
Kuusiluoto oy  | KehittäjänKatu 16  |  04440 järvenpää  |  info@apuajoneuvo.fi

TUNNETTUA, LUOTETTAVAA LAATUA
apuajoneuvo.fitutustu lAAJAAN MAllistooN:

tilAA EsitE:

S
 H

 O
 P

 R
 I

 D
 E

 R
®

778NR  2200,-

888WA    
2300,-

040 1244 282

889Xl   
3300,-

Oululaisen Sofia Magdalena –kamarikuoron
Kajo-levy

on kokoelma rakastettuja hartaita kuorolauluja ja virsisovituksia. Kuoroa 
johtaa Raimo Paaso. Tilaukset á 20 € + postituskulut ja tiedustelut: 

sofiamagdalenakamarikuoro@gmail.com tai tekstiviestillä 040-559 3922

Läheisen pois nukkuessa
Tuhka-uurnan voi hankkia edullisemmin 

suoraan valmistajalta Oulusta

Tiedustelut JT Puutuote 
p. 040 826 8480 

tai jouko.t@luukku.com
◆ värivaihtoehtoja ◆ myös liekitettynä ◆ kelo kota

Le
ik

ka
a 

ta
lte

en
 

Jopa 30 % vaalialennus ilmoitushinnoista!
Vaali-ilmoittelu paikallisesti ilmestyvissä seurakuntaleh-
dissä on kustannustehokas tapa tavoittaa äänestäjät.  
Ota yhteys ja kysy lisää!

Pirjo Teva, puh 020 754 2284, gsm 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Pääsiäistä edeltävää viikkoa 
kutsutaan hiljaiseksi vii-
koksi tai kärsimysviikok-
si. Sen etenemistä kuva-

taan kirkoissa esitettävillä passi-
oilla, joiden herättämät mieliku-
vat pohjautuvat Jeesuksen kärsi-
mystiehen, Via Dolorosaan. 

Apostolinen uskontunnustus 
kiteyttää sen historiallisen yti-
men sanoihin ”..kärsi Pontius Pi-
latuksen aikana, ristiinnaulittiin, 
kuoli ja haudattiin…”

Pilatus oli kovaotteinen Juu-
dean maaherra (26–36 jKr.). Val-
takautensa puolessa välissä hän 
joutui ottamaan kantaa myös Jee-
sus Nasaretilaiseen, joka julkisen 
toimintansa aikana oli herättänyt 
messiaanista innostusta. 

”Mikä on totuus?” -kysymys 
askarrutti Pilatusta suuresti (Joh. 
18: 38), mutta lopputuloksen me 
tiedämme. Hän luovutti Jeesuk-
sen sotilaiden pahoinpideltäväk-
si ja ristiinnaulittavaksi Golgatal-
la. Julkinen teloitus tapahtui kau-

pungin muurin ulkopuolella. Jee-
suksen pään yläpuolelle oli kiin-
nitetty kyltti, jossa kolmella kie-
lellä luki tuomion peruste: ”Jee-
sus Nasaretilainen, juutalaisten 
kuningas”.

Pilatus tukahdutti säälimättä 
kaikki mahdolliset kapinahank-
keet roomalaisten miehittämässä 
maassa. Tämä sopi Jeesuksen vas-
tustajille, fariseuksille ja temppe-
lipapistolle, joiden oman lainsää-
dännön ”jumalanpilkkapykälät” 
eivät riittäneet kuolemantuo-
mion langettamiseen. Siistimpää 
oli antaa roomalaisten tehdä li-
kainen työ poliittisin perustein. 
Niinpä yhdessä Jeesuksen kanssa 
ristiinnaulittiin myös kaksi ”ryö-
väriä”, jotka tulivat itsenäisyysai-
keita hautovista porukoista.

Katolisissa kirkoissa on nähtä-
villä 14-osainen kuvasarja ristin-
tien tapahtumista. Kuvat muis-
tuttavat myös siitä, että Jeesus 
haudattiin kiireesti ennen sapa-
tin ja pääsiäisjuhlan alkua kal-

liohautaan. Jeesuksen seuraajien 
silmissä tämä näytti olevan kai-
ken loppu. He hajaantuivat ta-
hoilleen kuin ketun säikäyttämä 
kanaparvi.

Synkkyydestään huolimatta 
pitkäperjantain uutinen Jeesuk-
sen marttyyrikuolemasta sisältää 
syvän sanoman, josta muistute-
taan myös jokaisella ehtoollisel-
la: ”Sinun puolestasi annettu, si-
nun puolestasi vuodatettu…” Ky-
symyksessä on yhteyden, sovituk-
sen ja anteeksiannon perustapah-
tuma.

Varsinkin luterilaisuudessa 
Jeesuksen kuolinpäivää on muis-
tettu ja arvostettu suuresti. 50–
60 vuotta sitten se tuntui jopa ko-
ko piinaviikon päätapahtumalta. 
Ei tullut mieleenkään lähteä ulos 
kavereiden kanssa. Pääsiäislauan-
taina sentään päästiin jo pilkille.

WillE riEKKiNEN
emerituspiispa

Kristikunnan vanhin ja suu-
rin juhla on pääsiäinen. Se 
on juhlien juhla (Festum 
festorum) 

Sitä koskevat viestit huipensi-
vat Jeesuksen kärsimyshistorian 
ja piinaviikon tapahtumat. 

Yllättäen kärsimyshistoria 
muuttui riemulliseksi sanomak-
si Jeesuksen ylösnousemuksesta. 
Sen sisäistämiseen tarvittiin kui-
tenkin aikaa. Vielä pääsiäisaamu-
na Magdalan Maria tuskaili hä-
tääntyneenä. ”Minun Herrani on 
viety pois, enkä tiedä, minne hä-
net on pantu.” 

Vähitellen kaikki kuitenkin 
selveni, kun elävä Kristus ilmes-
tyi lukuisille opetuslapsille seu-

raavien viikkojen aikana. 
Se sai sydämet hehkumaan in-

nosta. Tuolloin myös kiteytettiin 
kristinuskon ”alkuräjähdys” sa-
noiksi tyhjältä haudalta: ”Miksi 
etsitte elävää kuolleiden joukos-
ta. Ei hän ole täällä, hän on nous-
sut kuolleista.”

Pääsiäisusko on uskoa elävään, 
läsnä olevaan Kristukseen. 

Missä tämä ihme realisoituu, 
siellä kaikki arvailut ylösnous-
seen olomuodosta, kaikki kerto-
mukset tyhjistä haudoista ja spe-
kuloinnit pääsiäistapahtumista 
lähes 2000 vuotta sitten, tulevat 
toissijaisiksi. 

Ensisijaiseksi nousee ristin sa-
laisuus, mikä nostaa keskiöön 

Jeesuksen koko elämäntyön. Sa-
malla se osoittaa, että tässä Jee-
suksessa Jumala tulee yhä luok-
sesi!

Pääsiäisen sanoma muistuttaa, 
että Kristus on voittanut pimey-
den ja kuoleman vallat. Samalla 
korostetaan jo sitä, että Kristus 
on yhä meidän lähellämme, si-
simmässämme, ulottuvillamme. 

Kyse ei siis ole pelkästä histo-
riallisesta tapahtumasta kerran. 
Juhlan jatkuva aihe on elävän 
Kristuksen läsnäolo tässä ja nyt. 
Meille elämäksi!

WillE riEKKiNEN
emerituspiispa

Pitkäperjantai: 
Jeesus tuomittiin kuolemaan

Pääsiäinen: Kärsimys 
muuttuu iloksi ylösnousemuksesta
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Joh. 20: 1-10
Sapatin mentyä, viikon ensimmäisenä 
päivänä Magdalan Maria tuli jo 
aamuhämärissä haudalle ja näki, että 
haudan suulta oli kivi siirretty pois. Hän lähti 
juoksujalkaa kertomaan siitä Simon Pietarille 
ja sille opetuslapselle, joka oli Jeesukselle 
rakkain, ja sanoi heidät tavattuaan: ”Ovat 
vieneet Herran pois haudasta, emmekä me 
tiedä, minne hänet on pantu.” Pietari ja se 
toinen opetuslapsi lähtivät heti juoksemaan 
haudalle.
    Miehet menivät yhtä matkaa, mutta 
se toinen opetuslapsi juoksi Pietaria 
nopeammin ja ehti haudalle ensimmäisenä. 
Hän kurkisti sisään ja näki käärinliinojen 
olevan siellä, mutta hän ei mennyt sisälle. 
Simon Pietari tuli hänen perässään, meni 
hautaan ja katseli siellä olevia käärinliinoja. 
Hän huomasi, että Jeesuksen kasvoja 
peittänyt hikiliina ei ollut käärinliinojen 
vieressä vaan erillään, omana käärönään. 
Nyt tuli sisään myös se toinen opetuslapsi, 
joka oli ensimmäisenä saapunut haudalle, ja 
hän näki ja uskoi. Vielä he näet eivät olleet 
ymmärtäneet, että kirjoitusten mukaan 
Jeesus oli nouseva kuolleista.
    Opetuslapset lähtivät haudalta 
majapaikkaansa.

Joh. 20: 11-18
Maria seisoi haudan ovella ja itki. Siinä 
itkiessään hän kurkisti hautaan ja näki, 
että siinä, missä Jeesuksen ruumis oli ollut, 
istui kaksi valkopukuista enkeliä, toinen 
pääpuolessa ja toinen jalkopäässä. Enkelit 
sanoivat hänelle: ”Mitä itket, nainen?” 
Hän vastasi: ”Minun Herrani on viety pois, 
enkä tiedä, minne hänet on pantu.” Tämän 
sanottuaan hän kääntyi ja näki Jeesuksen 
seisovan takanaan, mutta ei tajunnut, että 
se oli Jeesus. Jeesus sanoi hänelle: ”Mitä 
itket, nainen? Ketä sinä etsit?” Maria luuli 
Jeesusta puutarhuriksi ja sanoi: ”Herra, 
jos sinä olet vienyt hänet täältä, niin sano, 
minne olet hänet pannut. Minä haen hänet 
pois.” Silloin Jeesus sanoi hänelle: ”Maria.” 
Maria kääntyi ja sanoi: ”Rabbuuni!” - se on 
hepreaa ja merkitsee: opettajani. Jeesus 
sanoi: ”Älä koske minuun. Minä en vielä ole 
noussut Isän luo. Mene sinä viemään sanaa 
veljilleni ja sano heille, että minä nousen 
oman Isäni ja teidän Isänne luo, oman 
Jumalani ja teidän Jumalanne luo.”
    Magdalan Maria riensi opetuslasten luo ja 
ilmoitti: ”Minä olen nähnyt Herran!” Sitten 
hän kertoi, mitä Herra oli hänelle sanonut.

Elämä on vahvempi
Kun ihminen kuolee, hänestä jää jäljelle olennaisin. Rakkaus. Muisto. 

Kokonaiskuva hämärtyy, mutta hyvin lempeällä tavalla. Hän elää yhä keskellämme, 
vaikka on siirtynyt pois ulottuviltamme. 

Pääsiäisen sanoman ytimessä on ihmisen heikkous vääjäämättömän edessä. Kärsimys 
ja kuolema ovat osamme, mutta siinä ei ole kuitenkaan kaikki. Valonsäde osuu syvim-
päänkin hautaan. Elämä on kuolemaa vahvempi voima.

Raamatusta voimme päätellä, että Jeesus eli hyvin yksinkertaisen, selkeän elämän. 
Arjen täytti työ, jolle hän antoi kaikkensa. Siinä suhteessa Jeesus oli kuin kuka tahansa 
meistä. Erona vain se, että meidän parhaatkin pyrkimyksemme jäävät puolitiehen. Jee-
sus kulki koko tien. Hän täytti tehtävänsä.

Emmekö kaikki tavoittele yksinkertaista ja selkeää elämää? Siihen kuuluvat mielekäs 
työ, rakkaat ihmiset, sopivasti ponnistelua ja autuas lepo. Tätä kaikkea tavoittelemme 
vain niin monimutkaisin tempuin. Olennainen hämärtyy.

Muistelen äitiäni. Hän keskittyi hoitamaan kotia ja perhettä koko tarmollaan. Sieti 
meidän lähimmäisten oikkuja tyynesti. Hänellä oli yksinkertainen usko, josta hän ei 
kerskaillut koskaan. Usko Jumalaan oli hänelle iltarukous, tuttu virsi ja toinen ihminen, 
jolle hän ojensi mutkattomasti vastaleivotun leivän.

Tanskalainen mestarikirjailija Peter Hoeg pohti vanhempiaan: ”Heillä on sisällään 
jotain mikä on paljon suurempaa kuin he itse.” 

Sitähän se usko kaikessa yksinkertaisuudessaan on. Kerskailematonta. Aarre, joka on 
turva vaikeuksien kohdatessa. Sellaisen aarteen Jumala meille antoi, kun hän lähetti Jee-
suksen. Hän järjesti täysihoidon, jossa on kaikki tarpeellinen – ”All includes”!

tiMo JUNtUNEN
Hailuodon kirkkoherra

Sanan aika
Pitkäperjantai 18.4.2014 
Psalmi: Ps. 22: 7-20. 1. lukukappale: Jes. 53 (1. vuosikerta). 
2. lukukappale: Hepr. 5:7-10 (1.vuosikerta) tai Gal. 6:14. 
Evankeliumi: Joh. 19:16-30.

Pääsiäispäivä sunnuntai 20.4.2014
Psalmi: Ps. 118: 15-23 (24).

1. lukukappale: Hoos. 6:1-3 (1. vuosikerta) tai Hes. 37:1-14.
2. lukukappale: 1. Kor. 15:12-22. Evankeliumi: Joh. 20:1-10.

2. pääsiäispäivä Maanantai 21.04.2014
Psalmi: Ps. 16: 8-11. 1. lukukappale: Ps. 31:20-23.
2. lukukappale: 2. Kor. 5:15-21. Evankeliumi: Joh. 20:11-18.
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Mikä on tärkeintä pääsiäisessä?

sasti aasilla Jerusalemiin. Koska 
täällä kylmässä pohjolassa ei kas-
va palmuja, tilalle on otettu pa-
junoksat. (RS)

Mistä nimi pääsiäinen 
on peräisin? 
Pääsiäisen suomenkielinen nimi 
viittaa jostakin pois pääsemiseen.  
Jeesuksen tavoin juutalaiset juhli-
vat pääsiäistä Egyptin orjuudesta 
vapautumisen muistoksi. 

Kristityt viettävät ilojuh-
laa siksi, että Jeesuksen ansiosta 
olemme päässeet vapaaksi synnin 
ja kuoleman orjuudesta. Konk-
reettisesti tuota helpotusta kuvaa 
se, että pääsemme eroon paasto-
najasta.  (OP)

Miten tiput, kananmunat, 
suklaa, virpominen ja rairuoho 
liittyvät pääsiäiseen?
Pääsiäiskoristeet – virpomisvit-
sat, pajunkissat, narsissit, rai-
ruoho, suklaa- tai kananmunat – 
ovat uuden elämän vertauskuvia. 
Uutta elämää kuvaavat myös hii-
renkorvalle puhjenneet koivun-
oksat, pääsiäistiput, höyhenet, ka-
nat ja kukot.  

