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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Suojelupoliisi on arvioinut, että Suomesta olisi 

lähtenyt Syyriaan ja Irakiin taistelijoiksi noin 

60 henkilöä. Viime viikolla Kirkon Ulkomaa-

navun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen arvioi 

hätkähdyttävästi, että todellinen luku voi olla jo-

pa kaksinkertainen.   

Pentikäinen totesi Ylen haastattelussa, että 

suurin osa lähtijöistä on kurdi- tai somalitaustai-

sia, mutta taistelijoiksi on lähdetty hyvin erilaisis-

ta taustoista.

Kirkon Ulkomaanapu on avannut vastikään kam-

panjan, joka keskittyy väkivaltaisen radikalisaation 

vastaiseen työhön sekä ulkomailla että Suomessa.

Radikalisaation ennaltaehkäisy vaatii puuttumis-

ta ilmiön taustalla vaikuttaviin syihin: kouluttamat-

tomuuteen, toimeentulomahdollisuuksien vähyy-

teen sekä syrjinnän ja ulkopuolisuuden kokemuk-

seen. 

Tehdäänkö pai-

kallisseurakunnissa 

työtä, joka tavoit-

taisi radikalisoitu-

misvaarassa olevia 

nuoria?

Kirkko panostaa 

vuosittain yli 330 miljoonaa euroa lapsi- ja nuoriso-

työhön. Kasvatustyötä tekee yli 4000 ammattilaisia.

Monissa seurakunnissa satsataan liikuntaan, kun 

pyritään tavoittamaan syrjäytymisuhan alla olevia 

nuoria. Se on hienoa, sillä lasten urheiluharrastus 

on kallistunut merkittävästi viime vuosina.

Kirkossa hinta ei tule esteeksi liikkumiselle. 

Tällä viikolla Jyväskylässä kokoontuvat kirkon eri-

tyisnuorisotyöntekijät. Neuvottelupäivien yksi tee-

ma on juuri ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö lii-

kunnan avulla. Myös nuorten työpajat ovat esitte-

lyssä.

Nuorten henkilökohtainen tavoittaminen eri kei-

noin on kallisarvoista. Siksi hirvittää kuulla nuori-

sotyöntekijöiden huomioita sii-

tä, että heidän työaikaan-

sa menee yhä enemmän 

tietokoneen äärellä istu-

miseen. Tästä pitävät 

paljolti huolta kirkon 

omat hallintokäytän-

nöt.

Tällaiselle on teh-

tävä loppu nopeasti.

Merkityksellistä 
liikkumista

RIITTA HIRVONEN
riitta.hirvonen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Tehdäänkö 
paikallisseurakunnissa 
työtä, joka tavoittaisi 
radikalisoitumisvaarassa 
olevia nuoria?

Järkevässä 
ruoanlaitossa 

parantamisen varaa

Milloin keitoista tuli 
suomalaisten parissa 
huonosti arvostettua 
ruokaa? Ovatko suo-

malaiset unohtaneet arkiruoan 
erinomaisuuden seuratessaan te-
levisiosta mestarikokkien ruoka-
ohjelmia?  

Muun muassa näiden asioiden 
perään kyselee Pohjois-Pohjan-
maan Marttojen erikoisneuvoja 
Marja-Leena Pirkola.

Hän on lähtenyt ostoksille 
yhdessä Oulunsalon seurakun-
nan diakoniatyöntekijän Anne-
li Niemisen kanssa. Naiset laitta-
vat kärryihin elintarvikkeita, joi-
ta sinne kuuluu, kun tarkoitus on 
syödä huokeasti, mutta terveelli-
sesti.

Pirkola ja Nieminen ovat huo-
manneet saman asian: 1990-lu-

vun laman jälkeen puhuttiin pal-
jon taloudellisesta ruoanlaitosta, 
mutta nyt tarvitaan jälleen perus-
niksejä pennin venyttäjän ruoka-
listaa varten.

– Taito käyttää vähiä raho-
ja järkevästi ruokakaupassa on 
mennyt alaspäin, Pirkola har-
mittelee.

Anneli Niemisen mukaan asia 
tulee esille diakoniatyössä vii-
koittain.

Tarjouksia ja 
isoja pakkauksia
Niemisen ja Pirkolan ostoskär-
ryistä ei löydy valmiita salaatteja, 
maustettua rahkaa tai tuoreme-
hupurkkeja. Sen sijaan kärryyn 
laitetaan alkajaisiksi tarjousap-
pelsiineja, iso ruisleipä, siivutta-
matonta juustoa ja kunnonkokoi-

Perusruoan kunnianpalautus on 
ajankohtainen asia, Martoista todetaan 

nen jauhelihapakkaus.
Sääntö numero yksi Pirkolal-

la on "suosi isoja pakkauksia, jos 
perheessä on monta syöjää". Esi-
merkiksi mausteita perheisiin ei 
kannata ostaa parinkymmenen 
gramman pussi kerrallaan, vaan 
kerralla kilon purkki.

Kauppias Sirpa Kallio liittyy 
Niemisen ja Pirkolan joukkoon 
ja vinkkaa, että erityisesti alku-
viikon tarjoukset liittyvät usein 
arkiruoan valmistukseen. Lop-
puviikosta tarjouksessa voi olla 
esimerkiksi kalaa.

– Lähiruoan suosiminen ei tar-
koita välttämättä kallista ruokaa, 
Kallio tietää.

Keittojen lisäksi
kastikkeita ruokapöytiin
Anneli Nieminen toteaa, että ruo-
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Ei kotona asuvan vanhuk-
sen pöydälle saa jättää 
”viestivihkoa”. Joku voi 
nähdä siitä jotain sellais-

ta, joka loukkaa tuon ihmisen 
yksityisyyttä tai koskematto-
muutta. 

Tässä on yksi esimerkki rak-
kaan kotikaupunkimme tavas-
ta ajatella ja toimia. Jotenkin et-
simättä tulee mieleen, että tuol-
lainen kielto on pahasti ristirii-
dassa sen kaupungin strategi-
sen toiveen kanssa, että mah-
dollisimman suuri osa vanhus-
väestöstä voisi asua omassa ko-
dissaan autettuna ja tuettuna.

Vika ei ole heissä, 
jotka yrittävät auttaa 
arjessa, vaan heissä, 
jotka säätävät lakeja, 
tekevät sääntöjä ja 
rajoittavat järjen 
käyttöä.

Tuohon strategiaan kirjat-
tu toive lienee, että mahdolli-
set omaiset yhdessä kotihoidon 
kanssa kantavat huolta vanhuk-
sesta ja hänen hyvinvoinnis-
taan. Näin on hyvä, mutta mitä 
tarkoittaa käytännössä tuo kiel-
to, että viestivihkoa ei saa olla?

Se tarkoittaa sitä, että tieto ei 
kulje. Sitä, että omainen tai ko-
dinhoito ei tiedä, onko vaikka-
pa muistisairas vanhus jo syönyt 
ruokansa tai onko hän jo saa-
nut jonkin päivittäisen hänelle 
kuuluvan asian. Itse hän ei tätä 
enää kykene kertomaan. Se tar-
koittaa myös sitä, että hoitohen-

kilökunnan työaika kuluu pu-
helimessa noita samoja ennen 
kirjoitettuja viestejä kertoessa. 
Ja se aika on pois vanhukselta.

Tämä on pieni mutta traa-
ginen esimerkki maasta ja kau-

pungista, joka suojelee mie-
luummin byrokratiaa kuin ih-
mistä. Rohkenen uskoa, et-
tä moni meistä voi luetella yhä 
eriskummallisempia kieltoja ja 
sääntöjä, jotka ovat arjelle täy-
sin vieraita.

Me mieluummin uhraamme 
ihmisen ja hänen inhimillisen 
elämänsä kuin asetamme ky-
seenalaiseksi säätämämme käs-
kyt ja kiellot.

Vika ei ole heissä, jotka yrit-
tävät auttaa arjessa, vaan heis-
sä, jotka säätävät lakeja, teke-
vät sääntöjä ja rajoittavat järjen 
käyttöä.

Suojellaanko byrokratiaa vai ihmistä?
Kolumni

MATTI PIKKARAINEN
Tuomiorovasti

heliha- ja kasvissosekeitto. Hän 
perää takaisin myös taitoa tehdä 
erilaisia kastikkeita.

Järkevää ruoanlaittoa on tuu-
nata keittoa uusiksi, jotta sitä voi 
hyvillä mielin syödä useampana 
päivänä. Ruoan jalostamisesta 
puhutaan harvoin fiineissä kok-
kiohjelmissa, Pirkola huomaut-
taa.

Nieminen suosittelee pätkä-
työntekijän kokemuksella teke-
mään viikon alussa ruokalistan 
arkipäiville. 

– Eikä mennä huoltoasemalle 
ruokaostoksille, hän lisää.

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

Taito käyttää vähiä 
rahoja järkevästi 
ruokakaupassa on 
mennyt alaspäin.

Marja-Leena Pirkola

anlaittamista on turha pitää tai-
tona, joka vaatii erityisosaamista.

Ruokia, joita jokainen osaa 
valmistaa, ovat Marja-Leena Pir-
kolan mukaan esimerkiksi jau-

Marja-Leena Pirkola Martoista, Anneli Nieminen Oulunsalon seurakunnasta ja kauppias Sirpa Kallio liikkuvat hyllyjen välissä etsimässä esimerkkejä terveellistä, huokeista elintarvikkeista.

Jos ruoanlaittoon haluaa saada 
virkistystä, viikonloppuihin voi 
järjestää kaveriaamiaisia, Marja-
Leena Pirkola vinkkaa. Hän roh-
kaisee myös ikäihmisiä muodos-
tamaan ruokarinkejä.

– Yhdessä syöminen on usein 
myös tae sille, että tulee syötyä 
kunnolla, Pirkola uskoo.

Oulunsalon seurakunta on 
hankkinut soppatykin, jota ai-
otaan hyödyntää muun muas-
sa diakoniatyössä. Ensimmäinen 
omassa soppatykissä valmistettu 
keitto tarjoillaan 9. huhtikuuta.

RIITTA HIRVONEN

Vinkkejä järkevään ruoanlaittoon
•  Mehu on turha juoma ruokailun yhteydessä. Vesi on paras vaihtoehto.

•  Valkokaalista saa raastettua nopeasti salaattia juustohöylän avulla. 

Kaalipohjaiseen raasteeseen on helppo lisätä porkkanaa tai kurkkua. 

•  Ennemmin juustoa kuin makkaraa.  Leikkelemakkarat ovat pikemminkin 

herkkupäivien ruokaa.

•  Broileria mieluummin ilman valmismarinadia, niin tiedät, mitä suuhusi laitat.

•  Lihamurekkeen tai lihapyöryköiden valmistamisessa voi käyttää 

korppujauhojen sijaan kaurahiutaleita.

•  Tarjouksia kannattaa hyödyntää, sillä esimerkiksi ruokakermoissa on pitkät 

päiväykset.

•  Wc-papereista ja talouspapereista on yleensä aina tarjouksia.

•  Maustamaton rahka on maustettua huokeampaa. Makua voi lisätä omista 

marjoista.
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Muu media

SUOMI ON vielä sillä tavoin 
kehitysmaa, että juridisin perustein 
voidaan jättää osa ihmisistä vaille 
terveydenhuoltoa. Perusteena on se, 
että osalta heistä puuttuu laillinen 
dokumentti eli paperi oleskella 
Suomessa…

… Ihminen on ihminen riippumatta 
papereistaan. Tämän perusasian 
pitäisi olla selvää jokaiselle poliittiselle 
päättäjälle.

Päätoimittaja Mari Teinilä 
Kotimaassa 19. maaliskuuta

Sureva vaistoaa aidon  kuuntelemisen
Miten kohdata sureva 

omainen? Tätä pohdit-
tiin viime viikolla Suo-
men hautaustoimin-

nan keskusliiton liittokokoukses-
sa ja koulutuspäivillä Oulussa.

Rauhan Tervehdys haastatte-
li kappalainen Taina Mannista 
Kuusamon seurakunnasta. Hän 
on toiminut pappina 26 vuotta. 
Miltä nuoresta papista tuntui koh-
data sureva omainen tilanteessa, 
jossa isoja virheitä ei saisi tehdä?

– Olin 25-vuotias. Olivathan 
ne pelottavia tilanteita, Manni-
nen myöntää. 

Manninen kertoo, että hänelle 
on sattunut joitakin pieniä köm-
mähdyksiä uransa aikana. 

Kömmähdyksiä esimerkiksi 
hautajaisissa voidaan välttää etu-
käteisvalmisteluilla, vaikkapa kir-

joittamalla siunauspuhe valmiiksi.
Tällöin omaisten suru ei tartu 

pappiin eikä hänestä tule toimin-
takyvytöntä. 