Muna on eri puolilla maail-
maa tunnettu hedelmällisyyden 
ja kasvun vertauskuva. Rikkoutu-
nut munankuori kuvastaa tyhjää 
hautaa ja ylösnousemusta.  Joku 
on keksinyt, että myös suklaas-
ta voi tehdä munan muotoisen 
herkun. Suklaamunalla on sama 
symbolinen merkitys.  

Alun perin munia on värjät-
ty punaiseksi; väri viittaa ristil-
lä vuotaneeseen Kristuksen ve-
reen. (RS)

Miksi pääsiäisenä 
virvotaan? 
Meillä on sekä idästä että lännestä 
tullutta virpomisperinnettä. 

Itäsuomalainen, ortodoksinen 
perinne kuuluu palmusunnun-
taihin. Siinä perinteessä pajunok-
sat on siunattu kirkossa lauantain 
jumalanpalveluksen yhteydessä 
ja oksilla on toivotettu siunaus-
ta sukulaisille tai perheenjäsenil-
le.  Myös pahat henget haluttiin 
häätää pois oksan heilautuksella. 

Läntisessä virpomisperintees-
sä lapset pukeutuvat noidiksi eli 
trulleiksi ja käyvät virpomassa ta-
losta taloon pääsiäislauantaina ja 
saavat palkaksi herkkuja tai pie-
niä kolikoita. Virpomisoksa jä-
tetään taloon siunaamaan talon 
asukkaita.

Virvonta viittaa Raamatun 
kertomukseen, jossa Jeesus rat-

Oliko Jeesuksen aikana 
pääsiäistä? 
Jeesuksen aikanakin vietettiin 
pääsiäistä, mutta sen merkitys 
oli toinen. Jeesus kuului juutalai-
seen kansaan, joka juhli pääsiäi-
senä vapautumistaan Egyptin or-
juudesta. 

Juutalaiset muistelevat yhä 
edelleen pääsiäisenä kertomusta 
Mooseksesta, autiomaavaelluk-
sesta ja Israeliin pääsemisestä. 

Me kristityt muistelemme 
puolestaan pääsiäisenä ennen 
kaikkea Jeesusta. Kristillistä pää-
siäistä alettiin viettää Jeesuksen 
kuoleman ja ylösnousemuksen 
jälkeen. (PP)

Miten herkut ja koristeet liittyvät pääsiäiseen? Miksi kaikki eivät pitäneet Jeesuksesta?
Mikä on tärkeintä pääsiäisessä? 

Kempeleen Ylikylän koulun 4A- ja 4C-luokan oppilaat tekivät pääsiäisaiheisia kuvia ja 
kysymyksiä; vastaajina toimivat Tyrnävän kappalainen Outi Pohjanen, Limingan seurakunnan 
diakoni Ritva Sassali sekä Kempeleen seurakunnan koulupappi Paulus Pikkarainen. 
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Mikä on tärkeintä pääsiäisessä?
Miksi Juudas suuteli Jeesusta, 
että sotilaat tunnistaisivat 
Jeesuksen? Juudas olisi voinut 
vaikka halata.
Me suomalaiset emme ole oikein 
tottuneet poskisuudelmiin ter-
vehtiessä, mutta monessa maassa 
se on tärkeä tapa. Juudas tekeytyi 
Jeesuksen ystäväksi, vaikka todel-
lisuudessa samalla hetkellä petti 
Jeesuksen. (OP)

sysätä rauhaa ja oikeudenmukai-
suutta tahtoneen Jeesuksen syr-
jään. Näin tehdessään he toivoi-
vat, että ihmiset pian unohtaisi-
vat Jeesuksen ja hänen opetuk-
sensa. (PP)

 
Jeesus ristiinnaulittiin 
pitkäperjantaina. Miksi Jeesus 
nousi kuolleista kolmen päivän 
kuluttua?
Viaton Jeesus kuoli ristillä kaik-
kien ihmisten tekemien syntien 
vuoksi. Kolmantena päivänä kuo-
leman jälkeen Jumala herätti hä-
net kuolleista. 

Noustessaan kuolleista Jeesus 
osoitti, että synnit on todella so-
vitettu ja samalla kuolema on voi-
tettu.  Kuolemallaan ja ylösnou-
semuksellaan Jeesus toi siis an-
teeksiannon ja avasi tien ikuiseen 
elämään. 

Mutta miksi kuolemasta pi-
ti kulua juuri kolme päivää? Var-
mastikin siksi, että näin oli en-
nustuksissa luvattu.  

Juutalaisessa ajattelussa kol-
mella päivällä kuoleman jälkeen 
oli myös oma erityinen merki-
tyksensä.  Se merkitsi pysyvää 
siirtymistä elämästä kuolemaan. 
Jeesuksen kohdalla näin ei kui-
tenkaan käynyt, vaan hän nousi 
kuolleista uudelleen eloon. Siinä 
on pääsiäisen ihme. (PP)

Mikä on tärkeintä 
pääsiäisessä?
Kristittyjen pääsiäistä alettiin 
viettää Jeesuksen ylösnousemuk-
sen juhlana. Ristiinnaulitsemisen 
jälkeen kolmantena päivänä Jee-
sus nousi haudasta, niin kuin oli 
ennustettu. 

Näin Jeesus voitti kuoleman 
vallan ja pääsiäisen ihme kertoo 
meille, että elämä ei pääty kuo-
lemaan, vaan meitä odottaa ian-
kaikkinen elämä. Pääsiäinen on-
kin kristittyjen suurin juhla. (RS)

Pääsiäisessä tärkeintä on, että 
saan uskoa Jumalan rakastavan 
ihmistä, vaikka tämä on synti-
nen. Rakkaus kestää vielä kuole-
massakin.  

Jumala lahjoittaa syntisille an-
teeksiantamuksen ja kuolleil-
le ylösnousemuksen. Pääsiäinen 
antaa voiman elää ja kuolla roh-
keasti. (OP)

Pääsiäisenä on mukavaa istut-
taa rairuohoa, syödä pääsiäismu-
nia ja seurata kevään saapumista. 
Rairuoho, pääsiäismunat ja kevät 
viittaavat kaikki uuteen elämään. 

Tärkeintä pääsiäisessä onkin 
muistaa, kuinka Jumala on an-
tanut meille Jeesuksessa ikuisen 
elämän. 

Siitä saa iloita yhdessä perheen 
ja ystävien kanssa. Samalla voi 
herkutella pääsiäisruuilla ja naut-
tia keväästä. (PP)

Miksi Jeesus söi 
viimeisen aterian?
Jeesus tiesi, että hän kuolee Je-
rusalemissa, jonne oli opetuslas-
tensa kanssa saapunut. Hän ha-
lusi kokoontua samaan pöytään 
lähimpien ystäviensä kanssa vie-
lä kerran. 

Aterian yhteydessä Jeesuksel-
la oli tilaisuus muistuttaa seuraa-
jiaan kahdesta tärkeästä asiasta: 
1) Palvelkaa ihmisiä. 2) Jeesus on 
itse läsnä ja antaa syntimme an-
teeksi, kun nautimme ehtoollis-
ta. Kun syömme leipää ja viiniä 
Jeesuksen muistoksi, on kuin em-
me olisikaan erossa hänestä. (OP)

Kuinka Jeesus 
nousi kuolleista?
Kysymys siitä, miten Jeesus nou-
si kuolleista, kuuluu niihin kysy-
myksiin, joihin meille ei ole an-
nettu vastausta. Evankeliumit 
kertovat kaikki jo tapahtunees-
ta asiasta. 

On ajateltu, että ehkä Jeesuk-
sen syntymä – siirtymä taivaal-
lisesta ihmisille tuttuun maail-
maan –  voidaan näyttää ihmisille 
lähempää,  kun taas se hetki, jol-
loin Jeesus palaa maallisesta Ju-
malan kirkkauden maailmaan on 
syytä jättää vielä salatuksi. 

Raamatussa sanotaan, että Jee-
sus herätettiin kuolleista. Ylös-
nousemusruumis on erilainen 
kuin maallinen ruumis samal-
la tavalla kuin maahan haudat-
tu siemen on erilainen kuin sii-
tä aikanaan kasvava kasvi. Silti ne 
ovat samaa olemusta.  (OP)

Miksi Jeesus ristiinnaulittiin? 
Miksi kaikki eivät pitäneet 
Jeesuksesta?
Koska ihmiset eivät ymmärtäneet 
Jeesuksen opetuksia. 

Jeesus ajatteli kaikkien ihmis-
ten olevan yhtä arvokkaita ja Ju-
malalle rakkaita.  Monet, eri-
tyisesti valtaapitävät, loukkaan-
tuivat näistä ajatuksista.  Samat 
henkilöt eivät myöskään olleet 
valmiita hyväksymään Jeesusta 
Jumalan Poikana ja Kristuksena. 

Varmistaakseen, että kansa ei 
nouse heitä vastaan ja turvatak-
seen oman asemansa he päättivät 

P i i r r o k s e t :  Ke m p e l e e n Y l i k y lä n ko u lu ;  
Em ma ,  H e i k k i ,  J u l i a ,  J aa k ko , 

J o n i ,  M at ia s ,  S a ku j a  L i l l i .

Ko o nnu t :   M inna Ko l i s t a ja
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Menot Oulun seurakunnissa 17.–24.4.2014

Leikkaa talteen!

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

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

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tila-
varaukset kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

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

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

Lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p.  050 5211 065
Vs. kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne Kellokumpu, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 5912 653

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

Kasvatustyön erityispalvelut
Kv. työn pastori Àrpàd 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: Elisa Aino 
Olivia Luhtala, Miki Tapio Sy-
väkangas.
Haukipudas: Silva Aurelia Äi-
jälä, Saana Anna Erika Laine, 
Anna Sofia Rautio, Mila Min-
ni Kristina Keskisärkkä, Veeti 
Matias Granö, Johanna Tuu-
lia Pikkuhookana.
Karjasilta: Fanny Serafiina 
Järviö, Niilas Joakim Kallio-
salmi, Kerttu Hilja Kaarina 
Kähkönen, Alex Arvo Tapa-
ni Lehtonen, Amanda Elmii-
na Pernu, Maija Ilona Pieni-
häkkinen, Alex Onni Matias 
Tieksola, Emma Roosa Elina 
Törmänen. 
Kiiminki: Mikael Eevert An-
tila.
Oulujoki: Jesse Timi Ahven-
salmi, Aino Iida Ulriikka Ar-
vola, Emil Matias Heiskari, 
Mikko Anselmi Illikainen, Jo-
el Eerik Moilanen, Julius Ben-
jamin Puhakka.
Oulunsalo: Frida Erika Vat-
tula,  Emili Usva Adele Kor-
kiakoski.
Tuira: Maryam Ghelichkha-
ni, Emilia Aino Maria Hama-
ri, Janni Milja Marissa Kallio-
koski, Elle Inari Miikki, Vilho 
Oskari Naamanka, Oskari Ee-
li Tapio Siekkinen, Eemil Alve 
Elias Turula.

Vihityt
Haukipudas: Mikko Tapa-
ni Isohookana ja Kati Pirit-
ta Malo.
Karjasilta: Mikko Jeremi-
as Tiitto ja Johanna Katriina 
Parkkila, Kristian Tapani Lau-
rila ja Sirkku Sofia Nissilä.
Tuira: Tuomas Mikael Puos-
kari ja Birgitta Kaarina Nis-
silä.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Aili Kustaa-
va Leinonen 100, Vieno Liisa 
Korhonen 82.
Haukipudas: Sointu Kaarina 
Kalaoja 69.
Kiiminki: Raimo Taimo An-
tero Juntunen 90, Esa Tapa-
ni Huttunen 51, Raili Mar-
ja-Terttu Hansen-Haug 88, 
Matti Sylvesteri Timonen 86.
Oulujoki: Jouni Olavi Sara-
niva 78, Jaakko Matias Impo-
la 67, Martta Inkeri Märsy 61, 
Esa Tapani Huttunen 51.
Oulunsalo: Helvi Esteri Ikä-
heimo 87, Timo Olavi Kivi-
niemi 69.
Tuira: Terttu Helena Halo-
nen 96, Sofia Vehkaperä 93, 
Urho Juhani Helin 79, Ville 
Sakari Iivari 76, Ritva Hilk-
ka Annikki Penttilä 76, Sei-
ja Marjatta Latola 71, Pentti 
Anselmi Kehusmaa 62, Mau-
ri Viljami Tolonen 60, Jarmo 
Kari Pekkala 55, Juha Ante-
ro Ranta-Eskola 45, Eero Au-
gust Svensk 84.

Pääsiäisenä juhlitaan Jeesuksen ylösnousemusta

Kirkkovuoden suurin juhla 
kokoaa kristityt yhteen

Ruumis, Henki, Sielu – 
kolme iltaa olevaisen äärellä
22.4., 7.5. ja 20.5. Myllyojan seurakuntatalolla

Tervetuloa kolmena tiistai-iltana keskustelemaan 
ajankohtaisista kysymyksistä.
Aloitetaan 22.4. ruumiistamme. Mikä meitä liikuttaa, 
mikä meidät saa liikkeelle? Asuuko terveessä ruumiis-
sa terve sielu? Entä sairastuneessa ruumiissa? Mikä on 
liikunnan vaikutus hengelliseen ja ruumiilliseen hyvin-
vointiimme? Mukana keskustelua virittelemässä  lii-
kunta-alan monitoiminainen, palveluneuvoja Ride Eli-
na Sarpola ja Olli-Pekka Silfverhuth (Paraolympialais-
ten kisapappi, Pirkkalan kirkkoherra).
Toisena iltana 7.5. käsittelyssä on hengellinen ko-
ti. Mitä kirkko meille merkitsee, millaisessa kirkossa 
olemme jäseninä tai millaisen kirkon jäsenyyden olem-
me jättäneet? Jokainen talo kaipaa toisinaan kunto-
tarkastusta. Sellaisen korjaustoimenpide-ehdotuksi-
neen on Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle teh-
nyt kirjailija-pastori Kai Sadinmaa kirjallaan "10 käs-
kyä kirkolle". Kai Sadinmaan kanssa keskustelua he-
rättelee pastori Stiven Naatus. 
Kolmas ilta 20.5. liikuttaa sieluamme, henkeämme ja 
ruumistamme. Meditatiivisen tanssin askelissa Pyhä 
puhuu ruumiissamme, rukous kehossamme kielellä, 
mitä sanat eivät tavoita. Tanssia ja kehorukousta oh-
jaa Satu Saarinen.   

Pääsiäisen pyhinä kul-
jetaan kärsimyksen 
kautta Jeesuksen ris-
tiinnaulitsemisesta 

ylösnousemuksen juhlaan. 
Pitkäperjantaina kirkon-
kellot ja urut ovat vaien-
neet, alttari on puettu mus-
taan eikä kynttilöitä syty-
tetä muiden pyhien tapaan.

Oulun ev.lut. seurakun-
nissa järjestetään pitkäper-
jantaina 18.4. sanajumalan-
palveluksia kello 10 ja 12 se-
kä Jeesuksen kuolinhetken 
rukoushetkiä ja hartauksia 
kello 15. Pyhän Tuomaan 
kirkossa on Stabat Mater 
-musiikkisarjan konsertti 
kello 19.

Pääsiäisyön 
messut ja ateriat
Hiljainen lauantai eli lan-
kalauantai 19.4. huipen-
tuu pääsiäisyön messuun, 
jolloin kärsimys muuttuu 
suureksi riemuksi. Oulun 
ev.lut. seurakunnissa pide-

tään kello 23 alkavia pääsi-
äisyön messuja seitsemässä 
kirkossa tai seurakuntakes-
kuksessa.