– Jos on kyse vauvan, pienen 
lapsen tai nuoren siunaamisesta, 
sitä huolellisempi olen valmiste-
lussa. Itken itkuni silloin, kun kir-

Raimo Paaso veti kokouksen osallistujille Oulun tuomiokirkon urkulehterillä työpajan, 
jossa pohdittiin surevan omaisen kohtaamista musiikin kautta. 
– Tutun virren laulaminen yhdessä auttaa monesti enemmän kuin sanat, Paaso uskoi. 

E l s i  S a l ovaa ra

Rukouksen  pelastama
 Laulaja-evankelista Jaana Pöllänen   kävi vuoden aikana kahdesti lähellä halvausta

Vuosi sitten hiljaisen vii-
kon keskiviikko valkeni 
tuskaisena. 

– Vasemmassa kädes-
sä oli ihan kauhea kipu. Lääkäri 
uskoi minun kuitenkin vain nuk-
kuneen käden päällä, eikä asi-
aa tutkittu enempää, Jaana Pöl-
länen muistelee liki vuotta myö-
hemmin Muhoksen kirkossa. 

Kiirastorstain valjetessa tuska 
oli entistä kovempi. Tällä kertaa 
hän sai lähetteen magneettikuva-
ukseen.

– Siinä kuvausputkessa kun 
makaa liikkumattomana tuskis-
saan puoli tuntia, niin ehtii miet-
tiä Jeesusta ristillä ja kaikki muut 
pieksetyt kristityt.

Kaksi päivää aiemmin Jaana 
oli ollut Pekka Simojoen konser-
tissa.  

– Älä pelkää, usko ainoastaan 
-laulun aikana puhkesin itke-
mään. Kappaleen sanat tuntuivat 
niin tosilta. 

Samaisessa konsertissa entuu-
destaan tuntematon nainen oli 
ehdottanut kesken kaiken, että 
”me kaikki rukoilisimme Jaana 
Pölläsen puolesta”. 

– Meinasin nolostuksissani 
painua piiloon. Tämä tuntema-
ton nainen oli saanut Jumalalta 
kehotuksen toimia.

Äänen katoaminen
toi puutteen
Viime pääsiäisen alla evankelista-
laulaja oli omien sanojensa mu-
kaan henkisesti jo aika loppu. 
Taiteilijauran 20-vuotisjuhlavuo-
si oli alkanut äänenmenetyksellä. 
Totaalista puhekieltoa kesti kak-
si viikkoa.

– Kun perhettämme kohtasi-
vat vielä muutkin vastoinkäymi-

set, jouduimme perumaan keik-
koja. Olin siitä pahoilla mielin, 
sillä olin antanut Jumalan täyt-
tää kalenteriamme. 

– Keikkojen peruuntuminen 
johti meidät taloudellisiin vaike-
uksiin, muusikkomiehensä Ville 
Uusitalon kanssa esiintyvä laula-
ja kertoo.

Eräänä yönä Jaana valvoi tus-
kaisena. Puhekiellossa oleva lau-
laja mietti hoitoalalle suuntaa-
mista. Siellä olisi ainakin töitä 
tarjolla. 

Ei ole helppoa kertoa 
kaikille, että olenpa ollut 
köyhä tai sairas. Meidät 
on kuitenkin laitettu 
tänne rohkaisemaan 
toinen toisiamme.

Laulaja-evankelista Jaana Pöllänen esiintyi viime torstaina Muhoksen kirkossa. Elä ihmeessä -tilaisuuksiin kuuluu omien todistuspuheen-
vuorojen lisäksi hengellistä musiikkia.  – Oman elämäni esimerkeillä haluan kertoa Jumalan läsnäolosta, Jaana Pöllänen kertoo. 

– En ole koskaan aiemmin aja-
tellut, että haluaisin lopettaa lau-
lamisen, vaikka äitini on kehotta-
nut hankkimaan oikean amma-
tin. Aina olen saanut kuitenkin 
laskuni maksettua, 18-vuotiaasta 
asti esiintynyt Jaana kertoo.

Kolmilapsinen perhe oli kovil-
la äidin äänen vaiettua. Ystävien 
tuomat ruokalahjat toivat ihmei-
den tavoin ruokaa pöytään ja per-
he selvisi pahimman yli. 

Millin ja hetken
päässä pyörätuolista
Kiirastorstaina magneettikuvauk-
sessa selvisi syy Pölläsen kipuun: 
kuudennen ja seitsemännen kau-
larankanikaman välilevy oli pul-
listunut selkäydinkanavaan päin. 

– Lääkäri totesi, että nyt on 
kiire. 
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Mitä teet pääsiäisenä?Gallup

Ihmisiä

Kirkkoherra Saarinen mannekiinina

Miltä tuntuu esiintyä muotinäytöksessä mannekii-
nina? Sen sai viime sunnuntaina kokea Oulujo-
en seurakunnan kirkkoherra Satu Saarinen, joka 
esittäytyi kuuden kohtalotoverinsa kanssa noin 

70-päiselle yleisölle Myllyojan seurakuntatalolla.
Saarista ei jännittänyt, vaan hän piti uutta kokemusta 

hauskana.
Yhteisvastuun hyväksi järjestetyssä näytöksessä kukin 

mannekiini näyttäytyi arki- ja pyhäasussa. Malleina toimi-
vat muun muassa seurakunnan luottamushenkilöt Hannu 
Tarvas ja Reijo Sallinen. 

Saarinen ei kavahda muotinäytöksen kaltaista elämän 
suloista turhuutta. Hän pukeutuu myös aikaa vähän kestä-
vään pintamuotiin, vaikka kannattaakin pääasiassa eettistä 
ja ekologista pukeutumista.

Haastattelussa hänellä on yllään nahkamekko, joka on 
kestänyt vuosia. Nahkainen Zulumaan käsilaukku on Afri-
kasta. Sekin on kulkenut Saarisen mukana pitkään.

Mekkoihin ja hameisiin mielellään pukeutuva kirkkoher-
ra mainitsee ekologisesti ja eettisesti kestävien vaatteiden 
olevan myös viesti.

– Ostetaanko kotimaista vai ulkomaista? Ollaanko pin-
tamuodissa vai suositaanko jotain kestävämpää? kirkkoher-
ra kuvailee.

Saarinen mainitsee hyväksi eettiseksi periaatteeksi sen, 
että vaate käytetään loppuun. Jos on hankkinut kestävää ja 
laadukasta, jolla ei jostain syystä ole enää käyttöä, tuotteet 
voi Saarisen mukaan lahjoittaa käytettyjen vaatteiden liik-
keeseen, vaikkapa Vanhassa pappilassa sijaitsevaan Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan Dom second hand -putiikkiin.

PEKKA HELIN

Myllyojan muotinäytöksen järjestivät Oulujoen seurakunnan 
diakoniatyö ja vapaaehtoiset. Se pidettiin jo toisen kerran. 

O
lavi K

u
ikka

Sureva vaistoaa aidon  kuuntelemisen

Toistaiseksi minulla ei ole mitään 
suunnitelmia pääsiäiseksi. Aika 
monesti olemme käyneet pääsiäi-
senä Lapissa ja hiihtäneet, jos ke-
lit sallivat. Todennäköisesti tänä 
vuonna emme mene mihinkään, 
vaan olemme kotona. Kaipa sitä 
lammasta syödään, ja kirkossakin 
voidaan käydä.

KARI VAARA
Tornio

Pääsiäiseen on vielä viikko. 
Kysyimme Oulun keskustassa, miten se aiotaan viettää.

KOONNUT: HELI VÄYRYNEN

joitan puhetta, koska minuun-
kin sattuu.

Lohduttajan tulee säilyttää 
herkkyytensä
Papin on syytä säilyttää herk-
kyytensä eikä muuttua kovak-
si eikä kylmäksi. Näin hän pys-
tyy kohtamaan surevan tuo-
reesti. Herkkyys säilyy, kun ei 
kuvittele tietävänsä kaikkea, 
vaan ymmärtää, että oma ko-
kemus ei ole täydellinen. Yllä-
tykset ovat mahdollisia.

– Minun tulee ymmärtää, et-
tä nämä ihmiset toimivat niil-
lä voimilla, jotka heillä juuri sil-
loin ovat käytettävissään.

Sureva pitää kohdata aidos-
ti kuunnellen ja vastaanottaen.

– Jos on halu kuunnella ja 
ymmärtää, kyllä toinenkin sen 

vaistoaa.
Aina sanat eivät riitä.
– Silloin vain istutaan vierek-

käin. Joskus tajuaa, että on pa-
rasta olla hiljaa ja sitten vaan ol-
laan.

Pahin virhe, jonka surevan 
kohtaamisessa voi tehdä, on 
suhtautua surevaan epäkunni-
oittavasti.

– Virheitä voi tapahtua, ja ne 
annetaan monesti anteeksi. Jos-
sain siunaustoimituksessa voi 
sattua virheitä, mutta ne ovat 
pikkujuttuja verrattuna siihen, 
että on ollut epäkunnioittava.

PEKKA HELIN

Suomen hautaustoiminnan 
keskusliitto kokoontui Oulussa 
17.–18. maaliskuuta.

Ku va t :  Pe k ka H e l i n

Rukouksen  pelastama
 Laulaja-evankelista Jaana Pöllänen   kävi vuoden aikana kahdesti lähellä halvausta

Matkalla leikkaukseen soitti 
Matti Vuolanne, entuudestaan 
vain TV7:sta tuttu evankelista. 
Hän oli saanut kehotuksen soit-
taa Jaanalle, joka oli lähettänyt 
hänelle fanipostia muutama päi-
vä aiemmin. 

Matkalla leikkaukseen Jaana 
vuodatti puhelimessa tuntemat-
tomalle kaiken tilanteesta. Vuo-
lanne rukoili hänen puolestaan. 

– En voinut kuin ihmetellä Ju-
malan huolenpitoa ja aikataulu-
tusta pelottavassa tilanteessa.

Leikkaus tehtiin heti. Sen jäl-
keen pääsiäisen pelastussanoma 
tuntui aivan uudella tavalla.

– Sain kuulla olleeni millin ja 
hetken päässä neliraajahalvauk-
sesta. 

Jaana Pöllänen on rukoillut ai-
na paljon. 

– En ole koskaan aiemmin 
mennyt tuntemattomilta ihmi-
siltä kysymään, että voinko ru-
koilla puolestasi. Sairaalassa kui-
tenkin menin, ja sainkin rukoilla 
toisten puolesta. 

Ihmisten pitäisi Jaanan mieles-
tä rukoilla enemmän. 

– Rukous ei vaadi erityistä ai-
kaa, paikkaa tai lahjoja. Se on kie-
li ja yhteys, jonka Jumala on meil-
le antanut. Meidän pitäisi ym-
märtää käyttää sitä, hän pohtii. 

Loppuun palaminen ja uupu-
mus pitivät Jaanan sairauslomal-
la kesään saakka. Sen jälkeen elä-
mä palasi pikkuhiljaa uomilleen. 

– Jouluna ajattelin, että kiitos 
Jumala, tulevasta vuodesta tulee 
varmasti jotain parempaa. 

Aivoinfarkti
jätti henkiset arvet
Uudenvuodenaattona tuli ”outo 
tunne”. 

– Lapset olivat ulkona katso-
massa raketteja, kun minä huu-
sin sisällä Jeesusta apuun.  

Aivoinfarkti halvaannutti het-
kellisesti vasemman puolen. Sai-
raalaan tullessa tilanne oli jo pa-
lautunut. 

Jaana kiittelee miestään, joka 
on pitänyt perheestä huolta koet-

telemusten keskellä. 
– Tämän vuoden tammikuu 

oli sellaista aikaa, että minusta 
oli jäljellä pelkät kuoret. 

– Vietin tuntikausia sikiöasen-
nossa. Tuntui, kuin ihmisyys, 
sielu ja ytimeni olisivat hukassa. 
Mutta Jeesus oli siellä tyhjyydes-
sä. Jos Hän ei olisi, ei olisi mitään.

Esiintymiset 
ovat rohkaisua
Jaana on surullinen siitä, että Elä 
ihmeessä -illan kaltaisille tilai-
suuksille on vaikeaa löytää yhteis-
työkumppania. Seurakunnista ti-
laisuuksille on hankala löytää ti-
loja, vaikka esiintyjälle ei tarvitsi-
si edes maksaa. 

– Ulkopuolisen esiintyjän tulo 
pitää käsitellä virallisissa toimi-
kunnissa. Kaikki on aivan liian 
sidottua byrokratiaan. 

Aika on kuitenkin sellainen, 
että ihmiset kaipaavat lohdutus-
ta ja jotain kestävää. 

– Elämä ei ole kenellekään 
helppoa, se on hyvinkin kivulias-
ta. Mutta ei Jeesus luvannutkaan 
meille helppoa tietä. 

Evankelistana Jaana kertoo 
avoimesti omasta elämästään.

– Ei ole helppoa kertoa kaikil-
le, että olenpa ollut köyhä tai sai-
ras. Meidät on kuitenkin laitettu 
tänne rohkaisemaan toinen toi-
siamme. 

Jaana uskoo, että ilman viime 
vuoden kokemuksia hän ei ym-
märtäisi Jumalan rakkaudesta 
niin paljoa. 

– Olen tällainen liihottaja,  
Jumala ei varmaan olisi saanut 
minua muuten kiinni. Hänen pi-
ti pysäyttää minut.

ELSI SALOVAARA

Savosta kotoisin oleva ja nykyisin Hämeessä asuva Jaana Pöllänen ihasteli taustalla 
näkyvää Oulujokea. – Onko tämä joki? Ei meillä päin näin isoja jokia ole, hän nauroi.

Vietämme pääsiäistä yleensä kotona, ja käymme ystävien luona pää-
siäislounaalla. Ehkä menemme pääsiäislauantai-iltana ortodoksikirk-
koon.  Ystävämme ovat ortodokseja. Meistä toinen on luterilainen, 
toinen katolilainen. Toinen kotipaikkamme on Rooma, josta tulim-
me viime viikolla. Siellä aina ennen pääsiäistä seurakunnan pappi käy 
siunaamassa kodin. Meilläkin pappi kävi helmikuun loppupuolella. 
Taloihin tulee etukäteen ilmoitus, että minä päivänä ja mihin aikaan 
pappi on tulossa.
 

TUULA LAUSMAA-SAMUELLI JA MAURIZIO SAMUELLI
Oulu

Ku va t :  E l s i  S a l ovaa ra
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Seurakunnissa 
opetetaan uskoa, 
muualla taas 
uskontoja.

Toini Luukkonen

Terveys ja Hyvinvointi

Isokatu 32 B 90100 Oulu • puh. (08) 375 128

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg   Sampo Heikkilä

Hammassampo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

Tervetuloa tilavaan
KAIJONHARJUN APTEEKKIIN

HELPPO TULLA!
tilaa pysäköidä ja mukava asioida

    

    

  

www.kai jonhar junapteekki . f i

Palvelemme:
ma–pe 8:30–19:00

la 9:00–16:00

Yhteystiedot:
Sammonkatu 14, Oulu

puh. 08 5561 591

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

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

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

Lounashinta 6,95

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas

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

Kotikäynnit lähialueille.

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

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

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus

OULUN III HANSA APTEEKKI

OULUN III HANSA APTEEKKI
Limingantullin Prisma
Nuott asaarenti e 1|90400 Oulu

MUISTATHAN MYÖS
HYVINVOINTIPALVELUMME!

AJANVARAUS JA PALVELUHINNASTOT:
www. oulunhansaapteekki.fi  tai 
puhelimitse p. 08 311 2019

• Terveydenhoitajan vastaanott o 
(Apteekin terveyspiste)

• Iho- ja kauneushoitola

Ilmoittaja!
Ota yhteyttä: 
Pirjo Teva, 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Psykiatrian erikoislääkäri 
Eero Tapio

Vastaanottoa nyt rajoitetusti myös Zeppelinin 
lääkärikeskuksessa Zeppelinintie 1, 2.krs, 90451 Kempele.

Ajanvaraus ja neuvonta ma ja pe klo 9-10
puh. 040 771 7435– 

Le
ik

ka
a 

ta
lte

en
 –

 

 
           
 
 
 
 

 
 
 

 
 
   

 

Palvelemme pääsiäisenä 
pitkäperjantaina 10-21 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Isokatu 45, 90100 Oulu 
Puh: 08-3113112, fax: 08-3116001 

oulun.keskus.apteekki@apteekit.net 
www.oulunkeskusapteekki.fi 

 

Palvelemme 
ma-pe 8.30-21 

la-su 9-21 

  

 

Perusopetuksen opetussuun-
nitelmat muuttuvat elo-
kuussa 2016. Oppiaineiden 
tuntimäärissä ei tapahdu 

suuria muutoksia, mutta esimer-
kiksi oman uskonnon opetusta on 
alakoulussa yksi vuosiviikkotunti 
aiempaa vähemmän. 

Pohjois-Suomen aluehallin-
tovirasto järjesti viime torstaina 
Katsomuksen maailmaa rakenta-
massa -seminaaripäivän. Tavoit-
teena oli tarjota tukea erityises-
ti uskonnon ja elämänkatsomus-
tiedon opettajille uusien opetus-
suunnitelmien laadintaan.

Seminaariin osallistui 115 kas-
vatusalan ammattilaista. Yk-
si heistä oli pudasjärvinen Toi-
ni Luukkonen. Hän on toiminut 
seurakunnan lapsityöntekijänä, 
perhepäivähoitajana ja sijaisäitinä. 

– Työ ei ole vain uskonnollista 
kasvatusta, vaan kokonaisvaltais-

ta kasvun tukemista. Nyt opetus-
suunnitelmaan kirjattua etiikan 
opetusta on kyllä taidettu tehdä 
aina, mutta sitä ei ole tiedostettu, 
Luukkonen pohti.

Seurakunnissa 
selkeämmät roolit
Päivän aikana Luukkonen havah-
tui eroon seurakuntien ja kuntien 
kasvatustyön välillä. 

– Seurakunnissa opetetaan us-
koa, muualla taas uskontoja, hän 
tiivistää. 

Luukkosen kokemuksen mu-
kaan seurakuntien toiminnas-
sa mukana olevien perheiden voi 
olettaa suhtautuvan positiivisesti 
uskonnolliseen opetukseen. Siksi 
asioista voidaan puhua kristillises-
tä näkökulmasta. 

– Koulujen ja päiväkotien opet-
tajilla tilanne on haastavampi, kos-
ka heidän pitää huomioida tasa-
puolisesti lasten erilaiset taustat, 
Luukkonen toteaa. 

Toini Luukkosen mukaan lasten on saatava rauhassa kysellä ja ihmetellä myös 
uskontoon liittyviä asioita.  

E l s i  S a l ovaa ra
Enemmän 
rauhallisia jutteluhetkiä
Toini Luukkonen osallistui työ-
pajaan, jossa pohdittiin lasten 
katsomusten rakentumista. Alus-
tamassa ollut Oulun yliopiston 
kasvatustieteiden lehtori Hannu 
Juuso toi esiin termin pedagogi-
nen tahti. 

– Aikuinen kantaa aina omia 
käsityksiään mukanaan. Meidän 
pitäisi kuitenkin aidosti kuunnella 
lasta ja antaa hänen edetä omaan 
tahtiin, Juuso totesi.

Usein työssä on kiire, eikä rau-
halliselle, kahdenkeskiselle kes-
kustelulle jää aikaa. 

– Heittäytyminen lapsen tasolle 
on aina a ja o, olipa kysymys mis-
tä vain. Lapselle pitää antaa tilaa 
omille pohdinnoille, Toini Luuk-
konen summasi. 

ELSI SALOVAARA

Lapsen on saatava pohtia
 Katsomusaineiden opettajille tarjottiin tukea opetuksen suunnitteluun
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Esa Ruuttunen 
konsertoi Rantsilassa

Baritoni Esa Ruuttusen 
”Ristis juurehen” Mat-
kavirsiä -konsertti kuul-
laan palmusunnuntaina 

29. maaliskuuta kello 14 Rantsi-
lan kirkossa. Ruuttunen esiintyy 
kolmen sellotaiteilijan, Seeli Toi-
vion, Iida-Vilhelmiina Laineen 
ja Matti Makkosen kanssa. 

Konsertissa kuullaan Ruuttu-

sen tulkitsemana suomalaisia ja 
unkarilaisia virsiä sekä Siionin 
virsiä. Sellotrio esittää kuulijoil-
le negrospirituaaleja. 

Ruuttunen ja sellotaiteilijat 
ovat julkaisseet kolme yhteisle-
vyä. Konsertin ohjelmamaksu 
on 10 euroa. 

Konsertin järjestää Rantsilan 
kappeliseurakunta.

Samalla pallolla

Kolme lontoolaista tei-
ni-ikäistä kympin tyt-
töä otti ja lähti treeni-
kasseineen Syyriaan, 

todennäköisesti terroristijär-
jestö Isisin houkuttelemana. 
Tyttöjen perheenjäsenet eivät 
tienneet suunnitelmasta mi-
tään, ja nyt heidän hätänsä on 
valtava.

Tuntuu mahdottomalta ym-
märtää tyttöjen päätös, kun 
järjestön julmuus tiedetään.

Miksi tulevaisuus terroristi-
järjestön aseena, morsiamena 
tai orjana houkuttelee enem-
män kuin elämä Lontoon kal-
taisessa suurkaupungissa? Ei-
vätkä nämä kolme tyttöä ole 
ainoita. Nuoria eurooppalai-
sia on matkustanut Syyriaan 
jo satoja. 

Toimittaja Barbara F. Wal-
terin esiin tuoma tutkimus us-
kontoon liittyvästä syrjinnäs-
tä voi valaista asiaa. Brittiläi-
sen tasa-arvo- ja ihmisoike-
uskomission tutkimus paljas-
ti, että muslimeihin kohdistuu 
Britanniassa enemmän ja va-
kavampaa syrjintää kuin mi-

Palstalla julkaistaan uskontoaiheisia uutisia sekä lähetystyöntekijöiden kuulumisia eri puolilta maailmaa.

Fiksut tytöt lähtivät Syyriaan

hinkään muuhun uskonnolli-
seen yhteisöön.

Kun tulevaisuuttaan suun-
nitteleva teini huomaa, etteivät 
edes hyvät koulusuoritukset 
auta elämässä eteenpäin, ääri-
ajatteluun perustuvien ryhmi-
en tarjoama ”hyvä elämä” al-
kaa houkuttaa.

Toisessa tutkimuksessa pää-
dyttiin siihen, että taloudelli-
nen turvattomuus on suurin 
syy siihen, että naiset käänty-
vät ääriryhmien puoleen jo-
ko kannattajina tai konkreet-
tisesti. 

Kohuotsikoissa tulevat nä-

kymään ne näköalattomat 
nuoret, jotka jostain syystä jää-
vät ilman yhteisöllisyyttä, tu-
kea, koulutusta ja toivoa tule-
vaisuudesta juuri silloin kun he 
sitä kipeimmin tarvitsevat. 

Silloin huonokin vaihtoehto 
voi näyttää hyvältä. 

Juttu on lyhennetty 
Jordaniassa työskentelevän 
Kirkon Ulkomaanavun 
viestinnän asiantuntijan 
Taina Värrin blogista. 
Jutun voi lukea 
kokonaisuudessa osoitteesta 
www.kirkonulkomaanpu.fi

Rantsilan kirkkoa juhlitaan

Rantsilan entisen 
kirkkoherran 
Hannu Laurialan 
esitelmän kuuli 
noin 80 kuulijaa.
– Se on pienessä 
Rantsilassa paljon.

Merja Jyrkkä

Rantsilan kirkko on rant-
tisille rakas. Niinpä si-
tä kannattaa juhlia muu-
toinkin kuin pyöreinä 

vuosina, kuten vaikkapa silloin 
kun se pystyttämisestä on kulu-
nut 230 vuotta.  Näin on käynyt 
tänä vuonna, kertoo Siikalatvan 
seurakunnan kirkkoherra Merja 
Jyrkkä.

Viime sunnuntaina Rantsilas-
sa pidettiinkin suuri juhla. Juh-
lajumalanpalveluksessa liturgian 
hoiti kirkkoherra Jyrkkä. 

Saarnan piti rovasti Väinö Si-
mojoki, joka kuuluu alueella vai-
kuttavaan Simeliusten sukuun. 
Hän on syntyjään ranttisia ja 
kirkkomaahan on haudattu mo-
net hänen sukulaisensa. 

Simojoki kertoi saarnassaan, 
että hän kävi jo pienenä poika-
na Rantsilan kirkossa. "Lapsella 
pitää olla katseltavaa" toteamus-
ta hän piti oivallisena. Rantsilan 
kirkossa sitä katseltavaa riitti poi-
kaselle. 

Juhlajumalanpalveluksessa 
lauloi kolme ranttiskuoroa: Ve-
teraanikuoro, Kappelikuoro ja 
Rantsilan Stellat.  

Kirkossa oli Jyrkän mukaan  
noin 150 sanankuulijaa. Seura-
kuntatalossa pidetyssä juhlassa 
syöjiä oli saman verran. Vieraille 
tarjottiin lihakeittoa ja täytekak-
kukahvit.