– Kristuksen ylösnouse-
mus on koko kristinuskon 
perusta ja pääsiäinen on 
kirkkovuoden suurin juhla. 
Pääsiäisyön messussa juhli-
taan Jeesuksen voittoa kuo-
lemasta. Silloin riemuitaan 
ja siirrytään pimeydestä va-
loon, kuvailee Tuiran seu-

rakunnan kirkkoherra Nii-
lo Pesonen.

Yömessun jälkeen nauti-
taan paastonajan päätteek-
si pääsiäisyön ateria Karja-
sillan kirkossa, Pyhän Tuo-
maan kirkossa, Pateniemen 
kirkossa ja Haukiputaan 
seurakuntakeskuksessa.

– Pääsiäisyön aterial-
la ihmiset voivat kohdata 
toisensa, jatkaa juhlintaa ja 
kokea kristittyjen yhteyttä.

Pääsiäispäivinä 
valoa ja riemua
Pääsiäisyönä ja pääsiäis-
sunnuntaina 20.4. kirkko-
jen väri vaihtuu valkoiseksi 
– ilon, puhtauden ja riemun 
väriksi. Kellot ja urut soivat 
jälleen, ja kynttilät sytyte-
tään. Orjantappurat väisty-
vät ja alttaria tulevat koris-
tamaan valkoiset kukat. 

– Valkoinen on kirkos-
sa suurimpien juhlien väri, 
Niilo Pesonen sanoo.

Oulun kirkoissa järjes-
tetään sunnuntaina 20.4. 
ja 2. pääsiäispäivänä maa-
nantaina 21.4. useita mes-
suja ja jumalanpalveluk-
sia. Maanantaina 21.4. on 
Karjasillan kirkossa kello 
15 Beats of Love -konsertti, 
jossa kuullaan muun muas-
sa negrospirituaaleja. 

Kaikki Oulun ev.lut. 
seurakuntien pääsiäisen 
ajan tapahtumat löytyvät 
osoitteesta www.oulunseu-
rakunnat.fi/paasiainen.
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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 to 17.4. klo 14, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Matti Pikkarainen, avustaa 
Jouko Lankinen ja kanttori-
na Péter Marosvári. Kolehti 
oman seurakunnan yhteis-
vastuukeräykselle.
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 yhteisvastuu-
keräykselle. Lähetys www.
virtuaalikirkko.fi.
Sanajumalanpalvelus pe 
18.4. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Jyrki Vaa-
ramo, avustaa Hanna-Maija 
Ollanketo ja kanttorina Péter 
Marosvári.
Kuolinhetken hartaus pe 
18.4. klo 15, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Hanna-
Maija Ollanketo ja kanttori-
na Péter Márosvári.
Messu la 19.4. klo 23, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa An-
na-Mari Heikkinen, avustaa 
Jouko Lankinen ja kanttori-
na Péter Marosvári. Kolehti 
oman seurakunnan yhteis-
vastuukeräykselle.
Messu su 20.4. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso ja avus-
taa Hanna-Maija Ollanketo. 
Kanttorina Henna-Mari Si-
vula, Tuomiokirkko-kuoro. 
Kolehti heikoimmassa ase-
massa olevien lasten ja hei-
dän perheidensä tukemiseen 
kehitysmaissa. Lähetys myös 

www.virtuaalikirkko.fi. 
Messu su 20.4. klo 14, Intiön 
seurakuntakoti. Toimittaa 
Ari-Pekka Metso ja kanttori-
na Henna-Mari Sivula.
Messu su 20.4. klo 17, Heinä-
torin seurakuntatalo. Olavi 
Rimpiläinen.
Messu ma 21.4. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Jouko Lankinen, avustaa ja 
kanttorina Péter Marosvári. 
Kolehti Inkerin evankelislu-
terilaiselle kirkolle. Lähetys 
myös www.virtuaalikirkko.fi.

Hartauselämä
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 19.4. klo 18, Vanha pappila. 
Raamattupiiri ti 22.4. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys
Raamattupiiri ke 23.4. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Keskiviikkoseurat ke 23.4. 
klo 18, Vanha pappila. Mark-
ku Niku.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
23.4. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Tilaisuuden 
järjestää Oulun NNKY ja Si-
napinsiemen ry.
Lähetyspiiri to 24.4. klo 14, 
Vanha pappila. Niilo Pesonen

Musiikki ja kulttuuri
Musiikkimatinea su 27.4. 
klo 11, Oulun tuomiokirkko. 
Musiikkimatineassa laulaa 
ONMKY:n Mieslaulajat. 

Diakonia
Diakonian aamu ti 22.4. klo 

9, Keskustan seurakuntatalo. 
Maksuton aamupala alueen 
vähävaraisille ja työttömille. 
Paikalla diakoniatyöntekijä 
ja vapaaehtoiset emännät.
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 23.4. klo 11, Hei-
nätorin seurakuntakoti. Ruo-
kailun hinta 2 €.
Aamukahavit to 24.4. klo 9, 
Keskustan seurakuntatalo 
monitoimisali. Paikalla päih-
detyön diakoni Riku-Mat-
ti Järvi.
Päihdetyön diakoni Riku-
Matti Järven päivystys to 
24.4. klo 9–11, Keskustan 
seurakuntatalo. 

Lapset ja lapsiperheet
Heinätorin perhekerho ti 
22.4. klo 10, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Lasten ja aikuis-
ten yhteinen kerho, johon 
lapsi tulee oman aikuisen 
kanssa. Ei ilmoittautumista.
Intiön perhekerho to 24.4. 
klo 10, Intiön seurakuntakoti. 
Perhekerhoon ei ole ilmoit-
tautumista.

Varhaisnuoret
TorstaiTupa to 24.4. Keskus-
tan seurakuntatalon moni-
toimisali. Tupa tarjoaa yhdes-
sä olemista, yhdessä tekemis-
tä ja pientä välipalaa alakou-

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

Lukijana Juha Vähäkangas. Vapaa pääsy!

luikäiselle lapsille. Lisätietoja 
nuorisotyönohjaaja Kaija Si-
niluoto, p. 050 5249 779. 

Nuoret
Nuorten avarit ke 23.4. klo 
18, Keskustan seurakunta-
talon monitoimisali. Vapaa-
ta oleskelua parhaassa seu-
rassa! Avariohjaajina toimi-
vat Tuomas ja Sussu.
Nuorisotyön  ja nuorten ai-
kuisten päivystys keskiviik-
koisin klo 15–17, Keskustan 
seurakuntatalon monitoimi-
sali. Pannu kuumana, mah-
dollisuus tarinoida työnte-
kijöiden kanssa elämää pie-
nemmistä ja suuremmista 
asioista.
Pelikahvila perjantaisin  18–
22, Vanhan Pappilan kivijal-
ka,  erityistyön tilat. Paljon 
lautapelejä ja boolbiljardi.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Ks. ilmoitus s. 20.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 24.4. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntakoti. Lisätietoja dia-
koniatyöntekijä Kaisa Jaak-
kolalta, p.040 730 4117. 
Eläkeläisten tarinatupa to 
24.4. klo 12.30, Intiön seu-
rakuntakoti. Seurakunnan 
ja kaupungin yhteinen po-
rinapiiri eläkeläisille. Jutus-
telua kahvin lomassa. 

Muut menot
Ompeluseurat to 24.4. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden  
ja sisustustuotteiden putiikki 

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

Isospäivä 
lauantaina 26.4. klo 14–20. 
Kaikkien Oulun seurakuntayhtymän seurakuntien 
yhteinen isospäivä vietetään seikkaillen Oulun 
keskustassa. Päivän ohjelma alkaa tuomiokirkossa 
klo 14, jonka jälkeen päivä jatkuu isos-seikkailun 
kautta Karjasillan kirkolle yhteiseen päätösjuhlaan. 
Päivän ohjelma päättyy noin klo 20. Ilmoittaudu 
mukaan toimintaan mahdollisimman pikaisesti, 
näin toimimalla varaat paikkasi seikkailuun. Muista 
merkitä oma seurakuntasi ilmoittautumisen 
yhteydessä. Ilmoittautuminen 18.4. mennessä. 
Lisätietoja isospäivästä saat oman seurakuntasi 
nuorisotyönohjaajilta. Nähdään pian!

Kastepäivä
lauantaina 10.5. klo 12–16 
Heinätorin seurakuntatalossa.

Kastettavaksi voi tuoda pienen tai isommankin lap-
sen. Juhlaan voi kutsua lapsen lähipiirin juhlista-
maan pienen suurta päivää. Kasteen jälkeen Oulun 
tuomiokirkkoseurakunta tarjoaa kakkukahvit. 
Tapahtumaan tulee ilmoittautua etukäteen 3.5. men-
nessä, jotta tapahtuma saadaan aikataulutettua niin, 
ettei lasten tarvitsisi odottaa kovin kauaa. 
Ilmoittautua voi osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/tuomiokirkko/kastehetki.
Ilmoittautuneisiin otetaan seurakunnasta yhteyttä. 
Lisätietoja pastori Jyrki Vaaramo, p. 050 4334 108.

Puoli tuntia ennen konsertin alkua, väiajalla ja kon-
sertin jälkeen voit nauttia munkkikahvit varusmiesten 

tukemiseksi Oulun sotilaskotisisarten tarjoilemana.
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SINUN PALVELIJASI. 
SINUN VALINTASI.

OULUNSALON 
SEURAKUNNALLE VALITAAN 

UUSI KIRKKOHERRA 
Varsinainen vaalipäivä

sunnuntaina 25.5.2014 Oulunsalon kirkko

Ennakkoäänestys 19.–23.5.2014

Tarkemmat tiedot vaaleista ja ehdokkaista netissä! 
www.oulunseurakunnat. /vaali

Ehdokkaan kyselytunti on kunkin vaalinäytteen jälkeen kirkossa, 
kirkkokahvit Oulunsalon seurakunnan Toimitalolla.

1. vaalisija Salon seurakunnan 
kappalainen Juha Hekkala su 27.4.2014 klo 10.
2. vaalisija Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
kappalainen Ari-Pekka Metso su 4.5.2014 klo 10.
3. vaalisija Karjasillan seurakunnan 
kappalainen Petri Satomaa su 11.5.2014 klo 10.

Ju
ha

 H
ek

ka
la

A
ri-

Pe
kk

a 
M

et
so

Pe
tr

i S
at

om
aa

Vaalinäytepäivät Oulunsalon kirkossa:
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Menot Oulun seurakunnissa 17.–24.4.2014

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
Kiirastorstain messu 17.4. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Sarkkinen, saarna Martti 
Heinonen, kanttorina Laura 
Räihä, Laulutrio.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus 18.4. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Arto Nevala, 
kanttorina Laura Räihä, Lau-
luryhmä mieskuoro Weljistä.
Pitkäperjantain hartaus pe 
18.4. klo 15 Martinniemen 
srk-kodilla. Toimittaa Jari 
Flink, kanttorina Laura Räihä.
Pääsiäisyön messu la 19.4. 
klo 23 srk-keskuksessa. Toi-
mittaa Leena Brockman, saar-
na Juha Sarkkinen, kanttori-
na Laura Räihä, viulu Johan-
na Luokkanen. Messun jäl-
keen pääsiäisyön ateria.
Messu 1. pääsisäispäivänä 
20.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Kaltakari, saar-
na Jari Flink, kanttorina Elias 
Niemelä.
Sanajumalanpalvelus 2. 
pääsiäispäivänä 21.4. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Jaak-
ko Kaltakari, kanttorina Lau-
ra Räihä.
Viikkomessu 2. pääsiäispäi-
vänä 21.4. klo 17 kirkossa. Toi-
mittaa Jaakko Kaltakari, saar-
na Juhani Pitkälä, kanttorina 
Laura Räihä. 

Hartauselämä
Raamattupiiri ke 23.4. klo 18 
Puttaan Tuvalla.
Rukouspiiri to 24.4. klo 18 
srk-keskuksen neuvottelu-
huoneessa.

Musiikki ja kulttuuri
Soiva lohdutus – runon ja 
musiikin ilta to 24.4. klo 19 
srk-keskuksessa. Ks. ilmoitus

Lapset ja lapsiperheet
Martinniemen iltaperheker-
ho ke 23.4. klo 17.30 Martin-
niemen srk-kodilla. Iltaperhe-
kerho on lasten ja aikuisten 
yhteinen kerho, jossa laule-
taan, leikitään, askarrellaan, 
kahvitellaan ja hiljennytään. 
Perhekerhoon ei ole ilmoit-
tautumista vaan sinne voi tul-
la silloin kun itselle sopii.
Lapsiparkki Martinniemen 
srk-kodilla pe 25.4. ja 23.5. 
sekä Kellon srk-kodilla pe 9.5. 
ja 30.5. Maksuton lapsipark-
ki on avoinna klo 9–12 välise-
nä aikana ja se on tarkoitet-
tu kaikille haukiputaalaisil-
le lapsiperheille. Lapsipark-
kiin pitää ilmoittautua edel-
liseen keskiviikkoon mennes-
sä, p. 045 6577 426. 

Seniorit
Seurakuntakerho ke 23.4. 
klo 13 Kellon srk-kodilla ja to 
24.4. klo 13 srk-keskuksessa. 
Kyyditykset niille, jotka muu-
ten eivät pääse, varattava, p. 
044 7310 232 maanantaisin 
klo 9–11 tai kerhossa.

Muut menot
Kirkkoherranvirasto avoin-
na kiirastorstaina 17.4. klo 
9–14.
Juttukahvila ke 23.4. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla. 
Juttukahvilassa vierailevat 
Jokivarren seurakuntakerho-

laiset.
Puttaan Tuvan avoimet ovet 
perjantaisin klo 12–14. Terve-
tuloa päiväkahville tai -teel-
le ja tapaamaan toisia Tuval-
le tulijoita. 
Aikuisten mielenterveysleiri 
19.–21.5. Isoniemen leirikes-
kuksessa. Maksu 50 € / h. Ilm. 
netin kautta 24.4. mennes-
sä www.oulunseurakunnat.
fi. Lisätietoja Seija Lomma, p. 
040 5793 247, Sanna Karppi-
nen, p. 040 7376 955 tai He-
li Puuperä, p. 040 5898 362.
Munkkeja ja simaa – Yh-
teisvastuun toritapahtuma 
vappuaattona ke 30.4. klo 
10–16 K-market Revontorin 
pihalla. Myydään munkke-
ja ja simaa niin kauan kuin 
myytävää riittää. Munkit 
5kpl / 4 € tai 10 kpl / 8 €, sima 
1,5 l / 3 €, munkkikahvit 2 €, 
onnenpyörä 0,50 € / pyöräy-

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

Hartauselämä
Raamattupiiri to 24.4. klo 9 
Montin-salissa

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa vain maa-
nantaisin klo 9–11, p. 040 
7008 151 tai sähköpostilla. 
Maanantaina 21.4. ei ajan-
varausta.
Juttunurkkaa, Työttömien 
ja pienituloisten ruokailua 
ja Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuroa ei järjeste-
tä toisena pääsiäispäivänä 
ma 21.4.
Kotirinteen Juttupiiri ti 
22.4. klo 13–15 Kotirinteen 
kerhohuone Mäntykuja 2. 
Kaikille avoin juttupiiri. 
Naisten kasvuryhmä ti 22.4. 
klo 14 Suvelan saunalla.