Jyrkkä ehti pelätä, että kaikil-
le ei ole paikkoja, mutta ottamal-
la käyttöön kerhohuone pulmas-
ta selvittiin.

Rantsilan entisen kirkkoher-
ran Hannu Laurialan esitelmän 
kuuli noin 80 kuulijaa.

– Se on pienessä Rantsilassa 
paljon, kirkkoherra Merja Jyrk-
kä toteaa.

Sunnuntaina 
juhla päättyy
Kuluvalla viikolla juhlimista on 
jatkettu kouluvierailuilla. Keski-

viikkona pidettiin hartaus van-
hainkodilla.

Juhlaviikko päättyy Esa Ruut-
tusen  kirkkokonserttiin tuleva-
na sunnuntaina. Jyrkkä kertoo, 
että kirkkoon on vapaa pääsy. 
Ohjelma maksaa kymmenen eu-
roa, mutta sen ranttiset maksavat 
Jyrkän mukaan mielellään.

Jo kolmas 
kirkko alueella
Rantsilan kirkko on Jyrkän mu-
kaan jo kolmas alueella ja kuuluu 
nykyään Siikalatvan seurakun-

Entisessä Rantsilan seurakunnassa palvelleet rovastit Pentti Kopperoinen ja Hannu 
Lauriala olivat kutsuvieraiden joukossa. Heitä emännöi Siikalatvan kirkkoherra Merja 
Jyrkkä.

Ku va t :  H i l l e v i  N u o l i o ja

taan. Aikaisemmin Rantsila oli 
oma seurakuntansa.

Puisen ristikirkon on suunni-
tellut kalajokinen kirkonrakenta-
ja Simo Silvén-Jylkkä.

Alttariseinän on maalannut 
Mikael Toppelius. Saarnastuolin 

maalauskäsittely on myös hänen 
työtään.

Saarnastuolin on veistänyt 
puuseppä Johan Amström.

Kirkon länsipuolella oleva 
pohjalainen renessanssitapuli on 
kirkkoa vanhempi. Kirkkotar-
haan liittyy lisäksi vanha ulla-
koksi kutsuttu ruumishuone.

Nykyiseen Siikalatvan seu-
rakuntaan kuuluu viisi kappe-
lia, joissa kaikissa ei voi resurssi-
en puutteen vuoksi viettää juma-
lanpalveluksia joka viikko. Rant-
silassakin jumalanpalveluksia on 
joka toinen viikko, suurina juhla-
aikoina useammin.

PEKKA HELIN

Juhla veti kirkkoon noin 150 sanankuulijaa.

Taina Värrin työpaikalla Jordanian Ammanissa on välillä kylmää. 

Ku va :  L i l i t  M a nu k ya n
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”Mekin olemme 
tavallisia ihmisiä"
Vanhoillislestadiolaiset kohtaavat ennakkoluuloja Oulun seudulla

Jyrki Vaaramon lapsia hau-
kuttiin koulussa lestoiksi ja 
kiusattiin. Kun perhe muut-
ti Oulunsalosta Vaasaan, ni-

mittely loppui.
– Meitä nauratti, kun Vaasas-

sa lesta tarkoittikin polkupyörän 
satulaa.

Entisessä ammatissaan Vaara-
mo toimi upseerina. Perhe muut-
ti usein työn mukana paikkakun-
nalta toiselle.

– Eri paikkakunnilla oli valta-
vat erot suhtautumisessa meihin. 
Vaasassa meillä ei ollut uskon ta-
kia mitään ongelmia.

Nyt Vaaramo työskentelee 
Oulun tuomiokirkkoseurakun-
nan kappalaisena. Armeijauran 
jälkeen hän on toiminut pappina 
kymmenen vuotta.

Vaaramo kokee, että Oulun 
seudulla valtaväestö ja media suh-
tautuvat vanhoillislestadiolaisuu-
teen jyrkemmin kuin Vaasassa. 
Hän ihmettelee, mistä ennakko-
luulot johtuvat.

– Lehdistöltä toivoisi sellaista 
kuvaa, että mekin olemme taval-
lisia ihmisiä. Ja meilläkin on us-
konnonvapaus.

Alkoholi maksaa
yhteiskunnalle
Raamattu ja uskontunnustus ovat 
vanhoillislestadiolaisille elämän 
tärkeimmät ohjenuorat.

Vaaramo sanoo, että he yrittä-
vät elää Raamatun mukaan niin 
pitkälle kuin on mahdollista.

He haluavat tutkia ja selittää 
Raamattua, ja tätä selittämistä 
nykypäivän ihminen myös kai-
paa kirkolta.

Vaaramon mukaan he ottavat 
uskontunnustuksen tosissaan. Ju-
mala on Kaikkivaltias taivaan ja 
maan Luoja, joka johtaa isot rat-
kaisut.

– Meitä moititaan siitä, että 
synnytämme liikaa lapsia. Liik-
keestä lähteneet ovat nostaneet 
viime aikoina esiin sitä, että meil-
lä on hirveästi uupuneita äitejä.

Uupuneiden määrää on Vaa-
ramon mielestä liioiteltu. Pappi-

na hän näkee kastetilaisuuksissa 
enimmäkseen tyytyväisiä ja on-
nellisia perheitä.

Vaaramo toivoo, että toisin 
uskovat voisivat kunnioittaa van-
hoillislestadiolaisten ratkaisu-
ja, vaikka eivät niitä ymmärtäi-
sikään.

– Sekin, ettemme käytä alko-
holia, koetaan pahaksi asiaksi. 
Samaan aikaan toisella suupielel-
lä sanotaan, kuinka suuret kus-
tannukset yhteiskunnalle tulevat 
alkoholin käytöstä. 

Taivaspaikkaa
ei voi varata
Usko ei ole tiedon asia, Vaaramo 
muistuttaa. Maailmassa on pal-
jon uskonnollisia liikkeitä, joissa 
uskotaan, että tietyllä tavalla us-
komalla päästään taivaaseen.

– Vasta maailman lopulla Ju-
mala tekee ratkaisun.

– Mekin ajattelemme, että kun 
uskomme näin, pääsemme tai-
vaaseen. Meillä ei ole mitään oi-
keutta tuomita ketään, ei liikkeen 
ulkopuolisia eikä liikkeen sisällä 
olevia.

Vaaramo korostaa, että jokai-
nen tekee elämässään omat valin-
tansa eikä yksikään ihminen ole 
synnitön.

– En koe itseäni mitenkään on-
nistuneeksi uskovaiseksi.

– Kristuksen sovintotyön täh-

den koen kuitenkin olevani ar-
mahdettu syntinen. Kannamme 
syntiinlankeemuksen perintöä 
mukanamme, ja sitä vastaan ha-
luamme taistella.

Saarnata saa
niin kuin uskoo
Jyrki Vaaramo toivoo, että kuilu 
vanhoillislestadiolaisten ja mui-
den välillä vähenisi.

– Itse olen saanut tehdä työtä 
kirkossa vapaasti ja saarnata niin 
kuin uskon. Kukaan ei ole tullut 
moittimaan siitä.

Suomessa arvioidaan olevan 
noin satatuhatta vanhoillislesta-
diolaista. Suomen Rauhanyhdis-
tysten Keskusyhdistyksen pää-
paikka on Oulussa.

Suviseuroihin kokoontuu jo-
ka kesä 70–80 000 ihmistä. Tu-
levan kesän Suviseurat pidetään 
Vaasassa.

Oulun Rauhanyhdistyksel-
lä on 1750 jäsentä. Sunnuntaisin 
yhdistyksen talolle Oulun Profes-
sorintielle kokoontuu 2000–2500 
ihmistä. 

– Meillä on jokaiseen tilai-
suuteen seurahuoneen ovi auki. 
Toivotamme kaikki lämpimäs-
ti tervetulleiksi tilaisuuksiimme. 
Osallistuminen ei edellytä liik-
keen jäsenyyttä.

HELI VÄYRYNEN

H e l i  Väy r y n e n

Saamelaisten 
kirkkopyhä ensi 
sunnuntaina
Oulun Pyhän Luukkaan kap-
pelissa (Yliopistonkatu 7) vie-
tetään palmusunnuntaina 
29. maaliskuuta saamelaisten 
kirkkopyhää. Messu alkaa kel-
lo 10. 

Jumalanpalveluksessa saar-
naa Oulun hiippakunnan saa-
melaistyön sihteeri, pastori 
Erva Niittyvuopio ja liturgi-
na on Tuiran vs. seurakunta-
pastori Jonne Pirkola.

Tekstinlukijoina ovat Sier-
ge Rasmus ja Niila Rahko. 
Musiikissa ovat mukana An-
nukka Hirvasvuopio-Laiti ja 
Mihkku Laiti.

Messun jälkeen Oulu Sá-
mit tarjoaa poronlihasta teh-
tyä saamelaista perinneruokaa 
kahvin kera.

Ruokailusta on vapaaehtoi-
nen maksu Oulun saamelais-
ten toiminnan tukemiseksi. 

– Oulussa on noin reilut 
400 saamelaista.  Täällä on 
saamen kielen ja kulttuurin 
laitos Giellagas-instituutti, jo-
ten meillä on mukava määrä 
nuoria saamelaisia opiskelijoi-
ta, Erva Niittyvuopio kertoo.

Kirkkoon liittyi
useampi kuin
kirkosta erosi
Helmikuussa evankelis-luteri-
laiseen kirkkoon liittyneiden 
määrä ylitti kirkosta eronnei-
den määrän.

Helmikuun aikana kirk-
koon liittyi 1429 henkilöä ja 
kirkosta erosi 1419.

Sama suuntaus näyttää jat-
kuvan, sillä myös maaliskuun 
aikana kirkkoon liittymisiä on 
kirjattu enemmän kuin eroa-
misia.

Kirkkoon liittyminen on 
alkuvuoden lukujen perus-
teella selkeässä nousussa.

 

Lehti ilmestyy
keskiviikkona
ensi viikolla
Rauhan Tervehdys ilmes-
tyy ensi viikolla keskiviikko-
na torstain sijasta pääsiäisen 
vuoksi.

Lehti menee myös päi-
vää aikaisemmin painoon, eli 
maanantaina.

Lisäksi heinäkuussa leh-
den ilmestymispäivä vaihtuu 
torstaista keskiviikoksi Pos-
tin jakelu-uudistusten vuok-
si. Muutos on voimassa tois-
taiseksi.

Samalla lehden painoon-
meno aikaistuu yhdellä vuoro-
kaudella, eli heinäkuun alusta 
lehti menee kiinni jo maanan-
taisin nykyisen tiistain sijasta.

Sekin, ettemme 
käytä alkoholia, 
koetaan pahaksi 
asiaksi. Samaan 
aikaan toisella 
suupielellä sanotaan, 
kuinka suuret 
kustannukset 
yhteiskunnalle 
tulevat alkoholin 
käytöstä. 

Jyrki Vaaramo

Jyrki Vaaramo toivottaa myös liikkeen ulkopuoliset tervetulleiksi vanhoillislestadiolaisten seuroihin.  – Jokaiseen tilaisuuteen on ovi auki.
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Oululaiset Reeta Pasma 
ja Akseli Vesenterä ovat 
kokeneita esiintyjiä. Sen 
huomaa, kun kysyy, jän-

nittääkö heitä viikonloppuna esi-
tettävä Pääsiäisen salaisuus -teos, 
jossa on mukana yli 70 lasta, neli-
senkymmentä Spirito-puhallinor-
kesterin puhaltajaa ja yli 30 aCor-
den lapsi- ja nuorisokuorolaista.

Lapset kertovat, etteivät pode 
etukäteen vatsan nipistelyä. Reeta 
toivoo pikemminkin paljon ylei-
söä, sillä kuoron soundi on hyvä, 
kuten hän kuvailee.

Pääsiäisen salaisuus on Ma-
ria Portaankorvan säveltämä, 
Pirkko Arolan sanoittama ja Kaj 
Skrabbin sovittama musiikkite-
os. aCorde-kuoro on esittänyt si-
tä aiemminkin, parisen vuotta 
sitten, mutta tällä kertaa muka-
na on myös Oulun seurakuntien 
ja konservatorion puhallinorkes-
teri Spirito. 

Orkesterinjohtaja Marjaa-
na Rantakeisu kertoo joukkon-
sa hypänneen teokseen mukaan 
vauhdilla. 

– Aloitimme alkuvuodesta 
harjoittelun, kun aCorden joh-
taja Anna Haanpää-Vesenterä 
pyysi meitä mukaan. Pienimmät 

Spiriton puhaltajat ovat kolmas-
luokkalaisia.  Orkesterissa on 11 
eri puhallinta ja lyömäsoittimia-
kin useampia.

Anna Haanpää-Vesenterä pal-
jastaa, että kuoron nuorin on vas-
ta viisivuotias.

– aCorde on tottunut laula-
maan pianon säestyksellä, mut-
ta iso orkesteri on meille uusi 

kumppani, hän kertoo.
Pääsiäisen salaisuus esitetään 

lauantaina 28. maaliskuuta kello 
18 Oulujoen kirkossa ja keskiviik-
kona 1. huhtikuuta kello 18 Yli-
kiimingin kirkossa.

Tilaisuuksiin on vapaaehtoi-
nen 10 euron käsiohjelma.

RIITTA HIRVONEN

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

Akseli Vesenterä ja Reeta Pasma lauloivat Oulun seurakuntien studiossa, kun tekeillä 
oli radio-ohjelma Pääsiäisen salaisuus -teoksesta. Äänitarkkailusta huolehtii  Oulun 
seurakuntien tiedottaja Mervi Päivärinta.

Muut seurakunnat

Hyvä eduskuntavaaliehdokas.
Ota yhteyttä:
Pirjo Teva, 040 680 4057, pirjo.teva@kotimaa.fi
Minna Zilliacus, 040 774 7777, minna.zilliacus@kotimaa.fi

Su 29.3. klo 11.00 JUMALANPALVELUS
vieraana Hannu Kuosmanen ja 

lauluryhmä Raahesta
Ke 1.4. klo 19.00 SANAN JA 

RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Jos hyvän vaimon löydät, löydät aarteen, kalliimman 
kuin meren helmet. (sanl.31:10)
La 28.3.2015 klo 11 sapattijumalanpalvelus, raamattu-

tunti, Eila Maunu ja saarna, Elina Mäkinen. La 4.4. klo 11 sapattijumalanpalvelus, raamat-
tutunti ja saarna, Markku Koivisto sekä seurakuntakokous uusien jäsenten seurakuntaan 
liittäminen. Ma-Pe klo 11-12 Aamun sana ja rukous. Tervetuloa sanan kuulolle!

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta
http://oulu.adventist.fi 

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 27.3. klo 18 Fresh-Cafe, klo 19 Fresh-ilta  
yhdessä nuorten kanssa. Juan Castillo, Leena Kurki. 
La 28.3. klo 11-13 Soppaa ja evankeliumia 
Toppila-Centerissä, Paakakatu 2. Su 29.3. klo 11 
Jumalanpalvelus, Pasi Markkanen, Fresh-tiimi, 
Duo Mainio. Seimi ja lastenkokoukset. Su 29.3. 

klo 12 Oulun Helluntaiseurakunnan vuosikokous, klo 13.30 Oulun helluntai-
lähetys ry:n vuosikokous. Su 29.3. klo 17 International Service. In Russian and 
English. Ma 30.3. klo 18 Sykarin kaivolla, ilta naisille. Ti 31.3. klo 18 Toppilan 
Majakan rukousilta, Paakakatu 3. Ke 1.4. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, 
Esa Pieniniemi, Pirjo Orava, Jouko Annala. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. 
TERVETULOA!  www.uskotv.fi 

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

To 26.3. klo 13 raamattu- ja rukouspiiri, klo 17 Opiskelijapiste, 
kahvittelua ja yhdessäoloa. Täyttä opintotukea saavilla mahdollisuus 
saada elintarvikekassi.

Pe 27.3. klo 18 Kansainvälinen ilta- International Evening.
La 28.3. klo 10-14 avoimet ovet. Voit tulla tutustumaan Kumppanuus-
keräykseen ja Pelastusarmeijaan. Kerääjämme liikkeellä keskustan alueella.
Su 29.3. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu. 
Klo 13 Kannatusryhmä.
Ma 30.3. klo 13 Maanantaikerho.
Ti 31.3. klo 10 hartaus, klo 10-13 Taukopaikka-kahvila. Avoimet ovet, 
lepopaikka arjen keskellä. Pikkupurtavaa ja mielenkiintoisia ihmisiä. 
Tervetuloa kaikki!
Pelastusarmeijan Kumppanuuskeräys 16.3.-12.4. lipaskeräyksenä. 

Oulun Lähetysseurakunta
Uusikatu 35

www.oulunlahetyssrk.net

Vierailijoina Angelo ja Pauliina Meli 
ma – pe 30.3. – 3.4.
ma, to ja pe klo 18.00, ti ja ke 
klo 19.00 alkaen.
Olet sydämellisesti tervetullut!

To 26.3. klo 19 Marttyyrien ääni-ilta, Risto Wotschke, Seppo Huotari 
Stefanuslähetyksestä, musiikki: Daisy Öster. Pe 27.3. klo 19 Helmi (nuor-
tenilta). Su 29.3. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu,  Saints’ Club, Toni 
Väyrynen, Risto Wotschke, musiikki: Puolinuotti. Ma 30.3. klo 18 Seura-
kunnan virallinen kokous (jäsenille). Ti 31.3. klo 10 Äitimiitti & taapero-
tapaaminen. Ke 1.4. klo 18 Varkki-ilta. To 3.4. klo 19 Kiirastorstain 
ehtoollisjuhla, Risto Wotschke. Tervetuloa!

• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

Kauppurienkatu 23, OULU
Puh. 312 5640, 040 508 1675

Hautauspalveluja

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

Kuoro ja puhaltajat 
löysivät toisensa 
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Ohjelmatiedot ja jutut kuultavissa myös verkossa: 
www.oulunseurakunnat.fi/radio
Palautteet ohjelmista: radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 3161 563 / Mervi Päivärinta (ma–pe), 
Oulun seurakuntayhtymä, Radiostudio, PL 122,  90101 OULU

Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 29.3. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta.  

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Su 29.3. klo 10 Keski-Lahden 
seurakunnan jumalanpalve-
lus Ristinkirkosta. Virret: 54, 
229a:1-6, 59, 61
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 11.05. 

Vesenterä ja Marjaana Ranta-
keisu kertovat Pääsiäisen salai-
suus -musiikkiteoksesta.
Ke 1.4. klo 15.15 Kurkistus kirk-
koon -ohjelma.

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 29.3. klo 8.45. Palmusun-
nuntain Radiopyhäkoulun pi-
tää lastenohjaaja Kirsi Isola 
Oulujoen seurakunnasta.
Klo 10 Jumalanpalvelus Kemin 
kirkosta. 

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 29.3. klo 8.45. Palmusun-
nuntain Radiopyhäkoulun pi-
tää lastenohjaaja Kirsi Isola Ou-
lujoen seurakunnasta.
Oulun seurakuntien aluelähetys 
klo 9.55–12. Kuultavissa myös 
osoitteessa www.radiodei.fi
Klo 10 messu Oulunsalon kir-
kosta.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa Anna Haanpää-

Yhdistykset

Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Kokouksia

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Kaikki ovat tervetulleita.

Requiem pistää
tunteet liikkeelle
Sielunmessut ovat musii-

kin pisin katkeamaton 
genre, todetaan suoma-
laisten alan harrastajien 

requiem.fi-sivulla. 
Pääsiäisenä esitettävät teok-

set on yleensä tehty Jeesuksen 
muistolle, mutta sielunmessuja 
on sävelletty myös lukematto-
mille muille henkilöille ja Suo-
messakin jopa lakkautetuille 
raitiovaunulinjoille.

– En koe Requiemia pelkäs-
tään Jeesuksen kärsimystari-
naksi. Requiemin avulla jokai-
nen voi käsitellä oman elämän-
sä suruja ja menetyksiä, toteaa 
Oulun kirjastotoimen apulais-
johtaja Maija Saraste, joka on 
innokas kirkkomusiikin har-
rastaja. 

– Vaikkei välitä klassisesta 
musiikista tai omaa uskonnol-
lista näkemystä, kannattaa tu-
tustua sielunmessuihin.

kulttuuriimme. Sen kautta välite-
tään tunteita, jotka kuuluvat kai-
kille, Saraste perustelee. 

Maija Sarasteen mielestä on 
puhdistava kokemus istua kirkos-
sa yhdessä satojen muiden kans-
sa ja käydä läpi koko tunneskaala. 

– On upeaa, että meillä kaikil-
la on mahdollisuus tulla kuule-
maan sielunmessuja, ja vieläpä il-
maiseksi. 

Saraste on ollut kuorolaisena 
myös laulamassa teoksia. 

– Aloitin kuorolaulun myö-
hemmällä iällä. Olen kiitollinen 

siitä, että olen saanut kokea yh-
dessä tekemisen ja muiden ilah-
duttamisen ilon. 

Pyhän Tuomaan kirkossa Ou-
lussa järjestettävää Requiem-viik-
koa Maija Saraste odottaa innolla. 

– Siellä voisi käydä kuuntele-
massa jonkun itselle uuden sävel-
täjän teoksen, hän suunnittelee.

ELSI SALOVAARA

Lue lisää Oulussa pääsiäisen aikaan 
esitettävistä sielunmessuista sivuilta 
14, 15 ja 19.

Herättäjän päivä: su 29.3. klo 10.00 messu Kemin kirkossa ja seurat 
seurakuntakeskuksessa, su 29.3. klo 10.00 messu Rovaniemen kirkossa ja 
seurat seurakuntakeskuksessa
Herännäis-/Siionin virsiseurat: to 26.3. klo 18.00 Pattijoen Pappilassa, 
su 29.3 klo 15.00 Tuiran kirkolla, Myllytie 5, Oulu, su 29.3. klo 18.00 
Vihannin seurakuntatalolla
Hyvät sanat – taivaallinen sävel: Jaakko Löytyn 60-vuotisjuhlakiertueen 
konsertti to 26. maaliskuuta klo 18.00 Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa, Kissaojantie 12, Kempele. Liput voi tilata www.lippu.fi
Tervetuloa! 

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

To 26.3. klo 18:30 Nuortenaikuistenilta.
Su 29.3. klo 16:30 Pyhäkoulu, 
klo 17 Seurat, Heino Kouva.
Ke 1.4. klo 14 Toimintapiiri.

OULUN PIPLIASEURAN 
VUOSIKOKOUS SU 12.4 
klo 10 Messun ja kirkkokahvien 
jälkeen noin klo 12 Muhoksen 
seurakuntatalolla.
Tervetuloa jäsenet ja raamattu- 
lähetyksestä kiinnostuneet!
Hallitus

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

Kohtaamispaikka-ilta tänään klo 18.
Seurat su 29.3. Jukka Nuutinen, 
Jaakko Lounela.
3K-ilta ma 30.3. klo 18.30. 
Vilho Harvala: Kristus-kalliomme.
Aamurukouspiiri tiistaisin klo 9.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Etsimme tutkittavia kansainväliseen lääketutkimukseen, 
jossa selvitetään, vähentääkö uuden tutkimuslääkkeen 
käyttö riskiä sairastua sydän- ja verisuonitautiin.

Tutkimuslääke vaikuttaa alentamalla kolesteroliarvoja (LDL-C).

Kuka voi osallistua tutkimukseen?

Etsimme henkilöitä, jotka saavat tällä hetkellä kolesterolia alenta-
vaa lääkitystä. Tämän lisäksi osallistujilla on myös oltava jokin alla 
mainituista sairauksista tai riskitekijöistä:

Esimerkkinä sydän- ja verisuonitaudista  on mikä tahansa alla 
mainittu sairaus:
 • aivoinfarkti tai sydänkohtaus
 • säärien ja/tai kaulan valtimoiden pallolaajennus
 • sepelvaltimoiden pallolaajennus ja/tai sepelvaltimoiden  
  ohitusleikkaus.

Seuraavassa on esimerkkejä riskitekijöistä:
 • tyypin 1 tai 2 diabetes mellitus
 • kohonneet kolesteroliarvot
 • tupakointi 
 • sepelvaltimoiden ahtaumat
 • perifeerinen valtimosairaus (esim. claudicatio intermittens  
  eli katkokävely)
 • heikentynyt munuaisten toiminta.

Tutkimukseen osallistuminen kestää noin 4 vuotta. Siihen kuuluu 
noin 21 tutkimuskäyntiä. Tutkimuskäyntien yhteydessä otetaan 
mm. veri- ja virtsanäytteitä. Kohtuulliset matkakustannukset 
korvataan tutkimuksen aikana. Tutkimustoimenpiteet ovat 
maksuttomia tutkittavalle.

Yhteystiedot:
Tutkimuspaikka OYS, sisätautien tutkimusyksikkö, vastuulääkäri 
professori Markku Savolainen. Tarkempia tietoja tutkimuksesta 
saatte soittamalla tai lähettämällä meille sähköpostia. Pyydämme 
ystävällisesti ottamaan yhteyttä maanantaista perjantaihin klo 13-15 
välisenä aikana joko puhelimitse 044 569 3250 tai sähköpostitse 
marketta.niiranen@ppshp.fi

Yhteydenottonne ei sido Teitä mihinkään. Henkilöitä, jotka ottavat 
yhteyttä tutkimuskeskukseen, ei rekisteröidä mihinkään. 