Naisten saunailta to 24.4. 
klo 18–20 Suvelan saunalla.
Munkkitalkoot Yh-
teisvastuun hy-
väksi ke 30.4. al-
kaen klo 8 seu-
rakuntakeskuk-
sessa ja Rauhan-
yhdistyksellä. 
Tarvitsemme run-
saasti munkin lei-
pojia. Ilmoittautumi-

sia Jaanalle, p. 040 5793 248 
tai Erjalle erja.haho@evl.fi to 
24.4. mennessä.

Musiikki ja kulttuuri
Mieskuoro Weljien konsert-
ti pe 25.4. klo 19, Kiimingin 
seurakuntakeskus.

Lapset ja lapsiperheet
Lastenparkki ei kokoonnu 
17.4. 
Perhekerhoja ei ole Kirk-
kopirtillä ja Jäälin kappelilla 
7.4.–21.4. 
Perhekahviloita ei ole Kirk-
kopirtillä ja Jäälin kappelilla 
8.4.–17.4.
Esikkoryhmä tiistaisin klo 
10–12 Jäälin kappelilla.
Pyhäkoulu su 27.4. klo 12 
Kirkkopirtillä. 

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 

20.4. klo 17 pääsiäis-
seurat ry:llä, Rai-
mo Keskikallio ja 
Arvo Niskasaa-
ri. Ma 21.4. klo 
16 pääsiäisseu-
rat ry:llä, Osvald 

Carlson ja Pentti 
Vinnurva.

Veteraani-
päivän juhla 

pe 25.4. klo 12 
Laivakankaan 

koululla.

Oulun seurakuntien 

Aikuisten 
mielenterveysleiri 

19.–21.5. Isoniemen leirikeskuksessa 
Haukiputaalla 

Leiri alkaa maanantaina klo 10 ja 
loppuu keskiviikkona klo 12. 

Leirimaksu 50 €. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 24.4. mennessä 

Seija Lommalle, p. 040 5793 247.
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Kiirastorstain messu to 17.4. klo 19 kirkossa. Toimit-
taa Pauli Niemelä, avustaa Erja Haho ja Miia Seppänen, 
kanttorina 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 
Seija Helomaa, kanttorina Jarkko Metsänheimo, Taru-
Tuuli Metsänheimo, viulu.
Pääsiäispäivän messu su 20.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Miia Seppänen, kanttorina Sari Wallin, musiikissa 
laulukoululaiset 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 Carl-
son, kanttorina Sari Wallin, kamarikuoro Jarkko Met-
sänheimon johdolla.

Jumalanpalvelukset

tys. Kahvitarjoilua seurakun-
nan työntekijöiden tarjoile-
mana. 
Suomen vanhoillislestadio-
lainen rauhanyhdistys ry:n 
seurat su 20.4. klo 14 ja ma 
21.4. klo 12 Kellon srk-kodilla.
Rauhanyhdistysten toimin-
taa: Haukipudas: pääsiäis-

seurat su 20.4. klo 17 ry:llä, 
pääsiäisseurat ma 21.4. klo 12 
ry:llä, viikkomessu ma 21.4. 
klo 17 kirkossa, Kello: Pitkä-
perjantain lauluseurat pe 
18.4. klo 18 Kellon srk-kodis-
sa, Jokikylä: seurat ma 21.4. 
klo 14 ry:llä.

Soiva lohdutus - 
runon ja musiikin ilta 
torstaina 24.4. klo 19–20.30
Haukiputaan seurakuntakeskuksessa. 

Runoja ja musiikkia luopumisesta, kaipauksesta 
ja toivosta. Esiintymässä lääninrovasti, runoilija 
Risto Kormilainen, Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro 
sekä Mikael Säily sello ja Laura Räihä urut. 
Vapaa pääsy, 
käsiohjelma 5 € Yhteisvastuukeräykseen.

ennakkovarauksia 
otetaan vastaan sähköpostilla erja.haho@evl.fi 

tai tiistaina 29.4. klo 13–15 p. 0400 775 164. 
Kannattaa tilata munkit ja simat ennakkoon niin et jää ilman!

Ensisijaisesti Haukiputaan seurakunnan jäsenille. 
Ilmoittautuminen 22.4.-11.5. välisenä aikana: 

www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Lisätietoja leireistä: 
www.alakkonäämua.fi sekä Elisa Manninen, 

p. 050 5133 225 ja Pekka Rintamäki, p. 040 5436 960.

Mozartin Requiem-kuoroproduktio 

Kolmen teosta harjoittelevan kuoron joukossa on myös 
Kiimingin seurakunnan nuorten aikuisten kamarikuo-
ro. Keväällä on 2–3 harjoitusta ja syksyllä säännöllisesti 
keskiviikkoisin. Esitys 1.11. Oulun tuomiokirkossa. Mu-
kaan kaivataan erityisesti mieslaulajia ja korkeita sop-
raanoja. Mukaan laulutestin kautta, ota yhteyttä Jark-
ko-kanttoriin p. 0400 487 187 jarkko.metsanheimo@
evl.fi. Ensimmäinen kokoontuminen 23.4. klo 18, mut-
ta mukaan ehtii vielä senkin jälkeen. Lastenhoito on 
järjestetty.

myynnissä 
Yhteisvastuun hyväksi 

keskiviikkona 30.4. 
klo 13– niin kauan kuin tavaraa riittää 

Jäälin K-kaupan ja Aterian edessä.

Munkkeja  ja  simaa 
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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

äisateria. Kolehti Nimikkolä-
hetystyölle SLS:n kautta.
Messu su 20.4. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustaa Satu Krei-
vi-Palosaari, kanttorina Ilkka 
Järviö. Kastellin kirkkokuoro.
Messu su 20.4. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Esa Ne-
vala, avustaa Erja Järvi, kant-
torina Eeva Holappa, avustaa 
Aili Heikkinen, viulu. Kirkko-
kahvit. 
Messu su 20.4. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Satu 
Kreivi-Palosaari, kanttorina 
Ilkka Järviö. Kirkkokahvit. 
Messu su 20.4. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Esa 
Nevala, kanttorina Juha So-
ranta. 
Perhemessu su 20.4. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ks. 
ilmoitus.
Messu ma 21.4. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa Sa-
tu Kreivi-Palosaari, avustaa 
Maija Konttinen, kanttori-
na Juha Soranta. Musiikissa 
avustavat Johanna Kropsu ja 
Jussi Juola. Saarnana kuul-
laan Risto Ainalin säveltämä 
ja Satu Kreivi-Palosaaren sa-
noittama lauluteos Viisi lau-
lua pääsiäisestä. Kolehti vä-
kivaltaisen konfliktin keskel-
lä elävien kirkkojen tukemi-
seen Lähi-idässä, Pakistanis-
sa ja Kolumbiassa Suomen 
Lähetysseuran kautta.

Hartauselämä
Miesten raamattupiiri ke 
16.4. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Raamattupiiri to 17.4. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Raamattupiiri ti 22.4. klo 12, 
Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
23.4. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Raamattupiiri to 24.4. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko.
Kristillinen meditaatio to 
24.4. klo 16.15, Karjasillan 
kirkko.
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 24.4. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Raamattupiiri to 24.4. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 24.4. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 

Musiikki ja kulttuuri
Pääsiäiskonsertti ma 21.4. 
klo 15, Karjasillan kirkko. 
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. 
Hyväntekeväisyyskonsert-
ti Hyvä munkki! 23.4. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Vuoden 
2012 naiskuoro Merikosken 
Laulu, johtaa Marita Kaaki-
nen. 105-vuotisjuhlavuot-
taan viettävä Pohjan Laulu, 
johtaa Mihkel Koldits. Oh-
jelma 10 €. Konsertin tuot-
to käytetään nuorten tuke-
miseen Oulussa ja Tansani-
assa. Konsertin ajaksi on jär-
jestetty maksuton lasten-
hoito. Järj. Oulun Rotaryklu-
bi, Oulun sotilaskotiyhdistys 
ry ja Karjasillan seurakunta. 
Puoli tuntia ennen konsertin 
alkua, väiajalla ja konsertin 
jälkeen voit nauttia munkki-
kahvit varusmiesten tukemi-
seksi Oulun sotilaskotisisar-
ten tarjoilemana.

Diakonia
Diakoniaryhmä ti 22.4. klo 
14, Maikkulan kappeli. 
Aamupuuro to 24.4. klo 9, 
Kaukovainion kappeli. 
Melko Nuoret Naiset 
to 24.4. klo 18, Maikku-
lan kappeli. Illan teemana 
"Lenkki+makkara". Pukeudu 
ulkoiluvaatteisiin ja laita jal-
kaasi kävelyyn sopivat ken-
gät. Nähdään kappelilla!

Lähetys
Lähetyspiiri ti 22.4. klo 
17.30, Kaukovainion kappeli. 
Sukanvarsi ke 23.4. klo 14, 
Siipi - lähetyksen puoti ja pa-
ja. 
Hanna-ryhmä to 24.4. klo 
18, Kaukovainion kappeli. 

Lapset ja lapsiperheet
Taidepyhäkoulut, luonto-
pyhis, perhekerhot ja per-
hetupa lisätietoja www.ou-
lunseurakunnat.fi/perheta-
pahtumat. 
Muskareista lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari. Varhaisnuoret

Lastenpäivät 5.6.–31.7. klo 
10–15 Lämsänjärven kau-
punkileirikeskuksessa.  Las-
tenpäivät on tarkoitettu 
7–10-vuotiaille oululaisil-
le (2004–2007 syntyneille). 
Lämsänjärven lastenpäivät 
ovat joka arkipäivä, paitsi ju-
hannusaattona.  Lastenpäi-
vien ohjelmaan sisältyy har-
taushetki, ohjattua toimin-
taa, leikkejä, askartelua, pe-
laamista ja retkiä. Lapset saa-
vat päivittäin lämpimän ate-
rian. Lastenpäivien toimin-
ta on ilmaista. Retkistä pe-
ritään erillinen maksu. Läm-
sänjärven lastenpäiville voi 
ilmoittautua ma 5.5. lähti-
en osoitteessa www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmo tai las-
tenpäivien aikana myös pai-
kan päällä. Lisätietoa voit ky-
syä: lapsityönohjaaja Marjaa-
na Lassi, marjaana.lassi@evl.
fi tai lapsi- ja perhetyönsih-
teeri Mari Jääskeläinen, ma-
ri.jaaskelainen@evl.fi.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 17.4. 
klo 13, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 
Ystävän kamari ti 22.4. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 
Eläkeläisten kerho to 24.4. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 24.4. 
klo 13, Karjasillan kirkko. 

Muut menot

Kristillistä meditaatio-
ta ei ole kiirastorstaina.

Lattiakuvailta ke 23.4. klo 
18, Maikkulan kappeli. Ks. il-
moitus.
Majakkailta pe 25.4. klo 18, 
Pyhän Andreaan kirkko. Il-
lan aiheena rukouksen voi-
ma. Yhdessäoloa, yhteislau-
lua, opetusta, musiikkia ja 
rukouspalvelua. Mukana Ari 
Juntunen, Mirjami Dutton, 
Varikko-bändi. Tarjolla ilta-
palaa. Järjestäjänä Karjasil-
lan seurakunta, Majakkatiimi.

Pääsiäiskonsertti 

Beats of Love
maanantaina 21.4. klo 15 Karjasillan kirkossa. 

Negrospirituaaleja ja uusia 
rytmikkäitä pianosävellyksiä. 

Riikka Vuorijärvi, laulu, 
sekä Tanja Kushniruk, piano. 

Lattiakuvailta 
keskiviikkona 23.4. klo 18 Maikkulan kappelissa.
Aiheena: 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
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. 
Kiirastorstain messu to 17.4. 
klo 19, Kastellin kirkko. Toi-
mittaa Juha Vähäkangas, 
avustavat Salla Autere ja Vil-
le Vakkuri, kanttorina Ilkka 
Järviö. 
Kiirastorstain messu to 17.4. 
klo 19, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Toimittaa Petri Satomaa, 
avustaa Mirjami Dutton, 
kanttori Eeva Holappa. Jyrki 
Runsten, oboe. 
Kiirastorstain messu to 17.4. 
klo 19, Kaukovainion kappe-
li. Toimittaa Kimmo Kieksi, 
avustaa Esa Nevala, kantto-
rina Emilia Soranta. 
Kiirastorstain messu to 17.4. 
klo 19, Maikkulan kappeli. 
Toimittaa Erja Järvi, avusta-
vat Jenni Koskenkorva ja Jan-
ne Honkanen. Kolehti Yh-
teisvastuukeräykselle.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 18.4. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Esa Nevala, avustaa Kimmo 
Kieksi, kanttorina Eeva Ho-
lappa. Musiikissa avustaa Ca-
denza-kuoro. 
Pitkäperjantain sanaju-
malanpalvelus pe 18.4. klo 
10, Kastellin kirkko. Toimit-
taa Juha Vähäkangas, avus-
taa Petri Satomaa, kanttori-
na Ilkka Järviö. Kastellin kirk-
kokuoro. 
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 18.4. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Mirjami Dutton, avus-
taa Petri Satomaa, kanttori-
na Riitta Piippo. Kolehti Yh-
teisvastuukeräykselle.
Jeesuksen kuolinhetken 
hartaus pe 18.4. klo 15, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa 
Maija Konttinen, kanttori-
na Riitta Piippo. Musiikissa 
avustaa Karjasillan kirkko-
kuoro.
Pääsiäisyön messu la 19.4. 
klo 23, Karjasillan kirkko. 
Toimittaa Heikki Karppinen, 
avustavat Petri Satomaa, Lii-
sa Karkulehto  ja Nina Nie-
melä, kanttorina Juha Soran-
ta. Mieskuoro Weljet. Pääsi-

Perhemessu 
sunnuntaina 20.4. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 

Tule kokemaan pääsiäisen riemua yhteiseen messuun, 
jossa lasten ilo ja ääni saa näkyä ja kuulua. Toimittaa 
Mirjami Dutton, avustaa Jenni Koskenkorva, kanttori-
na Eeva Holappa. Pyhän Andreaan lapsikuoro. Koleh-
ti heikoimmassa asemassa olevien lasten ja heidän per-
heidensä tukemiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaa-
navun kautta. Kirkkokahvit ja piltit perheen pienim-
mille. 
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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 17.–24.4.2014

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
Kiirastorstain messu to 17.4. 
klo 19, Oulunsalon kirkos-
sa. Toimittaa Jukka Joensuu 
avustaa Mari Flink, kanttori 
Tuomo Kangas ja mieskuoro.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 18.4. klo 10, 
Oulunsalon kirkossa. Toimit-
taa Jukka Joensuu, kanttori 
Taru Pisto ja Uusi Ääni.
Messu su 20.4. klo 10 Ma-
ri Flink, kanttori Taru Pisto, 
avustaa Anna-Maija Roussel-
le, alttoviulu.
2. pääsiäispäivän messu ma 
21.4. klo 10 Oulunsalon kir-
kossa. Toimittaa Minna Sal-
mi, kanttori Taru Pisto avus-
taa nuorisokuoro, johtaa Ee-
va Maija Sorvari.