Tutkimuksen toimeksiantaja on Pfizer Inc.

Sielunmessut noudattavat 
pitkälti samaa kaavaa, jossa 
kuljetaan surun ja vihan kaut-
ta iloon ja mielenrauhaan. 

– Kirkkomusiikki kuuluu 

Requiemin kautta 
jokainen voi 
käsitellä oman 
elämänsä suruja 
ja menetyksiä.

E l s i  S a l ovaa ra

Oulun pääkirjastossa työskentelevä Maija Saraste vinkkaa, että kirkkomusiikkiin 
voi tutustua myös lainaamalla levyjä kirjastosta tai kuuntelemalla teoksia kirjaston 
nettisivujen Naxos-palvelussa.
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Ps. 22: 2-6 
Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?
Minä huudan sinua avuksi, mutta sinä olet 
kaukana.
  Jumalani, minä kutsun sinua päivisin, 
mutta sinä et vastaa.
  Yöt kaikki huudan saamatta rauhaa.
Sinä olet pyhä, sinä olet kuningas,
sinulle soivat Israelin ylistysvirret.
  Sinuun ovat turvanneet isämme ennen.
  Sinuun he turvasivat ja pääsivät suojaan,
sinua he huusivat ja saivat avun,
sinuun he luottivat eivätkä pettyneet.

Matt. 21: 12-17 (18-22)
Jeesus meni temppeliin ja ajoi kaikki myyjät ja 
ostajat sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien 
pöydät ja kyyhkysenmyyjien jakkarat ja sanoi 
heille: ”On kirjoitettu: ”Minun huoneeni on 
oleva rukouksen huone.” Mutta te teette siitä 
rosvojen luolan.”
    Jeesuksen luo temppeliin tuli sokeita ja 
rampoja, ja hän paransi heidät. Mutta kun 
ylipapit ja lainopettajat näkivät, mitä kaikkea 
hämmästyttävää hän teki, ja kuulivat lasten 
huutavan temppelissä: ”Hoosianna, Daavidin 
Poika!”, he suuttuivat ja sanoivat hänelle: 
”Kuuletko, mitä nuo huutavat?” ”Kuulen”, 
vastasi Jeesus. ”Ettekö ole koskaan lukeneet 
tätä sanaa: ”Lasten ja imeväisten suusta 
sinä olet hankkinut kiitoksesi”?” Hän jätti 
heidät siihen, meni kaupungin ulkopuolelle 
Betaniaan ja oli siellä yötä.
    (Kun Jeesus varhain aamulla oli palaamassa 
kaupunkiin, hänen tuli nälkä. Hän näki tien 
vierellä viikunapuun ja meni tutkimaan 
sitä, mutta ei löytänyt siitä muuta kuin 
lehtiä. Silloin hän sanoi puulle: ”Ikinä et enää 
tee hedelmää.” Siinä samassa viikunapuu 
kuivettui.
    Kun opetuslapset sen näkivät, he 
hämmästyivät ja sanoivat: ”Kuinka tuo 
puu noin äkkiä kuivettui?” Jeesus vastasi: 
”Totisesti: jos teillä olisi uskoa ettekä epäilisi, 
te ette ainoastaan tekisi tätä viikunapuulle, 
vaan te voisitte sanoa tälle vuorellekin: ”Nouse 
paikaltasi ja paiskaudu mereen”, ja niin 
tapahtuisi. Mitä tahansa te uskossa rukoillen 
pyydätte, sen te saatte.”)

Rukoilevat kädet
Katso käsiäsi. Mitä näet? Sormuksen rakkaastasi muistuttamassa? Näet ehkä arven 
muistuttamassa haaverista, jossa onneksi ei käynyt pahemmin. Huomaat kämmentesi 
viivat, ja ehkä näet jotain kynsien alla. 

Mitä teit käsilläsi viimeksi? Korjasitko jotain tai neuloitko sukkaa? Halasitko toista 
ihmistä? Ethän vain lyönyt ketään!

Muistin kertomuksen kahdesta veljeksestä. Albrecht ja Albert olisivat molemmat 
halunneet taidekouluun, mutta koti oli hyvin köyhä. He keksivät kuitenkin keinon. 
Toinen lähtisi kouluun, ja toinen kustantaisi kaivostyöllä veljen opinnot. Neljän vuo-
den päästä, koulun päätyttyä, vaihdettaisiin vuoroja.

Arvanheiton tuloksena Albrecht lähti taidekouluun, Albert taas raskaaseen kaivos-
työhön. Valmistuttuaan Albrecht palasi kotiin, järjestettiin juhlat. Kun maljoja koho-
tettiin, Albrecht muistutti, että nyt on Albertin vuoro lähteä taidekouluun. Hän tulisi 
vuorostaan huolehtimaan kustannuksista.

Silloin Albert näytti kätensä ja sanoi kyynelten valuessa poskilta: ”Ei minusta ole enää 
pitelemään sivellintä. Jokainen sormeni on ainakin kerran murtunut ja niveleni ovat 
jäykistyneet.” Liikuttunut Albrecht maalasi teoksen, jonka mallina olivat veljen kouk-
kuiset kädet. Teos sai nimen ”Rukoilevat kädet”.

Herramme teki käsillään paljon hyvää. Lähestyvä pääsiäisaika muistuttaa jälleen, 
kuinka hänen kätensä murskattiin ristillä, mutta silti hän jaksoi rakastaa ja rukoilla, 
jopa vihamiestensä puolesta. Onkin hyvä muistaa, että myös käsien ristiminen toisen 
puolesta on hyvän tekemistä. Se on hyvän tekemistä sielulle.

TIMO JUNTUNEN
Hailuodon kirkkoherra

Sanan aika
Palmusunnuntai 29.3.2015
Psalmi: Ps. 22: 2-6
1. lukukappale: Jes. 50: 4-10 tai Sak. 9:9-10 (1. vuosikerta)
2. lukukappale: Fil. 2:5-11 (1.vuosikerta) tai Hepr. 7:24-27
Evankeliumi: Matt. 21:12-17 (18-22)
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Hiljaisen viikon iltakirkko ma 30.3. klo 19 kirkossa
Hiljaisen viikon iltakirkko ti 31.3. klo 19 kirkossa 
Perheiden pääsiäinen ke 1.4. klo 18 kirkossa
Kiirastorstain messu to 2.4. klo 19 kirkossa
Sanajumalanpalvelus pe 3.4. klo 10 kirkossa
Käy yrttitarhasta polku -musiikkimatinea pe 3.4. klo 20 kirkossa
Pääsiäisyön messu la 4.4. klo 22 kirkossa
Messu su 5.4. klo 10 kirkossa
Pääsiäislauluilta su 5.4. klo 19 kirkossa
Sanajumalanpalvelus ma 6.4. klo 16 rauhanyhdistyksellä

Oikein jaettuna leipää riittäisi kaikille

Pääsiäisyönä (4.4.) messuun saavuttaessa kirkonmäellä 
sytytetään pääsiäiskynttilöitä.
Messussa otetaan käyttöön kastepuu. Puu saa lehtiä sitä 
mukaan, kun seurakunnassa kastetaan uusia jäseniä.
Jumalanpalveluksen jälkeen kirkossa on tarjolla 
pääsiäisateria.
Messun toimittavat Ilkka Tornberg ja Olli Seikkula, Mai-
sa Hautamäki saarnaa, kanttoreina Hanna Korri ja Mika 
Kotkaranta.  Mukana messun toteutuksessa ovat kaikki ju-
malanpalvelusryhmät ja seurakunnan kuorot. 

Leipää riittäisi kaikille ihmisille maapallolla, jos se ja-
ettaisiin tasan.  Virressä 59 todetaan: Leipää meri-
en taa / eikö kaikille yllä? / Kristityt, Isämme leivästä / 
heille riittäisi kyllä!

– Kirkossa vietettävän leipäsunnuntain saarna on yk-
sinkertaisuudessaan tässä, toteaa seurakunnan kappalai-
nen Aino Pieskä.

Limingassa leipäsunnuntain viestiä on viety eteenpäin 
jo vuosia siunaamalla alttarilla seurakuntalaisten kirk-
koon tuomat, itse tehdyt leivät.

Pieskän mukaan liminkalaiset ovat ottaneet leipäaihei-
sen jumalanpalveluksen omakseen. 

– Ihmiset tuovat ruisleipää, sämpylöitä ja myös pullaa. 
Ruoka kannetaan alttareille koreissa, ja pappi siunaa lei-
vät. Messussa avustavat seurakunnan jumalanpalvelusryh-
mien jäsenet.

– Leipäsunnuntaina myös ehtoollisleipä on itse tehtyä, 
gluteenitonta leipää.

Pieskä kertoo, että ihmiset saavat ottaa siunatut leivät 
kotiinsa. Periaatteena on, että omaa leipää ei kuitenkaan 
oteta takaisin.

Leipäsunnuntaita vietetään seurakunnissa pääsiäisen 
alla, maaliskuussa. 

RIITTA HIRVONEN
Korien kantajina alttarille olivat leipäsunnuntaina 15. maaliskuuta Soile Passi ja Inkeri Ahola. 
Pastori Aino Pieskä siunaa leivät.

 Ilkka To
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Hiljaisen viikon ja pääsiäisen tapahtumat 

”Herätys” huutavat lapset, ja 
saavat linnun ja pupun he-
räämään. ”Tänään on pal-
musunnuntai. Nyt lähdetään 

virpomaan, sanoo lintu. ”Mutta 
miksi sitä palmusunnuntaita vie-
tetään ja miksi me virvotaan?” 
utelee pupu. 

Näin alkaa Limingan seura-
kunnan tämänvuotinen lasten 
pääsiäiskuvaelma, jossa lintu ja 
pupu seuraavat Raamatun tapah-
tumia palmusunnuntaista pääsi-
äisaamuun. 

Esityksen pupu ja lintu kes-
keyttävät välillä tapahtumien ku-
lun, he ihmettelevät ja kyselevät 
asioita, joita eivät ymmärrä. 

Miksi pääsiäisenä puhutaan 
niin paljon Jeesuksesta? satuhah-
mot pohtivat. 

Vähitellen he saavat vastauk-
sen kaikkiin kysymyksiinsä ja 
laulavat yhdessä lasten kanssa 
pääsiäisen kiitosvirren. Pupun 
mukaan pääsiäinen on ilon juhla. 
Lintu toteaa, että juuri siksi pääsi-
äisaamuna kerätään pääsiäismu-
nia. Ne kuvastavat uutta elämää. 

Lapsille omaa pääsiäisohjelmaa

Limingan seurakunnan lasten-
ohjaajien kirjoittamaa pääsiäis-
kuvaelma esitetään päiväkotien 
ja perhepäivähoidon lapsille sekä 
esikoululaisille ja alakoululaisille. 

Kuvaelmaa esitetään hiljai-
sen viikon – ensi viikon – tiistai-
na Tupoksessa, Vesikarin koulul-
la peräti kolme kertaa. Keskiviik-
kona kuvaelmaa voi seurata kir-

kossa. Päivällä on kolme esitystä 
ja illalla vielä perheiden pääsiäi-
nen. Silloin kirkkoon kutsutaan 
erityisesti lapsiperheitä.

Päiväkodit ja koulut valmis-
tautuvat esitykseen opettelemalla 
yhteislauluja. Laulamalla kaikki 
lapset pääsevät osallistumaa ku-
vaelmaan. 

Pääsiäisen sanomasta kertovat 

myös Ari Natusen ja Ismo Rön-
kön Torivarpuset, jotka esiinty-
vät kiirastorstaina kello 10–11 Li-
mingan S-Marketissa ja 13–14.30 
Halpa-Hallissa. Lapset saavat ti-
laisuudesta mukaansa pyhäkou-
lulehden.

MARJA-LIISA HAUTAMÄKI
Varhaiskasvatuksen pappi

Lasten pääsiäiskuvaelman pupuna 
on lastenohjaaja Tuija Mourujärvi ja 
lintuna Mila Kimpimäki. He ovat myös 
kirjoittaneet esityksen tekstin.

Ari Natunen ja Ismo Rönkkö esiintyvät liminkalaiskaupoissa kiirastorstaina. Heidän 
esityksensä nimi on Torivarpuset. 

M
arja

-Liisa H
au

tam
äki

Liminkalaisen Aino Pullin 
pöydällä on jo entuudes-
taan kaksi kukkakimppua, 
kun hän saa seurakunnan 

diakoniatyöntekijältä Sinikka Il-
moselta vielä uuden tulppaani -
nipun juuri poimittujen pajun-
kissojen kera.

Kukat eivät ole harvinaisia ko-
ristuksia Aino Pullin pöydällä, 
sillä hänelle pelkkä liina ei riitä 
pöydän kaunistukseksi. Näin hän 
tuumii itse.

Tällä kertaa kimpuille on kui-
tenkin erityinen selitys. Aino 
Pulli täyttää pääsiäisen aikaan 95 
vuotta.

Pikkuleivät, ässät ja sydämen 
muotoiset piparit hän on leiponut 
itse, mutta päivänsankarin poika 

Pääsiäinen alkoi 
ruisjauhojen imellytyksellä
95-vuotias Aino Pulli muistelee hellyydellä äitiään, joka teki lapsilleen pääsiäiseksi mämmiä

Diakoniatyöntekijä Sinikka Ilmonen tekee paljon kotikäyntejä työssään, ja hän toivoo myös ihmisten rohkeasti pyytävän häntä vierailulle. Aino Pullin luona hän on käynyt jo monen vuoden ajan, ja siksi välit ovat lämpimät. 
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toppuutteli äitiänsä ryhtymäs-
tä leipomaan enää pullia ja täy-
tekakkuja.

Nämä ovat ensimmäiset synt-
tärit, kun Aino-rouvan syntymä-
päivillä ei syödä itse tehtyä pullaa, 
mutta synttärisankari arvelee Si-
nikka Ilmoselle, että kaipa se hä-
nen iässään on jo sallittua. 

Hellä muisto äidistä 
mämmin tekijänä
Kukkien lisäksi Ilmosen kassis-
ta löytyy tervehdyksenä pääsiäis-
munia. Herkkuja makustellessa 
puhutaan siitä, miten pääsiäistä 
vietettiin Aino Pullin lapsuuden-
kodissa Limingan Ketunmaalla.

– Äidin tapana oli tehdä pää-
siäiseksi mämmiä iso padallinen. 

Sitä taidettiin valmistaa kerralla 
kymmenen litraa. Ensiksi laitet-
tiin ruisjauhot yöksi veteen imel-
tymään. Sitten sitä keitettiin ja 
paistettiin.

Syöjiäkin Ketunmaan kodis-
sa oli, jos tuli mämmiäkin monta 
kauhallista.

– Meitä oli kahdeksan sisarus-

ta ja yksi kasvattiveli, Aino Pul-
li kertoo.

Mämmiä säilytettiin omissa 
astioissa, mutta sitä Aino-rouva 
ei muista, olivatko perheen mäm-
miroveet tuohista tehtyjä.

– Kuka niitä tuohia olisi repi-
nyt? Mutta ihanaa se mämmi oli.

Kerma ei tuolloin kuulunut 
mämmin höysteeksi. Maitoa 
vain, Aino Pulli sanoo.

Kanamunia lapset saattoivat 
värjätä jo tuolloin, hän arvelee.

Kevät on 
Luojan työtä
Vaikka Aino Pullin kotia koris-
tavat juuri nyt monet kukka-
kimput, entivanhaseen pääsiäi-
sen viettoon tulppaanit ja narsis-

sit eivät kuuluneet. Kukkina oli-
vat tuolloin pajunkissat.

Kirkkoon Pulli ei muista lap-
suudenperheensä lähteneen pää-
siäisenä.

– Kirkossa käynti kuului jou-
luun. Silloin se oli tähdellistä. 
Kirkkoon lähdettiin hevosella 
kauempaakin.

Pitkäperjantai oli Ketunmaan 
kodissa hiljaiseloa, mutta Aino 
Pullin sanoin ”pääsiäisaamuna 
päästiin jo juoksentelemaan naa-
purin tyttärien kanssa”. 

Eräs pääsiäiseen liittyvä muis-
to vuosikymmenten takaa askar-
ruttaa yhä Aino-rouvaa. Hän sel-
vittää Sinikka Ilmoselle, että en-
nen vanhaan pääsiäisnoidat olivat 
ilkeitä trulleja, jotka tekivät tihu-

töitä navetoissa.
– Miksihän ne niitä risujakin 

sinne navettaan nakkelivat, hän 
kummastelee pahuutta.

Aino Pulli kertoo olevansa ke-
vätihminen, onhan hän synty-
nytkin parhaaseen kevään herää-
miseen aikaan. Oman kodin ik-
kunasta on mukava katsella ke-
vään voimallista tulemista.  

– Minä niin nautin, kun nä-
en urpujen syntymisen koivuis-
sa. Voi voi! Joutsenet tulevat Li-
minkaan ja joki vapautuu jäästä. 
Luoja on kaiken tämän järjestä-
nyt, ei tällaista ihmettä ihminen 
ole voinut tehdä.

RIITTA HIRVONEN

Pääsiäinen alkoi 
ruisjauhojen imellytyksellä
95-vuotias Aino Pulli muistelee hellyydellä äitiään, joka teki lapsilleen pääsiäiseksi mämmiä

Nämä ovat 
ensimmäiset synttärit, 
kun Aino-rouvan 
syntymäpäivillä ei 
syödä itse tehtyä 
pullaa.

Diakoniatyöntekijä Sinikka Ilmonen tekee paljon kotikäyntejä työssään, ja hän toivoo myös ihmisten rohkeasti pyytävän häntä vierailulle. Aino Pullin luona hän on käynyt jo monen vuoden ajan, ja siksi välit ovat lämpimät. 
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Menot Oulun seurakunnissa 26.3.–2.4.2015

Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sovitaan Oulussa kunkin seurakunnan omassa 
kirkkoherranvirastossa. 
Kirkkoherranvirastot ovat avoinna kirkollisten 
toimitusten sopimista varten ma–pe klo 9–16. 

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 9, 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  
puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Vs. Kansainväilentyön pastori 
Stiven Naatus, 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 toiminnanohjaaja vs. 
Marjaana Rantakeisu, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus 
Isokatu 17, 90100 Oulu
ajanvaraus 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

Pääsiäisen alla Oulus-
sa on mahdollisuus 
rauhoittua musiikin 
kautta hiljaisen vii-

kon tunnelmaan. Tuiran 
seurakunta järjestää 30.3.–
3.4. Requiem-viikon Pyhän 
Tuomaan kirkossa (Mieli-
kintie 3). 

Lisäksi Oulun tuomio-
kirkossa kuullaan pitkä-
perjantain iltana 3.4. kello 
18 J.S. Bachin motetti Jesu 
meine Freude sekä Gabri-
el Faurén säveltämä Messe 
de Requiem. Tuomiokirkon 
konserttiin pääsee mukaan 
myös internetissä osoittees-
sa www.virtuaalikirkko.fi. 

REQUIEM, SIELUNMESSU, 
on alun perin kristillisen 
kirkon piirissä muotoutu-
nut rukoussarja kuolleiden 
uskovien puolesta. Sana Re-
quiem merkitsee lepoa. 

Palmusunnuntaina 29.3. 
käynnistyvä hiljainen viik-
ko on rauhan aikaa, jolloin 
kristityt muistelevat Jee-
suksen kärsimystä. 

Viiden sielunmessun viikko

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Elina Magda-
lena Pakanen.
Haukipudas: Saaga Laurii-
na Haapalahti, Aate Taavet-
ti Tuomela.
Karjasilta: Andreas Reijo 
Aaretti Alanko, Elsa Astrid 
Barkholm, Kasper Iiro Joona-
tan Jyrkkä, Jules Roihu Kas-
pian Kontkanen, Kasper Juk-
ka Mikael Koskinen, Noel Eli-
as Kurikka, Väinö Kalle Ilmari 
Luhtasela, Peetu Samuel Syri.
Kiiminki: Martta Sofia Mir-
jami Rämet, Ennika Pettiina 
Ranua.
Oulujoki: Vilho Jaakko Kalevi 
Ketola, Eelis Aleksander Ko-
ponen, Verne Aamos Niska-
nen, Elli Adelia Pelttari, Juu-
li Meimi Josefiina Räisänen, 
Peetu Frans Juhani Virtanen.

Pääsiäistä edeltävää hil-
jaista viikkoa on vietet-
ty kristillisessä kirkossa jo 
300-luvulla. Se huipentuu 
kiirastorstain ja pitkäper-
jantain tummien sävyjen 
kautta pääsiäisyönä koitta-
vaan ylösnousemuksen rie-
muun. 

Kaikissa Oulun ev.lut. 
seurakunnissa järjeste-
tään hiljaisen viikon aika-
na iltajumalanpalveluksia. 
Myös musiikkitilaisuuksia 
ja hartauksia järjestetään 
useissa kirkoissa.

Hiljaisen viikon ja pää-
siäisen tilaisuudet löytyvät 
osoitteesta www.oulunseu-
rakunnat.fi/tapahtumat.

REQUIEM-VIIKKO Pyhän 
Tuomaan kirkossa koostuu 
neljästä konsertista. Kon-
sertteja on hiljaisen viikon 
maanantaista 30.3. lähti-
en pitkäperjantaihin 3.4. 
saakka. 

Kaikki konsertit alka-
vat kello 19 ja niihin on va-
paa pääsy. Torstai-iltana 
konserttia ei ole, koska sil-

loin vietetään kiirastorstain 
messua. 

– Konserttisarjan sä-
veltäjät ovat eläneet 1500- 
ja 1900-luvuilla. Koska he 
edustavat eri aikakausia, 
tarjolla on hieno kattaus 
erilaisia Requiemejä, ker-
too kanttori Anu Arvola-
Greus Tuiran seurakun-
nasta. 

PITKÄPERJANTAINA 3.4. 
kello 18 Oulun tuomiokir-
kossa soivat Bach ja Fauré. 

Konserttiin on vapaa 
pääsy. Käsiohjelma maksaa 
10 euroa. Käsiohjelmien 
myynti alkaa tuntia ennen 
konserttia kirkon ovella. 

Konsertin järjestävät yh-
teistyössä Tuiran seurakun-
ta ja Oulun tuomiokirkko-
seurakunta.  Konsertti esi-
tetään myös Pudasjärven 
kirkossa hiljaisen viikon 
tiistaina 31.3. kello 19. 

Lue juttu Requiem-harrastaja 
Maija Sarasteesta sivulta 10.

Tuomasmessu  
lauantaina 28.3. klo 18 Kastellin kirkossa. 

Palmusunnuntain Tuomasmessun teemana on 
Kunnian kuninkaan alennustie. Jeesus saapuu 
Jerusalemiin ja käy kohti ristin tietä. Liturgina Erja 
Järvi, saarnaa Tuulia Taskila, ehtoollisella avustaa 
Tuula Kuha ja esirukousjohtajana Pertti af Hällström. 
Musiikkitoteutus Riitta Piippo ja Kappelin laulu sekä 
Jaana Herlevi-Hautala viulu/alttoviulu. 
Sanaosan aikana on lapsille pyhäkoulu. 
Kolehti Yhteisvastuukeräykselle. Messun jälkeen 
vapaaehtoisten valmistamat kahvit tykötarpeineen. 
Olet lämpimästi tervetullut!

Pääsiäisen salaisuus
lapsikuorolle ja puhallinorkesterille

la 28.3. klo 18 Oulujoen kirkossa
ke 1.4. klo 18 Ylikiimingin kirkossa
 
Oulujoen seurakunnan lapsi- ja nuorisokuoro aCorde 
sekä seurakuntien ja konservatorion puhallinorkesteri 
Spirito kertovat pääsiäisen tapahtumat musiikin 
keinoin.
”Suurempaa kuin maailmamme,
katsomaan käyn tarinaa.”
säv. Maria Portaankorva
san. Pirkko Arola
sov. Kaj Skrabb

Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 10 euroa. Lue juttu s. 9.

Oulunsalo: Melissa Anna La-
dina Keller, Tomas Aukusti 
Koskelo, Elea Neela Peppii-
na Nissilä, Eeli Jaakko Kale-
vi Spårman.
Tuira: Eerika Ilona Lintonen, 
Onni Eemil Oliver Paloniemi, 
Oona Emilia Pähtilä, Eemi 
Oliver Saukkoriipi, Iina San-
dra Kaarina Siltakoski, Oliver 
Olli Eemeli Sumell, Elsa Oli-
via Suomela, Mila Leona Ut-
riainen.