Hartauselämä
Hartaus ke 23.4. klo 12.45, 
Caritas talo. Riitta Markus-
Wikstedt
Hartaus ke 23.4. klo 13.30, 
Salonkartano. Riitta Markus-
Wikstedt
Hartaus to 24.4. klo 11.30, 
Teppola. Jukka Joensuu
 

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerho Repussa ti 22.4. 
klo 9.30–11, Seurakunnan 
kerhotila Reppu. 
Salopään perhekerho ti 
22.4. klo 9.30–11, Salonpään 
kylätalo. 
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja heidän hoitolapsil-
leen to 24.4. klo 9–10.30. 

Nuoret
Hygieniapassikurssi la 10.5. 

klo 12, Oulunsalon seurakun-
nan Toimitalo, seurakuntasa-
li. Etusija kurssille on Oulun-
salon seurakunnan isos-, ker-
honohjaaja- tai Repputoimin-
nassa mukana olevilla nuoril-
la. Jos vapaita paikkoja jää, voi-
daan kurssille ottaa myös mui-
ta; toissijaisesti oulunsalolaisia 
ja kolmanneksi muualta tule-
via. Toiminnassa mukana ole-
ville nuorille kurssin hinta on 
10 €, muille 20 € (sis. opettajan 
palkkio, kurssimateriaali, osaa-
mistesti ja testin läpäisseille hy-
gieniapassi + todistus). Ilmoit-
tautuminen www.oulunseura-
kunnat.fi/ ilm. 30.4. mennessä.

Kuorot ja kerhot
Musiikkikerho to 17.4. ja 
24.4. klo 15–16, Reppu. Ter-
vetuloa alakoululaiset soitta-
maan ja laulamaan! Lisätie-
toja Taru Pistolta.

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

Uusi Ääni to 17.4. ja 24.4. klo 
18–20, Oulunsalon kirkko. 

Seniorit
Seurakuntakerho to 24.4. 
klo 11, Toimitalo, Vattuku-
ja 2. Riitta Markus-Wikstedt, 
Sauli Tuuli. Arkilounas.

Muut menot
Herännäisseurat su 20.4. klo 
18.30 Kempeleen kirkko.
Kirkonkylän rauhanyhdis-
tys: Seurat pe 18.4. klo 16  
Aimo Mikkonen, Jorma Vuor-
ma. Seurat su 20.4. klo 16 
Mauri Hyvärinen, Hannu Hei-
nänen. Seurat ma 21.4. klo 12 
Hannu Heinänen, Mauri Hy-
värinen. Seurat ja HPE kirkos-
sa ma 21.4. klo 17 Hannu Hei-
nänen, Mauri Hyvärinen.
Salonpään ry: Seurat pe 
18.4. klo 16.

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!

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

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
Kiirastorstain messu to 17.4. 
klo 19, Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Satu Saarinen, avus-
taa Riitta Kentala, Ilkka Mä-
kinen, Heimo Kuha, kantto-
rina Sanna Leppäniemi, Ou-
lujoen 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.
Sanajumalanpalvelus pe 
18.4. klo 10, Oulujoen kirkko. 
Toimittaa Pentti Kortesluo-
ma, kanttorina Lauri Nurk-
kala, Gaudiate -kuoro. 
Sanajumalanpalvelus pe 
18.4. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen. 
Kirkkokuoro.
Sanajumalanpalvelus pe 
18.4. klo 10 Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko.
Messu la 19.4. klo 23, Yli-
kiimingin kirkko. Toimittaa 
Olavi Isokoski, avustaa Pert-
ti Lahtinen, kanttorina Leo 
Rahko. Kirkkokuoro.
Messu su 20.4. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Satu 
Saarinen, avustaa Ilkka Mä-
kinen, kanttorina Lauri Nurk-
kala. Radio Dei. Pääsiäis-
brunssi Oulujoen pappilassa.
Sanajumalanpalvelus su 
20.4. klo 10, Yli-Iin kirkko. 

Toimittaa Pentti Kortesluo-
ma, kanttorina Anja Hyyry-
läinen. Kirkkokuoro.
Messu su 20.4. klo 12, Yli-
kiimingin kirkko. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Leo Rahko. 
Messu su 20.4. klo 16, Hin-
tan seurakuntatalo. Toimit-
taa Ilkka Mäkinen, kantto-
rina Leo Rahko. Sela laulu-
ryhmä.
Messu ma 21.4. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Sanna 
Jukkola, avustaa Ilkka Mäki-

nen, kanttorina Tuomo Rah-
ko. Hilla Mäkinen, oboe.
Messu ma 21.4. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Leo Rahko. 
Sanajumalanpalvelus ma 
21.4. klo 12, Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Leo Rahko.

Diakonia
Diakonian aamu ti 22.4. klo 
9.30–10.30, Yli-iin seurakun-
tatalo. Tarjolla maksuton aa-
mupuuro kaikenikäisille.

  Koko perheen

vapputapahtuma
keskiviikkona 30.4. klo 15–17.30 
Oulunsalon Liikuntakeskuksessa

Rolle-Nallen konsertti klo 16.30–17.15
Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Lippupaketti 2 € (sis. kasvomaalaus, onginta, arvonta)
Kahvilasta munkki ja juoma 2 €

Irtokarkit 1 € / pussi
Pihagrillistä makkarat 1 € / kpl

Vapputapahtuman tuotto menee 
Yhteisvastuukeräykseen, ole sinäkin Arkienkeli 

ja tule mukaan!

Menossa mukana: Oulunsalon seurakunta, Oulun kau-
punki / Liikuntatoimi, Oulun kaupunki/ Nuorisotoimi

Yhteisvastuuhuutokauppa! 
lauantaina 26.4. klo 12–15 
seurakunnan toimitalolla, Vattukuja 2

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

 mukavat meklarit
Tule huutamaan, tekemään löytöjä 

ja viihtymään yhdessä! 
Tuotto yhteisvastuulle.

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

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

Tiedustelut diakoniatyöläisiltä:  
Sauli, p. 044 7453 853 / Riitta, p. 044 7453 848

Celtic connections 
-lauluryhmä 

keskiviikkona 23.4. klo 18–20 Oulujoen Pappilassa 

Laulamme kelttijuurisia hengellisiä lauluja ja 
musisoimme amatöörihengessä. 

Sinun ei tarvitse olla hyvä laulaja, ahkera 
kirkossakävijä eikä hyvä englannissa päästäksesi 

ryhmään. Se on avoin kaikille, jotka haluavat laulaa 
ja nauttia yhdessäolosta. Jos omistat soittimen, tuo 

se mukana. Vaikka et itse osaa soittaa sitä, ehkä joku 
muu osaa. Voit tuoda myös nuotteja, jos sinulla on 

sopivia lauluja. 

Idea piiristä syntyi Oulujoen kirkossa pidetyn 
kelttiläisen messun jälkimainingeissa. 

Ryhmän vetäjä Päivi Päivike.

Ruumis, Henki, Sielu – 
kolme iltaa olevaisen äärellä
22.4., 7.5. ja 20.5. Myllyojan seurakuntatalolla.
Ks. ilmoitus s. 14.

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret_-tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, pyhäkoulu, perhe-
kerhot, perhekahvilat, mus-
karit ja nuorten kerhot, mu-
siikkileikkikoulu.

Muut menot
Fransupiiri ti 22.4. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Kansainvälisyys
Celtic connections -laulu-
ryhmä ke 23.4. klo 18–20 
Oulujoen Pappilassa. 

Neulansilmä to 24.4. klo 17–
19, Hönttämäen seurakunta-
talo. Tyttöjen ja naisten kan-
sainvälinen käsityökerho. Li-
sätietoja Sari Meriläinen,  
p.  040 5583 294 ja Katja Hai-
pus, p. 044 3161 459.
 

Lähetys
Lähetyksen lauluilta ke 
23.4. klo 18, Yli-Iin seurakun-
tatalo. Laulamme kansan-
laulukirkon lauluja. Mukana 
kanttori Lauri Nurkkala. 

Seniorit
Torstaikerho to 24.4. klo 11, 
Yli-Iin 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  
Kiirastorstain messu to 17.4. 
klo 19, Tuiran kirkko. Toimit-
taa Jaakko Syynimaa, avus-
tavat Niilo Pesonen ja Juha 
Valppu, kanttorina Tommi 
Hekkala. Kuoro D´amen.
Kiirastorstain messu to 17.4. 
klo 19, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa Anna-Lee-
na Häkkinen, avustavat Pasi 
Kurikka ja Saila Luukkonen, 
kanttorina Pirjo Mäntyvaara. 
Maria Vesterinen, alttoviulu.
Kiirastorstain messu to 17.4. 
klo 19, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Toimittaa Päivi Jussila, 
avustavat Anu Ojala ja Ulla 
Mitrunen-Nyyssönen, kant-
torina Raakel Pöyhtäri. Suvi 
Kaikkonen, huilu.
Sanajumalanpalvelus pe 
18.4. klo 10, Tuiran kirkko. 
Toimittaa Juha Valppu, avus-
taa Jukka Kolmonen, kantto-
rina Heikki Jämsä.
Sanajumalanpalvelus pe 
18.4. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Toimittaa Anu Ojala, 
avustaa Petteri Tuulos, kant-
torina Pirjo Mäntyvaara.
Sanajumalanpalvelus pe 
18.4. klo 12, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Toimittaa Pasi Kurik-
ka, avustaa Jonna Piirainen, 
kanttorina Pirjo Mäntyvaara.
Sanajumalanpalvelus pe 
18.4. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Toimittaa Riit-
ta Louhelainen, avustaa Ulla 
Mitrunen-Nyyssönen, kant-
torina Heikki Jämsä.
Jeesuksen kuolinhetken ru-
koushetki pe 18.4. klo 15, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Lau-
ri Kujala, kanttoreina Raa-
kel Pöyhtäri ja Anu Arvola-
Greus.
Pääsiäisyön messu la 19.4. 
klo 23, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa Niilo Pesonen, 
avustavat Pasi Kurikka, An-
na-Leena Häkkinen, Lauri 
Kujala, Heli Mattila ja Erkki 
Alasaarela, kanttoreina Anu 
Arvola-Greus ja Raakel Pöyh-
täri. Kuoro Cappella pro Vo-
cale. Messun jälkeen iltapa-
latarjoilu.
Pääsiäisyön messu la 19.4. 
klo 23, Pateniemen kirkko. 
Toimittaa Jonna Piirainen, 
avustavat Jukka Kolmonen 
ja Saila Luukkonen, kanttori-
na Heikki Jämsä. Messun jäl-
keen iltapalatarjoilu.
Messu su 20.4. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Ulla Mitru-
nen-Nyyssönen, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Tom-
mi Hekkala. Suvi Kaikkonen, 
huilu.
Messu su 20.4. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Riit-
ta Louhelainen, kanttoreina 
Raakel Pöyhtäri ja Anu Arvo-
la-Greus.
Messu su 20.4. klo 12, Raja-
kylän seurakuntakoti. Toi-
mittaa Petteri Tuulos, avus-
taa Anu Ojala, kanttorina 
Tommi Hekkala.
Vanhan käsikirjan mukai-
nen ehtoollisjumalanpal-
velus su 20.4. klo 17, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Pasi Kurikka, saarnaa Rai-
mo Haimilahti, avustaa Nii-
lo Pesonen, kanttorina Heik-
ki Jämsä. Esikoislestadiolais-
ten pääsiäisseurat.
Messu ma 21.4. klo 10, Tuiran 

kirkko. Toimittaa Lauri Kuja-
la, avustaa Jonna Piirainen, 
kanttorina Heikki Jämsä.
Perheiden iloinen pääsiäis-
kirkko ma 21.4. klo 15, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Anna-Leena Häkki-
nen, avustavat Anu Hannu-
la ja Pekka Jarkko, kanttori-
na Tommi Hekkala.
Viikkomessu ke 23.4. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Ulla 
Mitrunen-Nyyssönen, kant-
torina Raakel Pöyhtäri.

Hartauselämä
Pateniemen, Herukan ja Ra-
jakylän raamattupiiri to 
17.4. klo 13, Pateniemen kirk-
ko. Lisätietoja pastori Jukka 
Kolmoselta, p. 044 3161 722.
Miestenpiiri ti 22.4. klo 18, 
Tuiran kirkko. 
Tule lukemaan raamattua 
ke 23.4. klo 17.30, Tuiran 
kirkko. Kokoonnumme jo-
ka toinen keskiviikko ennen 
viikkomessua. 
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 24.4. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. Vetäjänä pastori Riit-
ta Louhelainen. 
Palokan palvelukeskuksen 
seurakuntakerho to 24.4. 
klo 13.30–15, Palokan palve-
lukeskus. Tervetuloa Palokan 
seurakuntakerhoon kaikki 
uudetkin sanankuulijat. Mu-
kana pastori Petteri Tuulos ja 
diakoni Heli Mattila. Lisätie-
toja Heliltä, p. 040 5747 145.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 24.4. klo 18.30, 
Tuiran kirkko.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 24.4. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Viljo Juntu-
nen, Kari Päkkilä.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 044 3161 
412. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ke 23.4. klo 
10, Tuiran kirkko. Tilaisuus 
maksuton. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 24.4. klo 12, Ra-
jakylän seurakuntakoti. Ate-
rian hinta 2€. 
Renkaiden vaihtoa to 24.4. 
klo 16–19, Seo Kaarnatie. 
Vaihdata autoosi kesären-
kaat ja tue Yhteisvastuuke-
räystä. Ks. ilmoitus.
 

Lähetys
Käsityökahvila ti 22.4. 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
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalente-
ri/lapset ja lapsiperheet, löy-
tyvät päiväkerhot, pyhäkou-
lut, perhekerhot, varhaiskas-
vatuksen musiikkiryhmät ja 
nuorten kerhot. 
Päiväkerhoihin ilmoittau-
tumiset 1.–20.4. ja lisätie-
toja osoitteessa www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo. Ker-
hot alkavat viikoilla 33 tai 34. 
Tarjoamme päiväkerhoja alle 

Renkaiden vaihtoa 
torstaina 24.4. klo 16–19 Kaarnatien Seo,
Kaarnatie 30 Oulu. 

Vaihdata autoosi kesärenkaat ja tue Yhteisvastuukerä-
ystä. Mukana Tuiran seurakunnan diakoni Sami Riipi-
nen ja vapaaehtoisia renkaanvaihtajia. Vaihtotyön hin-
ta 20 €. Tapahtuman tuotto Yhteisvastuukeräykseen. 
Soita ja varaa aika 17.4. mennessä, p. 040 7235 880. 
Järjestää Tuiran seurakunta. 

Stabat Mater -konsertti 
hiljaisella viikolla
Pitkäperjantaina 18.4. klo 19

Pyhän Tuomaan kirkossa

Virve Karén, sopraano
Anu Arvola-Greus, mezzosopraano

Antto Vanhala, barokkiviulu
Saara Vanhala, barokkiviulu

Johanna Kilpijärvi, barokkisello
Matias Häkkinen, urut

Alessandro Scarlattin Stabat Mater -kantaatti 
1700-luvulta

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

ristiinnaulitsemisen aikana.

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 löytyvät portaat alas. 

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.
Perheiden iloinen pääsiäis-
kirkko ma 21.4. klo 15, Py-
hän Tuomaan kirkko. Terve-
tuloa koko perheellä! Lopus-
sa kirkkomehut. 

Nuoret
Nuorten avarit ke 23.4. klo 
18, Tuiran kirkon nuorisotila. 
Avarit on vapaamuotoinen 
oleskeluilta nuorille. Mah-
dollisuus pelailla, porista, 
viettää aikaa yhdessä. Tarjol-
la myös kahvia ja lisukkeita. 
Lisätietoja vs. nuorisotyön-
ohjaaja Sanna Parkkinen, p. 
050 3408 982.
Nuorten draamaryhmä to 
24.4. klo 18, Tuiran kirkon 
nuorisotila. Kiinnostaako 
näytteleminen, improvisaa-
tioteatteri, muu teatteri-il-
maisu tai kenties lavastajan 
tai maskeeraajan rooli? Tule 
mukaan nuorten draamaryh-
mään ja ylitä itsesi! Uudet jä-
senet ovat tervetulleita! Ryh-
mää vetävät nuorisotyönoh-
jaaja Marja Manelius, p. 040 
5245 944 ja pastori Jaakko 
Syynimaa.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 24.4. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 24.4. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tervetuloa. Kerhossa mu-
kana diakoni Päivi Moilanen, 
p. 040 5747 064. Osallistum-
me seniorien laulupiiriin.
Seniorien laulupiiri to 24.4. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tule laulamaan yhteislau-
luja kanttori Pirjo Mäntyvaa-
ran säestyksellä. Ohjelmassa 
kahvitarjoilu ja hartaus. 
Eläkeläisten kerho to 24.4. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. 

Perheiden 
iloinen pääsiäiskirkko 

maanantaina 21.4. klo 15 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Tervetuloa koko perheellä! 
Lopussa kirkkomehut. 
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Menot Oulun seurakunnissa 17.–24.4.2014

Riemuitkaa, 
taivaat, 
Herrastanne,
puhkea 
kiitoslauluun, 
maa!
Te kaikki luodut, 
Luojastanne
nyt yhteen ääneen 
iloitkaa.
Voittaja seisoo 
keskellämme,
valollaan täyttää 
elämämme. 

(VK 94:3)

Hailuoto
Seurakunnissa tapahtuu 17.–24.4.2014

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

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Kappalaiset 
Martti Arkkila 
p. 040 5199 600
Saila Karppinen
p. 0400 386 983

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

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

Kastettu: Aada Julia 
Huovinen (Kestilä), 
Iines Leena Kaarina 
Jarva (Pulkkila),
Julius Artturi Leiviskä 
(Pulkkila).
Vihitty: Tommi Eerikki 
Paloranta ja Saila Anni-
ka Halonen (Pyhäntä).
Kuollut: Eeva Johanna 
Mattila e Myllyoja 93 
(Kestilä), Aira Saara 
Kreeta Niva 88 
(Rantsila).

Ehtoollishartaudet to 17.4. 
klo 13 Koivulehdossa, su 
20.4. klo 14 Siikalatvan vuo-
deosastolla, pe 25.4. klo 14 
Vaarintalossa ja Ainolassa.
Nuortenilta ti 22.4. klo 17 
Piippolan srk-kodissa.  Rippi-
koululaisille merkintä! Isoset 
mukaan!
Seurakuntakerhot ti 22.4. 
klo 12 Väinölässä, ke 23.4. 
klo 12 Pyhännän, to 24.4. klo 
12 Pulkkilan ja to 24.4. klo 13 
Rantsilan srk-talossa sekä pe 
25.4. klo 10 Kestilän kerho-
kodissa.
Perhekerhot ke klo 10 Kes-
tilän kerhokodissa, ti 22.4. 
klo 10 Pyhännän kerhotilas-
sa, ma 28.4. klo 10 Pulkkilan 
kertotilassa ja klo 10 Nuppu-
lassa Rantsilassa.
Päiväkerhot to 24.4. klo 10 
Kestilän kerhokodissa, pe 
25.4. klo 10 Pulkkilan kerho-
huoneessa, pe 25.4. klo 10 
Pyhännän kerhotilassa. Nup-
pukerhot ti klo 10 ja to 24.4. 

Kiirastorstain messu to 
17.4. klo 19. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell. 
Pitkäperjantain sanaju-
malanpalvelus pe 18.4. 
klo 10. Toimittaa Timo 
Juntunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell. Kirk-
kokuoro avustaa.
Pääsiäissunntain messu 
su 20.4. klo 10. Toimittaa 
Timo Juntunen, kantto-
rina Kaisamarja Stöckell. 
Kirkkokuoro avustaa. Suo-
ra lähetys www.virtuaali-
kirkko.fi. Pääsiäiskahvit 
nyyttikestien tapaan.
Iltakirkko ma 21.4. klo 18.

Eläkeliitto ti 22.4. klo 11 srk-
salissa.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Erityisdiakonia
KeHitySVaMMaiSet
Jumalanpalvelus to 17.4. klo 13, Tahkokangas, juh-
lasali. 
Hiljaisen viikon viittomakielinen viikkomessu to 
17.4. klo 15.30, Palvelukeskus Runola. 
Varttuneiden porinapiiri ti 22.4. klo 13.15, Heinätorin 
srk-talo. Eläkkeellä olevien kehitysvammaisten kerho
Keskustelukerho ti 22.4. klo 17, Heinätorin srk-talo. 
Avoin ryhmä kaikenikäisille kehitysvammaisille
Olkkari-ilta ke 23.4. klo 17. Kehitysvammaisille nuoril-
le aikuisille (18–40-v.) Tutustutaan uusiin tiloihin Puu-
sepänkatu 4:ssä, pelataan tuttuja lautapelejä ja teh-
dään pikku iltapala yhdessä.

KuuLoVaMMaiSet
Kiirastorstain viittomakielinen viikkomessu to 17.4. 
klo 15.30, Palvelukeskus Runola. 
Kuurojen eläkeläisten päiväpiiri ke 23.4. klo 13, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri 
to 24.4. klo 13.30, Keskustan seurakuntatalo. 

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

päiHDetyö
Päihdetyöntekijän päivystys ti 22.4. klo 9–11, Dia-
koniset erityispalvelut. Päihdetyöntekijän päivystys 
tiistaisin klo 9–11. HUOM! Uusi osoite. Puusepänka-
tu 4, 2. kerros.
Tavoiteryhmä ti 22.4. klo 13.30–15, Keskustan seura-
kuntatalon monitoimisali. 
Keskusteluryhmä päihdeongelman kanssa kipuile-
ville miehille ja naisille. Tervetuloa! Lisätietoja Dia-
konissa Tellervo Kianto, p. 040 7564 022.

English Service on Sunday 20th of April at 4 pm. in St. 
Luke's Chapel. Sunday school for children. 
Englanninkieliset seurat su 20.4. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu lapsille.
Celtic Connections, singing circle, is starting at Oulu-
joki congregation on Wednesday April 23rd. We want 
to explore and sing hymnal and devotional songs from 
Scotland and Ireland. If you like the Celtic sound, please 
join our group! We' ll meet twice monthly at the rec-
tory beside Oulujoki Church in Myllyoja. You don't ha-
ve to be a trained singer, or a "trained" Christian or 
trained in English to participate. If you have an instru-
ment, bring it along. If you don't know how to play 
it, somebody else might. If you have sheet music that 
you'd like to sing with us, bring that along, too. 
Neulansilmä to 24.4. klo 17–19, Hönttämäen seurakun-
tatalo. Tyttöjen ja naisten kansainvälinen käsityökerho. 
Lisätietoja Sari Meriläinen, p. 040 558 3294 ja Katja Hai-
pus, p. 044 316 1459.

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. Pääsiäismessu 

ja nyyttikesti-
kahvit

Pääsiäissunnuntaina 
20.4. messu klo 10. 

Messun jälkeen 
yhteiset 

pääsiäiskahvit 
nyyttikestien tapaan. 

Voit tuoda 
jotakin yhteiseen 
pöytään tarjolle.

Perheretki Powerparkiin 
keskiviikkona 4.6. Oulujoen seurakunta järjestää päi-
väretken Alahärmän Powerparkiin. Retkelle ovat etu-
sijalla Oulujoen seurakuntaan kuuluvat perheet ja 
varhaisnuoret. Retken lähtöpaikka on HIntan seura-
kuntatalo. Retkelle voivat lähteä vuonna 2004 tai si-
tä aikaisemmin syntyneet lapset myös ilman vanhem-
pia. Sitä nuoremmat lapset voivat lähteä retkelle vain 
aikuisen huoltajan kanssa. Retki maksaa 32 € (yli 130 
cm pitkiltä) ja 21 € (alle 130 cm pitkiltä). Maksu sisäl-
tää kuljetuksen ja huvipuistorannekkeen. Ruokailut 
omakustanteisesti. Ilmoittautuminen 24.4.–20.5. väli-
senä aikana osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/il-
mo. Lisätietoja retkestä antavat Sari Meriläinen, p. 040 
5583 294 ja Sanna Karjalainen, p. 040 7186 925. Retke-
läisille lähetetään retkikirje.

Lähetys
Matka Suomen Lähetysseuran valtakunnallisille lähe-
tysjuhlille pe–su 6.–8.6. "Veden äärelle" Vaasaan. Mat-
kan hinta 100 € sisältää linja-automatkan, vakuutuksen 
Oulun ev.-lut. seurakuntien jäsenille sekä majoituksen 
2 hh:ssa Omenahotellissa, alle 12-vuotiaat lapset 50 €. 
Huom! hotellissa ei aamiaistarjoilua, mutta huoneissa 
jääkaappi, mikro ja vedenkeitin. Lauantaina mahdolli-
suus käydä Wasalandiassa, hinta n. 16 €. Sitovat ilmoit-
tautumiset 16.5. mennessä www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo. Ilmoittautuneille lähetetään retkikirje. Lisätietoja 
www.lahetysjuhlat.fi tai matkanjohtajilta Ulla Mäkinen, 
p. 040 5065 511 ja Kirsi Paavola, p. 044 5760 019.
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.
Siipi – lähetyksen puoti ja paja suljettu 14.–21.4.

Meijän Olokkari 
torstaisin klo 16–18 

Keskustan seurakuntatalossa. 

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

Lenkkiryhmä to 17.4. klo 18–20, Keskustan seurakunta-
talo. Lenkkiryhmä starttaa torstaisin parillisilla viikoil-
la. Käymme tunnin reippailulla, jonka jälkeen nautim-
me iltapalasta ja hartaudesta. 
Kolomio pe 18.4. klo 16.30–18, Keskustan seurakunta-
talo monitoimisali. Tule istahtamaan hetkeksi, rupatte-
lemaan ja halutessasi askartelemaan Kolomioon! 
Punainen lanka -neuletapaaminen ti 22.4. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalon monitoimitila. Tervetuloa neulo-
maan, virkkaamaan, kirjomaan tai tekemään jotain muita 
käsitöitä yhdessä muiden samanhenkisten kanssa. Mah-
dollisuus opetella uusia tekniikoita, tai se kuuluisa kan-
tapää. Välineitä ja materiaaleja löytyy, mutta voit tuoda 
mukanasi omat tarvikkeet. Lisätietoja: tiina.siloaho@evl.fi. 
Tommi Kaleniuksen konsertti ja lähetysinfo+into 
pe 25.4. klo 18, Keskustan seurakuntatalo.
Exit-yhtyeen konsertti la 26.4. klo 19–20.30, Karjasil-
lan kirkko.

JärJeStöt
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 23.4. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Kristitty ja uskonnolli-
suuden kirjo, Tapio Pokka
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat 
to 24.4. klo 19, Hanna Pihlajamäellä ja Iikka Paajalalla, 
Höyhtyällä, os. Hanhitie 4 A 1. 
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sätietoja kerhoista Siljalta,  
p. 044 7750 601.
Lapsiparkki ke 23.4. klo 
12.30–14.30. Ilmoittautumi-
set joka kerralle erikseen,  
p. 044 7750 601.
Kuoroharjoitukset ke 23.4. 
klo 18.30–20 srk-talossa.
Perhekerho to 24.4. klo 10 
srk-talossa.
Raamattuilta to 24.4. klo 
18.30 srk-talossa, tutkitaan 
Apostolien tekojen 5.lukua.
Ystävyyden talo pe 25.4. klo 
10 srk-talossa.
Friday Club pe 25.4. klo 18 
srk-talossa, 0.–4.-luokkalai-
sille. Ohjelmassa monenlais-
ta puuhaa, raamattuopetus-

Kiirastorstai 17.4.
Messu klo 18 (huom. kelloaika!) 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. 

Pitkäperjantai 18.4.
Sanajumalanpalvelus klo 10 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Saila Karppinen, kanttorina Veijo Kinnunen. 
Sanajumalanpalvelus klo 10 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila. Kanttorina Arja Leinonen, 
avustaa veteraanikuoro.
Sanajumalanpalvelus klo 13 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina Unto Määttä.
Jeesuksen kuolinhetken hartaus klo 15 Pulkkilan 
kirkossa. Toimittaa Saila Karppinen, kanttorina Unto 
Määttä.

Pääsiäispäivä 20.4.
Messu klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, avustaa Pirkko Jarva. 
Kanttorina Unto Määttä, avustaa kirkkokuoro.
Messu klo 10 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina Veijo Kinnunen.
Perhemessu klo 10 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Saila Karppinen. Kanttorina Arja Leinonen, 
avustaa Rantsilan Stellat. 
Messu klo 13 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Saila Karppinen, kanttorina Unto Määttä, 
kirkkokuoro avustaa. 
Messu klo 13 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina Veijo Kinnunen.

II pääsiäispäivä 21.4.
Messu klo 10 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Jorma Niinikoski, kanttorina Veijo Kinnunen.
Sanajumalanpalvelus klo 10 Mankilan 
rukoushuoneella. Toimittaa  Merja Jyrkkä, 
kanttorina Arja Leinonen. Kirkkokahvit.
Iltakirkko klo 19 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Mikko Kamula, kanttorina Veijo Kinnunen. 
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Virasto avoinna  
ma, ke, pe 
klo 9–14
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p. 044 7750 600
Kerhohuone
p. 044 7750 601
Kirkkoherra
p. 044 7750 602
Kanttori
p. 044 7750 603
Suntio
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

eurakunnissa tapahtuu 17.–24.4.2014

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Kiirastorstain messu to 
17.4. klo 19 kirkossa. Toi-
mittaa Markku Tölli ja 
kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen, messu-
tiimi avustaa.
Pitkäperjantain sanaju-
malanpalvelus pe 18.4. 
klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli ja kant-
torina Maili Muuttola-
Junkkonen, kuoro.
Pääsiäismessu su 20.4. 
klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli ja kant-
torina Maili Muutto-
la-Junkkonen, kuoro ja 
messutiimi avustaa. Eh-
toollinen jaetaan myös 
Lumilyhtyyn. Kaikille 
kirkkovieraille jaamme 
suklaamunat messun jäl-
keen.
2. pääsiäispäivän sa-
najumalanpalvelus ma 
21.4. klo 13 kirkossa. Toi-
mittaa Olavi Palovaara ja 
kanttorina Maili Muut-
tola-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

Koululaisten pääsiäiskirkko 
to 17.4. klo 9 kirkossa.
Pikkukirkko to 17.4. klo 10 
kirkossa, kaikkien lasten 
yhteinen pääsiäisen kirkko-
hetki.
Lasten päiväkerhoja ja per-
hekerhoa ei ole hiljaisella 
viikolla vko 16, mutta toi-
votamme kaikki silloin ter-
vetulleiksi yhteiseen pikku-
kirkkoon to 17.4. klo 10, li-

klo 10 ja 13 Nuppulassa.
Varhaisnuorten kerhot to 
24.4. klo 13.30 Kestilän ker-
hokodissa, ma klo 13.30 
Pulkkilan kerhotilassa, ti klo 
14.30 Pyhännän kerhotilas-
sa ja ti klo 15 Hovin koulul-
la, ke klo 15.30 ja to 24.4. 
klo 15.30 Tavastkengän kou-
lulla. Poikakerho to 24.4. klo 
15.30 ja tyttökerho ma 28.4. 
klo 15.30 Nuppulassa. 

Kuorot: Kirkkokuoro ke 
23.4. klo 18 Kestilän srk-ko-
dissa. Veteraanikuoro to 
24.4. klo 11 Piippolan srk-ko-
dissa. Lapsikuoro to 17.4. klo 
15, käsikellokuoro ke 23.4. 
klo 9.30 ja kirkkokuoro to 
24.4. klo 16.30 Pulkkilan srk-
talossa. To 24.4. klo 12 vete-
raanikuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja klo 18.30 mieskuoro Py-
hännän srk-talossa. 

Rauhanyhdistykset: Kestilä: 
Pääsiäisseurat 20.–21.4. Su 
20.4. klo 12 ja 19 seurat ry:llä, 
Toivo Kalliokoski ja Aaro Va-
tanen. Ma 21.4. klo 10 messu 
kirkossa ja klo 12 seurat ry:llä, 
Toivo Kalliokoski ja Jorma Nii-
nikoski. Aviopuolisoiden vir-
kistysilta pe 25.4. klo 19 ry:llä, 
alustajina Helena ja Kauko 
Hintsala. Pulkkila: Seurat pe 
18.4 klo 13 ry:llä, Heikki Saa-

rela ja Pentti Räisänen. Py-
häntä: Seurat pe 18.4. klo 
19 ry:llä. Hartaus su 20.4. klo 
13 Nestorissa. Seurat su 20.4. 
klo 16 ry:llä, H Korteniemi, O 
Rantala. Seurat ma 21.4. klo 
19 ry:llä. Myyjäiset la 26.4. klo 
18.30 ry:llä.  Rantsila: Seurat 
pe 18.4. klo 18.30 ry:llä ja ma 
21.4. klo 18.30 Mankilan Ru-
koushuoneella. Ompeluseu-
rat pe 25.4. klo 19 ry:llä.

Lähetysmyyjäiset 
kiirastorstaina 17.4. klo 12–13
Piippolan seurakuntakodissa.
Myytävänä herkullisia leivonnaisia.
Kahvia ja arvontaa.

Vappukahvilla 
kevätlaulujen merkeissä
torstaina 1.5. klo 13–15 Pulkkilan seurakuntatalossa.
Munkki- ja simamyyjäiset. Arpajaiset. Sima- ja munk-
kitilaukset viimeistään to 24.4. kirkkoherranvirastoon, 
p. 040 552 8989. Tuotto diakonia- ja lähetystyölle.

ta, musiikkia ja nyyttärit.
Kesätöitä tarjolla lumijoki-
sille nuorille. Kesätyönteki-
jältä toivotaan reippautta, 
tunnollisuutta ja 16 vuoden 
ikää. Työ on puutarhatyötä 
hautausmaalla ja kirkkopuis-
tossa. Toimita vapaamuotoi-
nen hakemuksesi viim. pe 
25.4. sähköpostitse lumijoen.
seurakunta@evl.fi tai postit-
se Toukolantie 3:een.
Rauhanyhdistys: Pe 18.4. klo 
17 seurat ry:llä. Su 20.4. klo 
15.30 seurat Lumilyhty. Ke 
23.4. klo 19 ompeluseurat 
A&E Kämäräinen. Päiväker-
ho ry:llä ma, ti, ke ja to klo 
17–18.30.

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.

Veteraanipäivä Hailuodossa 
sunnuntaina 27.4.

Lipunnosto kirkolla klo 9.45.
Sanajumalanpalvelus klo 10.

Seppeleenlasku sankarihaudoille.
Kahvit srk-salissa.

Oulun Sotaveteraanikuoron konsertti klo 12 kirkossa.

Kärsimysajan 
virsiä ja lauluja 
Pitkäperjantaina 18.4. klo 19 
Kestilän kirkossa. 
Hartaus Saila Karppinen.

Naisten laulu- ja porinapiiri
Laulatko laulamisen ilosta tai soitatko soittamisen 
riemusta? Silloin tämä ryhmä on juuri sinulle!
Teetä, vertaistukea ja gospel-laulelua joka toinen 
keskiviikko klo 18 Pyhännän seurakuntatalossa. 
Ensimmäinen kerta ke 23.4. 
Lisätietoja Sirkku Palola, p. 040 7427 669.

Pääsiäisiloa!

Pääsiäismessu 
sunnuntaina 20.4. klo 10 kirkossa. 

Toimittaa Markku Tölli ja 
kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen, 

kuoro ja messutiimi avustavat. 
Ehtoollinen jaetaan myös Lumilyhtyyn. 

Kaikille kirkkovieraille jaamme 
suklaamunat messun jälkeen.

Jumalanpalvelukset



22    Nro 15     17.–24.4.2014

Seurakunnissa tapahtuu 17.–24.4.2014

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

Perhekerho ti 22.4. klo 9.30–
11 Seurakuntatalolla. Partio-
ohjaaja Markku kertoo par-
tiotoiminnasta 
Perhekerho ke 23.4. klo 
9.30–11 Vanamon Olohuo-
neessa. Partio-ohjaaja Mark-
ku kertoo partiotoiminnasta.
Seurakuntaretki Kalajoelle 
23.4. Lähtö klo 8.30  S-mar-
ketin edestä. Voit kysellä va-
paita paikkoja, p. 044 7521 
226. Hinta 40 €. 
Nuorten kuoro Celeste ke 
23.4. klo 17–18 kirkossa.

Kastettu:  Riina Saana 
Rosalia Hannila ja 
Elsi Eerika Kärki.

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

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.
Pitkäperjantain palvelus ja ristin tie pe 18.4. alkaa klo 15 
kirkossa , josta vaelletaan Golgatalle kokemaan ristiinnau-
litseminen Toimittaa Ilkka Tornberg, kanttori Mika Kotka-
ranta, avustajina lähetystyön vapaaehtoiset.
Pääsiäisyön ylösnousemusjuhla ja messu la 19.4. klo 22 
kirkossa. Toimittaa Ilkka Tornberg, Aino Pieskä, Marja-Lii-
sa Hautamäki ja Helena Ylimaula, kanttoreina Hanna Kor-
ri ja Mika Kotkaranta, musiikkiryhmät Celeste, Tähdet ja 
Kirkkolaulajat, avustajina Rantakylän ja Virkkulan vapaa-
ehtoiset. Messun jälkeen pääsiäisateria.
Pääsiäisaamun messu su 20.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Helomaa, kanttorina Mika Kotkaranta, avus-
tajina Tupoksen vapaaehtoiset. Messun jälkeen ehtoolli-
nen Niittypirtillä.
Toisen pääsiäispäivän jumalanpalvelus ma 21.4. klo 12 
Kedonperän kylän laavulla Haaransillan kiertoliittymän 
läheisyydessä. Toimittaa Marja-Liisa Hautamäki, kantto-
rina Hanna Korri, avustajina Kedonperän vapaaehtoiset.

Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ke 23.4. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri to 24.4. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ja Seu-
rakuntapiiri to 24.4. klo 12 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Omaishoitajien leiri 9.–11.6. 
Rokuan kylpylähotellissa. 
Ohjelmassa yhteistä ohjel-
maa, keskusteluja, ulkoilua, 
uintia ja lepoa. Omavastuu 
leiristä 70 €. Sitovat ilmoit-
tautumiset 30.4. mennessä 
p. 040 7790 368 / Jaana He-

listen-Heikkilä.
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 24.4. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Askeleet pe 25.4. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamukahvila ma klo 10 Kir-
konkylän srk-kodissa. Aamu-
kahvilaa ei ole 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 lap-
sille la 17.5. klo. 10–14 Kok-
kokankaan srk-keskukses-
sa. Ohjelmassa naurujoogaa, 
toimintapisteitä seurakunnan 
isosten johdolla sekä ruokai-
lu. Hinta 10 € / lapsi, maksu 
käteisellä. Ilmoittautuminen 
1.–30.4. www.kempeleen-
seurakunta.fi/ilmoittautumi-
nen. Lisätietoja Matias "Mat-
ti" Jurmulta, p. 040 7790 372
Nuoret: Nuorten illat torstai-
sin klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Gospelmessu to 24.4. klo 
19 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. (Tällöin ei nuorte-
niltaa). Yöpappila pe 25.4. 
klo 20 Vanhassa pappilassa.
Kastetut: Lotta Saga Sofia 
Eskola, Seela Elina Jääskeläi-
nen, Sanni Josefiina Häikiö, 
Johannes Alvari Kumpulai-
nen, Elsa Sofia Kurttila.
Kuollut: Olga Korjonen s. 
Vuokko 92, Silja Hilja Orvokki 
Hentilä e. Kulju s. Heiskanen 
82, Juha Olavi Kauppila 65.

Virasto avoinna kiirastors-
taina 17.4. klo 9–15.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. Nuttu-
kerhoa ei ole ma 21.4.
Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Perhekerhot www.kempe-
leenseurakunta.fi/perheet. 
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa. 
Kuoroa ei ole 17.4.
Herännäisseurat pääsiäis-
päivänä 20.4. klo 18.30 Py-
hän Kolminaisuuden kirkossa.
Kirkkokuoro ke 23.4. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.

Isoskoulutusta ensimmäi-
sen ja toisen vuoden isosil-
le ke 23.4. klo 18 nuori-
sonurkassa. 
Rippikoulu Kesä 
1 -vanhempai-
nilta ke 23.4. 
klo 18 pappi-
lan salissa. Sa-
manaikaisesti 
rippikoululai-
sille diakoniao-
petus lähetysvin-
tillä. 
Hyvänmielen päiväkahvit ti 
22.4. klo 12 Lähetysvintillä. 
Mielenterveyskuntoutujien 
avoin vertaisryhmä. Aihee-
na levyraati. Mukana Marika 

Kiirastorstain messu 17.4. klo 19 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Vesa Äärelä, avustaa Paulus Pikkarai-
nen, diakoni Saija Kivelä, kanttori Eija Savolainen. Musiik-
kiavustus kirkkokuoro ja huilisti Hanna Mutka.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 18.4. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkossa. Toimittaa Teemu Riihimä-
ki, avustaa Olli Seikkula, diakoni Jaana Helisten-Heikkilä, 
kanttori Marjo Irjala. Musiikkiavustus Askeleet.
Jeesuksen kuolinhetken hartaus 18.4. klo 15 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. Toimittaa Juha Maalismaa, kantto-
ri Eija Savolainen.
Pääsiäisyön messu 19.4. klo 23 Pyhän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Olli Seikkula, avustaa Juha Maalismaa, diakoni 
Soile Pakkanen, kanttori Marjo Irjala. Musiikkiavustus Maa-
rit Karppelin, viulu. Yhteinen pääsiäisateria messun jälkeen.
Pääsiäispäivän messu su 20.4. klo 10 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Jaakko Tuisku, avustaa Teemu Rii-
himäki, diakoni Arvo Yrjölä, kanttori Eija Savolainen. Mu-
siikkiavustus kirkkokuoro ja Trio: Stephanie Archer nok-
kahuilu, Pekka Elsilä traverso ja Johanna Leponiemi viulu.
2. pääsiäispäivän messu ma 21.4. klo 10 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toimittaa Juha Maalismaa, avustaa 
Jaakko Tuisku, diakoni Antti Ristkari, kanttori Marjo Irjala.
Kuuntele Pyhän Kolminaisuuden kirkon jumalanpalveluk-
set suorana netistä: www.kempeleenseurakunta.fi.

Pääsiäis-
lauluilta 

Limingan kirkossa 
su 20.4. klo 18. 

Limingan 
rauhanyhdistys ja 

seurakunta

Kamps ja Maire Taikina-Aho. 
Gospel Gym ti 22.4. klo 
18.30–19.30 Vanamon salissa.
Neulekahvila ke 23.4. klo 
17.30 poikkeuksellisesti Va-
namon päiväkerhotiloissa, 
Kauppakaari 1. Raamattu- ja 
rukouspiiri ke 23.4. klo 18.30 
Haverisilla, Linnukkatie 20. 
Puuroaamiainen eurolla pe 
25.4. klo 9–10.30 seurakun-
tatalolla. Jaossa myös kaup-
pojen lahjoittamaa ruoka-
apua. 
Ystävärenkaan lauluharjoi-
tukset pe 25.4. klo 12 lähe-
tysvintillä. 
Ikäihmisten iltapäivä ti 
29.4. klo 12.30 seurakuntata-
lolla. ”Ikäihmisen osallisuus 
ja vaikuttaminen omiin pal-
veluihinsa”; Anja Karvonen-
Kälkäjä, ym ohjelmaa.
Partio: Ti 22.4. sudenpentu-
pojat Liisanlinnassa klo 18–
20. Ke 23.4. päivystys par-
tiotoimistossa klo 15–17. Su-

denpentutytöt Lii-
sanlinnassa klo 

18–20. To 24.4. 
akelakokous. 
Su 27.4. kan-
sallinen ve-
teraanipäivä 
sekä partio-

laisten kirkko-
pyhä. Mafekin-

gin päätös ja huo-
mionosoitukset par-

tiolaisille kirkossa klo 9, jon-
ka jälkeen messu klo 10–12. 
Tervetuloa koko perhe. Par-
tiojohtajat ja vaeltajat osal-
listuvat messun jälkeen juh-

"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 raamatunluvusta ja ryhmä-
keskusteluista. Lähde rohkeasti mukaan! Hinta 50 € / hlö, 
sis. majoituksen 2–4 hengen huoneissa ja ruokailut. Yh-
den hengen huoneessa 70 €. Matkat pyritään tekemään 
kimppakyydein.
Ilmoittautumiset 25.4. mennessä: paulus.pikkarainen@
evl.fi tai p. 040 7790 259. 

Seurakuntaretki 
Hengen uudistuksen kesäjuhlille Kalajoelle 1.–3.8. 
lisätietoa ja ilmoitt. www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoit-
tautuminen tai arkisin klo 9–15, p. 044 7790 016.

Vuorovaikutus parisuhteessa -kurssi
Kurssi toteutetaan iltakurssina Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. ks. lisää. www.kempeleenseurakunta.fi/aikuiset 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 30.4. mennessä: 
Saija Kivelä, 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.

Tuurin tynkää, miestenretki Tuuriin 
lauantaina 3.5. klo 6.30–20. 

Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon 
pe 25.4. mennessä. Retken hinta 20 €.

laan seurakuntatalolla. Lisä-
tiedot: www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Pitkänper-
jantain seurat pe 18.4. klo 16 
ja 17.30 ry:llä. Seurat su 20.4. 

klo 14 Niittypirtin palveluta-
lolla ja Pääsiäislauluilta klo 18 
kirkossa. Seurat ma 21.4. klo 
16 ja 17.30 ry:llä. Varttuneiden 
kerho to 24.4. klo 12 ry:llä.

Kempeleen rauhanyhdistys:  
Seurat pe 18.4. klo 16 ry:llä. 
Oulun seudun nuorten lau-
luilta su 20.4. klo 18 Limin-
gan kirkossa. Seurat ma 21.4. 
klo 16 ry:llä. Veli-ilta ti 22.4. 
klo 18.30 ry:llä. Perhekerho 
ke 23.4. klo 10–12 ry:llä. 

Murron rauhanyhdistys: Pit-
käperjantain seurat pe 18.4. 
klo 16 ry:llä. Pääsiäisseurat 
ma 21.4. klo 13 ja 18 ry:llä.
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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: 
Eeli Henrik Ikonen.
Kuollut: 
Timo Topias Antila 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

Kastettu: Aleksi Valtteri 
Haaraniemi, Santeri Eero 
Junttila, Nooa Samuli Ko-
lehmainen.
Avioliittoon vihitty: Kei-
jo Seppo Antero Mykkä-
nen ja Tarja Anneli Loh-
va, Juha Aarne Junttila ja 
Sari Hannele Turunen.

HOX YV-listakerääjät! 
Palauttakaa keräyslistat talo-
ustoimistoon huhtikuun lop-
puun mennessä. 
Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 17.4. klo 18 kappelis-
sa, Tarja Pyy, Hanna Kaisto-
Vanhamäki.
Aikuisten raamattupiiri ma 
21.4. klo 18 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10.
Laitasaaren seurakuntapiiri 
ti 22.4. klo 12 rukoushuoneel-
la. Aiheena kirkkovuosi, Simo 
Pekka Pekkala.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
22.4. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Tarja Pyy.
Hartaus ti 22.4. klo 13.30 
Puhakan palveluasunnoilla,  
Tarja Pyy.
Hartaus ke 23.4. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa,  Simo 

Pekka Pekkala.
Rukouspiiri ke 23.4. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Hartaus to 24.4. klo 14 Helmin 
kodissa, Simo Pekka Pekkala.

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.
Pitkänperjantain sanajumalanpalvelus 18.4. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa Timo Liikanen, kanttori Eeva 
Maija Sorvari. Kirkkokuoro. Urut vaikenevat.
Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki pe 18.4. klo 15 
Temmeksen kirkossa. Toimittaa Timo Liikanen, kantto-
ri Eeva Maija Sorvari.
Pääsiäispäivän messu 20.4. klo 10 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Outi Pohjanen, kanttori Eeva Maija Sorvari.
2. pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus 21.4. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa Outi Pohjanen, kanttori Eeva 
Maija Sorvari.
2. pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus 21.4. klo 12 
Temmeksen kirkossa. Toimittaa Outi Pohjanen, kantto-
ri Eeva Maija Sorvari.

Kiirastorstain iltamessu to 17.4. klo 19 kirkossa. 
Toimittaa Jouni Heikkinen, saarna Simo Pekka Pekkala,
kanttori Ossi Kajava. 
Pitkäperjantain jumalanpalvelus pe 18.4. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Tarja Pyy, saarna Jouni Heikkinen, 
kanttori Ossi Kajava, kirkkokuoro.
Pääsiäispäivän messu su 20.4. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Simo Pekka Pekkala, saarna Tarja Pyy, 
kanttori Timo Ustjugov.
2. pääsiäispäivän messu ma 21.4. klo 18 kirkossa. 
Toimittaa Tarja Pyy, saarna rovasti Seppo Lohi, 
kanttori Timo Ustjugov. 

Kuorot: ke 23.4. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
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. Esikot – 
ryhmä ke 23.4. klo 10–11.30 
srk-talon alakerrassa perheil-
le, joille on syntynyt ensim-
mäinen lapsi. 
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys torstaisin klo 
11–12.15 yläkoululla ja lukiol-
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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 
22.4. retken vuoksi.

Naavakuusen alla, kevään korvalla…

Isovanhempien 
ja lastenlasten

leiripäivä Koortilassa 
lauantaina 26.4. klo 9.30 – n. klo 14 

Koortilassa tapahtuu metsässä, 
puistossa, pirtissä ja vähän muuallakin. 

Leirimaksu 5 € / perhe. 

Ilm. 17.4. mennessä Sirpalle, p. 050 3093 565, 
myös allergiat  ja lasten iät! 

 
Ulkovaatetus mukaan!

Ehtoollishartaus ke 23.4. klo 
15 Villa Tyrnissä.
Raamattu- ja Tuumailupiirin 
kokoontuminen Temmek-
sen srk-talolla siirtyy torstais-
ta keskiviikkoon 23.4. klo 18. 
Tämä on viimeinen kerta täl-
le keväälle, joten juhlistam-
me sitä kahvitarjoilulla.

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 maksaa siitä haluamansa kierroshinnan.

Ilmoittautumisia aletaan ottaa vastaan klo 17.30.
Paikalla myydään makoisia makkaroita ja Murron 
diakoniaväen leipomia tuoreita munkkeja kahvin kera.

Lisätietoja Salmelta, p. 044 7372 631 tai 
salme.kinnunen@evl.fi. Tervetuloa koko kylä 
liikkumaan ja keräämään 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 Säräisnie-
men kirkkoon ja ruokai-
lemme Kruununkarta-
nossa. Iltapäivällä vierai-
lemme seurakunnan ker-
hossa. Ota pieni arvotta-
va mukaan. 
Osallistumismaksu 15 € 
/ kerholainen ja 25 € / ei 
kerholainen, sisältäen 
kyydin, ruoan ja kahvin 
sekä ohjelman.
Ilmoittautumiset 17.4. 
mennessä kirkkoherranvi-
rastoon p. (08) 5640 600.

Muhoksen talenttikisan järjestävät
Muhoksen seurakunnan kasvatustyö, Muhoksen 
kunnan nuorisotoimi ja Muhoksen 4h-yhdistys

la. Isosilmoittautuminen ke-
sän leireille pe 2.5. mennes-
sä kirkkoherranvirastossa ole-
vaan kansioon. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. Seurakuntapii-
ri ti 22.4. klo 12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Su 20.4. pääsiäisseurat ry:llä: 
klo 12 ruokailu, klo 13 seurat, 
klo 18 alustus. Ma 21.4. klo 12 

ruokailu ry:llä, klo 13 seurat, 
klo 18messu kirkossa ja kirk-
kokahvit ry:llä, klo 20 iltahar-
taus ry:llä. To 24.4. klo 18.30 
ompeluseurat ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdistys: 
Su 20.4. pääsiäisseurat Mu-
hoksen ry:llä: klo 12 ruokai-
lu, klo 13 seurat, klo 18 alus-
tus. Ma 21.4. klo 12 ruokailu, 
klo 13 seurat, klo 18 messu 
kirkossa ja kirkkokahvit Mu-
hoksen ry:llä.

Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat pe 18.4. ja ma 21.4. 
klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat pe 18.4. klo 16 sekä 
ma 21.4. klo 13 ja 18 ry:llä.

w
w

w
.sxc.h

u / N
in

a V
ital

Metsäkirkko 
sunnuntaina 27.4. klo 18 Markkuulla, Markkuun sillan 

kupeessa, noin 7 km kirkolta Muhokselle päin. 
Toimittaa Outi Pohjanen, kanttori Heikki Lumiaho. 

Metsäkirkkokahvit. 
Järj. Markkuun kyläyhdistys.
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Darren Aronofskyn oh-
jaama elokuva Noah he-
rätti vastustusta jo en-
nen ilmestymistään. 

Muslimimaissa kiellon syy 
on ollut yksinkertainen. Nooa 
mielletään profeetalliseksi hen-
kilöksi ja profeetan kuvaami-
nen kielletään islamissa. Eloku-
va on jakanut mielipiteitä myös 
monien kristittyjen keskuudes-
sa. Kriittisimpien mielestä elo-
kuva vääristää Raamatun ku-
vausta Nooasta ja vedenpaisu-
muksesta.

Kokemukset elokuvan kat-
somisen jälkeen ovat kuitenkin 
hyvät. Aronofsky löytää eloku-
vallisella tulkinnallaan paljon 
hyvää ja totuudellista. 

Elokuva on monessa mielessä 
raamatullinen, vaikka Aronofs-
ky käyttääkin ohjaajana paljon 
taiteilijanvapauksia. Esimerkik-
si Anthony Hopkinsin esittä-
mä Metusalah nousee elokuvan 
yhdeksi myyttiseksi henkilök-
si erikoisine kykyineen, vaikka 
Raamatussa henkilöä kuvataan 
vain muutamalla jakeella. 

Russell Crowen esittämä 
Nooa saa kuitenkin pisteitä, 
vaikka kriittisimpien mielestä se 
on kaukana Raamatun Nooasta. 

Nooa ja kumppanit arkissa
Nooan sisäinen mielenmaise-

ma, hyvän ja pahan välinen tais-
telu ihmisen mielessä, nostetaan 
puhuttelevasti esille. Huomionar-
voista on, että elokuvassa Jumalaa 
ei puhutella Jumalana vaan Luo-
jana, ”creator”.

ti kasvava väkivaltaisuus ja taipu-
mus pahaan.  

Elokuva yllättää ajankohtai-
suudellaan ja puhuttelee nykypäi-
vän katsojaa monella tasolla. Se 
herättää kysymyksiä ihmisyydes-
tä, ihmiskunnasta, luomakun-
nasta ja maailmasta sekä tarjoaa 
niihin myös selityksensä. 

Nooa perheineen elää paratii-
sinomaista elämää, kunnioittaen 
kaikkea elämää. Heidät kuvataan 
kasvisyöjiksi. Lihaa syövät aino-
astaan verenhimoiset Kainin jäl-
keläiset.

Noah on viihteellinen elokuva 
ja se tarjoaa katsottavaa niin toi-
mintaelokuvista kuin draamois-
ta ja jännityksestäkin pitäville. 
Efektien suhteen Aronofsky on-
nistuu välttämään syvemmät ka-
rikot eikä sorru turhaan efekti-
kikkailuun. 

Kauneimpia kuvauksia on 
Nooan kertomus maailman syn-
nystä. Se seuraa Raamattua hy-
vin ja yhdistää visuaalisella ta-
solla tieteellisen ja raamatullisen 
kuvauksen. 

Mikä parasta, elokuvan jäl-
keen oli pakko tarttua Raamat-
tuun.

KiMMo KiEKSi

Suviseuratalkoot ovat 
käynnissä Pyhäjoella.

Huhtikuussa on siir-
retty tavaroita varastoista 

kentälle ja merkitty rakennus-
paikkoja maastoon. Varsinai-
nen rakentaminen alkaa pääosin 
toukokuussa.

Päivä- ja iltatalkoot alkavat 
laajamittaisesti toukokuussa. 
Paikalla on joka arkipäivä tal-
koolaisten työnjohto ja opastus. 
Viikonloppuisin talkoolaisia 
odotetaan paikalle jopa yli 300.  
Muonituksen talkooväelle hoi-
taa ravintolatoimikunta.

Lähikylien asukkaat ovat va-
rainkeruuperinteen mukaises-
ti lahjoittaneet talven aikana lä-
hes tuhat tukkia suviseurojen 

hyväksi. 
Tukkeja käytetään suviseu-

rojen kenttärakenteisiin, kuten 
siltoihin ja rakennuksiin. Ky-
läyhdistys huutokauppaa käy-
tetyn puutavaran suviseurojen 
jälkeen. 

Majoituspaikkoja on saatu 
sekä yksityisiltä että kunnilta. 
Majoitustiloja voi edelleen tar-
jota vuokralle osoitteessa www.
suviseurat.fi. Majoituskohteiksi 
sopivat lähialueiden omakotita-
lot, kesämökit ja huoneistot sekä 
asuntovaunut ja -autot. 

Suviseuravalmistelujen ete-
nemistä voi seurata suviseurojen 
nettisivuilta osoitteessa www.
suviseurat.fi 

lahjoitustukeille löytyy käyttöä 
Pyhäjoen suviseuratalkoissa

Yhteisvastuukampanjalle
ulkomainonnan erikoispalkinto

Yhteisvastuu-kampanja 
palkittiin ulkomainon-
nan erikoispalkinnolla 
Vuoden Huiput -kilpai-

lussa viime viikolla. 
 Tuomariston mukaan kam-

panjan viesti – ”hyvä kuolema 
on yhtä tärkeä kuin hyvä elämä” 
– on  visualisoitu niin vakuut-
tavasti, että se osuu ja vaikuttaa 
jokaiseen. Emotionaalinen vai-
kutus, puolesta ja vastaan, on 
vastustamaton ja laittaa ajatuk-
set liikkeelle. Viesti hyvästä kuo-
lemasta jää pyörimään mieleen 
ja aktivoi toimimaan.

 Yhteisvastuun keräysjohta-
ja Tapio Pajunen iloitsee, että 
kampanja on herättänyt kevään 
aikana vilkasta keskustelua suo-
malaisen saattohoidon tilasta ja 

kehittämistarpeista. 
– Olemme erittäin tyyty-

väisiä siihen, että kampanjam-
me kuvamaailma on rohkais-
sut ihmisiä puhumaan vaiettu-
na aiheena koetusta kuolemasta 
ja näin ollen osaltaan raottanut 
tabun verhoa.

– Valitsemamme lähestymis-
tapa ihastutti ja vihastutti, mut-
ta toivomme sen joka tapaukses-
sa antaneen sykäyksen laaduk-
kaan saattohoidon takaamiseksi 
jokaiselle kuolemaa lähestyvälle 
ihmiselle.

 Vuoden Huiput on Visuaa-
lisen viestinnän suunnittelijoi-
den järjestö Grafian järjestämä 
markkinointiviestinnän ja muo-
toilun kilpailu, joka järjestettiin 
nyt 34. kerran. 

Suurella Sydämellä -vapaa-
ehtoistoiminnan koor-
dinointivastuu ja tuote-
merkin omistajuus siir-

tyvät syksyllä Tampereen seu-
rakuntayhtymältä Kirkkopalve-
lut ry:lle. 

Suurella sydämellä -toimin-
ta on laajentunut valtakunnalli-
seksi ja uusia seurakuntia liittyy 
mukaan verkostoon jatkuvas-
ti. Toiminta sopii hyvin yhteen 
Kirkkopalvelujen nykyisten seu-

rakuntia ja kristillisiä järjestöjä 
palvelevien toimintojen kanssa, 
sanoo Kirkkopalvelujen johtaja 
Ilkka Mattila.  

Suurella sydämellä on vapaa-
ehtoisen auttamisen verkkopal-
velu, jonka kautta voi ilmoittau-
tua erilaisiin vapaaehtoistehtä-
viin lähimmäisten auttamiseksi 
ja pyytää itselleen apua. Verkos-
to toimii jo yli 30 paikkakunnal-
la, muun muassa Oulussa.

suurella sydämellä -toiminta 
siirtyy syksyllä Kirkkopalveluihin

Elokuva tulkitsee ja vie alkupe-
räistä kertomusta paljon pidem-
mälle ja tekee sen tavalla, joka on-
nistuu puhuttelemaan katsojaa 
niin visuaalisesti kuin kerronnal-
lisestikin. Elokuva palauttaa mie-
leen Raamatun suuret alkukerto-
mukset luomisesta ja maailman 
synnystä, ihmisen luomisesta ja 
syntiinlankeemuksesta sekä Kai-
nin ja Abelin veljesmurhasta. 

Näiden taustalta löytyy veden-
paisumukselle syy, joka ei jää kat-
sojalle epäselväksi – ihmisen ala-

elokuva yllättää 
ajankohtai-
suudellaan ja 
puhuttelee 
nykypäivän 
katsojaa monella 
tasolla. 