Vihityt
Tuomiokirkko: Antti Ilma-
ri Siipo ja Kaisa Maria Sep-
pänen, Joni Mikael Laitila ja 
Sarliina Elisabet Kiviahde.
Karjasilta: Joona Matias Ni-
kula ja Katariina Tuulia Ollila, 
Kimmo Petteri Harila ja Piia 
Susanna Timonen, Antti Jo-
hannes Nissilä ja Krista Elisa-

bet Leinonen.
Oulujoki: Kalle Juhani Mä-
kikyrö ja Elina Mirja Sofia 
Paaso.
Tuira:  Kai Petri Väliaho ja Ul-
la-Maarit Puhakka.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Rauha Mar-
gareeta Kolehmainen 84, 
Eeva Madleena Perätalo 85.
Haukipudas: Kalle Aarne Sa-
muli Kaijankoski 86.
Karjasilta: Väinö Matti Hin-
kula 81, Liisa Annikki Ikäläi-
nen 85, Eino August Matilai-
nen 93, Kalevi Henrikki Mo-

nonen 80, Taimi Elina Mono-
nen 97, Tyyne Maria Peso-
nen 85. 
Oulujoki: Eeva Helena Aho-
nen 54, Teuvo Valde Ante-
ro Keskitalo 68, Markku Ju-
hani Kukkola 65, Tyyne Tam-
minen 83, Eeva Liisa Timo-
nen 73, Kalervo Jaakko Mat-
ti Tuppurainen 73.
Oulunsalo: Markku Juhani 
Väänänen 62.
Tuira: Jorma Päiviö Eloranta 
63, Pirkko Anneli Hiltunen 
81, Veikko Juhani Komula 80, 
Juha Antero Remes 57, Aura 
Tuominen 91.

K i r ko n ku va p a n k k i  /  M a r k ku Ru o t t i n e n
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Polkupyörien keväthuolto
Siipi – lähetyksen puoti ja paja, 
Nokelantie 48 B, käynti Latokartanontien puolelta

Polkupyörän perushuoltoa edullisesti 7.–17.4. 
ma–ke, pe klo 10–14. Varaa aika p. 044 3161 720.
Perushuolto 30 €. Huom! Asiakas hankkii 
tarvittavat varaosat, myös renkaat etukäteen.

Oulun ev.-lut. seurakunnat ovat 
Facebookissa. Käy tykkäämässä.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a
Keskustan srk-talo
Isokatu 17
Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71
Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2
Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Torstain raamattupiiri to 
26.3. klo 13  Rovastinsali, 
Asemakatu 6. Lisätietoja an-
taa Anna-Mari Heikkinen.
Vanhan pappilan lähetys-
piiri to 26.3. klo 14, Heikki 
Karppinen. 
Ompeluseurat to 26.3. klo 19  
Intiön seurakuntakoti.
Sana elää pe 27.3. klo 18 
Vanha pappila.   
Aamupiiri la 28.3. klo 10 
Vanha pappila, Juha Tervas-
kanto. 
Messu su 29.3. klo 10  Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Matti Pikkarainen ja avus-
taa Hanna-Maija Ollanketo. 
Kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki ja urkurina Henna-Ma-
ri Sivula. Tuomiokirkon ka-
marikuoro, johtaa Lauri-Kal-
le Kallunki. Lähetys www.
virtuaalikirkko.fi. Kirkkokah-
veilla myynnissä pääsiäisko-
risteita, koristeltuja oksia ja 
rairuohoasetelmia. 
Messu su 29.3. klo 14  Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Matti Pikkarainen ja kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki. 
Opettajien raamattupiiri 
ma 30.3. klo 16  Vanha pap-
pila. 
Iltakirkko ma 30.3. klo 19  
Oulun tuomiokirkko. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso ja kant-
torina Henna-Mari Sivula. 
Oulun Laulu, johtaa Kristian 
Heberg. 
Raamattupiiri ti 31.3. klo 19  
Intiön seurakuntakoti, Poh-
jois-Pohjanmaan Kansanlä-

hetys. 
Iltakirkko ti 31.3. klo 19  Ou-
lun tuomiokirkko. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen ja 
kanttorina Henna-Mari Sivu-
la. NMKY:n Mieskuoro, joh-
taa Ahti Sepp.
Raamattupiiri ke 1.4. klo 17 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Iltakirkko ke 1.4. klo 19.  Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Jouko Lankinen ja kanttori-
na Péter Marosvári.
Messu to 2.4. klo 14  Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jyr-
ki Vaaramo ja avustaa Han-
na-Maija Ollanketo. Kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki, 
Tuomiokirkkokuoro. 
Messu to 2.4. klo 19 Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jyr-
ki Vaaramo, avustaa Hanna-
Maija Ollanketo ja kanttori-
na Péter Marosvári.
Sanajumalanpalvelus pe 
3.4. klo 10  Oulun tuomio-

kirkko. Toimittaa Ari-Pekka 
Metso ja avustaa Anna-Ma-
ri Heikkinen, kanttorina Pé-
ter Marosvári.
Kuolinhetken hartaus pe 
3.4. klo 15 Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Anna-Mari 
Heikkinen ja kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki. 
Pääsiäisyön messu la 4.4. 
klo 23  Oulun tuomiokirkko. 
Toimittaa Jouko Lankinen ja 
avustaa Jyrki Vaaramo, kant-
torina Péter Marosvári. 
Messu su 5.4. klo 10  Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jyr-
ki Vaaramo ja avustaa Han-
na-Maija Ollanketo, kantto-
rina Lauri-Kalle Kallunki. 
Messu su 5.4. klo 17  Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Pasi Palmu. 
Sanajumalanpalvelus ma 
6.4. klo 10  Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Hanna-
Maija Ollanketo ja avustaa 

Anna-Mari Heikkinen, kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki.

Harrastukset ja kerhot
Matalankynnyksen raamis 
to 26.3. klo 17 Vanha pappi-
la. Iso kirja kiinnostaa. Tutus-
tumme Raamattuun ja poh-
dimme sen sisältöä, sano-
maa ja tulkintoja, unohta-
matta omaa arkea. Pohdin-
taa on virittämässä pastori 
Jouko Lankinen. 
Lenkkiryhmä to 26.3.  ja 
2.4. klo 18  Keskustan seura-
kuntatalo. Lisätietoja: Mono 
Kuoppala, p. 040 5747 124.
Nuorten pelikahvila pe 27.3. 
klo 18–22, Vanhan pappilan 
kivijalka, käynti Isokadun 
puolelta. Nuorille tarkoitet-
tu pelikahvila. 
Avoimet ovet nuorille ke 
1.4. klo 18 Keskustan seu-
rakuntatalo Suoristusvapaa 
alue eli vapaata oleskelua 
parhaassa seurassa. Lisätie-
toja Mono Kuoppala, p. 040 
5747 124.

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihdetyön diakoniatyön-
tekijän päivystys to 26.3. ja 
2.4. klo 11  Keskustan seura-

kuntatalo. Keskustelua, oh-
jausta. 
Diakonian ajanvaraus ma 
30.3. Keskustan seurakunta-
talo. Taloudellisissa asioissa 
ma klo 9–11 p. 044 3161 419 
tai käymällä Isokatu 17. Ko-
tikäyntipyynnöissä voitte ol-
la yhteydessä suoraan oman 
alueen työntekijään. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria ke 1.4. klo 11  Hei-
nätorin seurakuntatalo. Hin-
ta 2 €. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhepyhäkoulu su 29.3.  
Heinätorin seurakuntatalo 
sunnuntaisin klo 12. 
Tiistai Tupa ti 31.3. klo 13.30  
Keskustan seurakuntatalo. 
Mukana nuorisotyönohjaaja 
Kaija Siniluoto, p. 050 5249 
779. 

Musiikki
Faurén ja Händelin musiik-
kia palmusunnuntaille 29.3. 
klo 17, Oulun tuomiokirkko. 
Oulun konservatorion kama-
riorkesteri, Oulun Kamari-
kuoro, solistit,  johtajana Os-
mo Leponiemi.  Vapaa pääsy, 
käsiohjelmamaksu 5 €.

Gabriel Faurén Requiem 
Oulun tuomiokirkossa pe 3.4. klo 18.
 Virva Puumala (sopraano) ja Jussi Juola (bassobaritoni), 
Sekakuoro Tuike ja Pudasjärven kirkkokuoro, 
Oulun Kamariorkesteri, johtaa Olli Heikkilä. 
Vapaa pääsy! 
Käsiohjelma 10 € tuntia ennen kirkon ovelta.

Isä–lapsi-parkki 
ma 30.3. klo 14–16 Paalikatu 6 D 
ma 30.3. klo 17–19 Mellenius-talo, Peltolankaari 18 A

Isä-lapsiparkki on Oulun seurakuntayhtymän ja Oulun 
kaupungin perhepalvelun järjestämää toimintaa, 
joka on suunnattu isille ja heidän alle kouluikäisille 
lapsilleen. Parkki on matalankynnyksen kohtaamis-
paikka, johon isät sekä isoisät voivat tulla lastensa 
kanssa. Ennakkoilmoittautumista ryhmään ei ole. 
 Isä-lapsiparkin tapaamisissa edetään vapaasti, il-
man suunniteltua ohjelmaa. Toiminnan tarkoitukse-
na on tukea isyyttä sekä mahdollistaa isän ja lapsen 
vuorovaikutus yhteisellä ajalla.
Lisätietoja: lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p. 050 5211 065, kari.rekila@evl.fi.
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Pääsiäis-
polku

Jäälin kappelilla
Jäälin kappeliin rakennetaan Pääsiäispolku. 
Pääsiäispolulla saa kokea ja nähdä
pääsiäisen keskeiset tapahtuma 
palmusunnuntaista pääsiäisen aamuun.  

Iltanäytökset
su 29.3. klo 17 ja 18 
sekä ti 31.3. klo 18, 18.30 ja 19.            .

Pääsiäispolulle 
ovat kaikki 
tervetulleita, 
vauvasta  vaariin!   

Iloa kotiin 
pääsiäisajan 
koristeilla 
sunnuntaina 29.3. klo 11.30–14 
Oulun tuomiokirkon kryptassa. 

Jäikö tänäkin vuonna 
rairuoho kylvämättä? 
Palmusunnuntain 
kirkkokahvilla myydään 
pääsiäisajan koristeita; 
kauniita koristeltuja oksia 
ja rairuohoasetelmia. 
Tuotto Yhteisvastuukeräykselle. 

Iloa kotiin 
pääsiäisajan 
koristeilla

Seniorit!
Kun vanha ihminen kaipaa 
keskustelukumppania, 
yhteistä hiljentymistä, 
rukousta, ehtoollista, 
ota yhteyttä 
vanhustyön pastoriin:
Markku Palosaari 
p. 044 3161 420
markku.palosaari@evl.fi

www.suurellasydamella.fi

Katso uusimmat 
vaapaehtoistyöpaikat osoitteessa 

www.suurellasydamella.fi.
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Menot Oulun seurakunnissa 26.3.–2.4.2015

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

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

Hengelliset tilaisuudet
Raamattupiiri to 26.3. klo 10 
Montin-salissa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön taloudellisis-
sa asioissa ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151. Hox! ma 30.3. ja 
ma 6.4. ei päivystystä!
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu seuraavan ker-
ran ma 13.4. klo 11–12 Jäälin 
kappelissa.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro seuraavan 
kerran ma 13.4. klo 10–11 Ko-
lamäen kerhohuoneella. 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Rukouspiiri to 26.3. klo 18 
srk-keskuksen kappelissa. 
Sanajumalanpalvelus su 
29.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Sami Puolitaival, saarna 
Juha Sarkkinen, kanttorina 
Hannu Niemelä, seurakun-
nan lapsikuoro, johtaa Kaisa 
Säkkinen. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen kirkkokahvit srk-
keskuksessa. 
Hiljaisen viikon maanan-
tain iltajumalanpalvelus ma 
30.3. klo 19 kirkossa. Toimit-
taa Martti Heinonen, nuor-
ten gospel-bändi.
Iltajumalanpalvelus ti 31.3. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa Ja-
ri Flink, kanttorina Hannu 
Niemelä, Haukiputaan Mies-
kuoro.  
Ehtoollishartaus ke 1.4. klo 
13.30 Kellonhovin vanhus-
tentalon kerhohuoneessa. 
Toimittaa Sami Puolitaival. 
Kaikille avoin. 
Iltajumalanpalvelus ke 1.4. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa 
Leena Brockman, kanttori-
na Kaisa Säkkinen, Seniori-
kuoro.
Kiirastorstain messu 2.4. klo 
19 kirkossa. Toimittaa Juha 
Sarkkinen, saarna Arto Ne-
vala, kanttorina Kaisa Säk-
kinen, Haukiputaan Kirkon 
Kamarikuoro, johtaa Hannu 
Niemelä.
Pitkäperjantain sanaju-
malanpalvelus pe 3.4. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Sami 
Puolitaival, kanttorina Han-
nu Niemelä.

Pitkäperjantain hartaus pe 
3.4. klo 15 Martinniemen srk-
kodilla. Toimittaa Sami Puoli-
taival, kanttorina Kaisa Säk-
kinen.
Pääsiäisyön messu la 4.4. 
klo 23 srk-keskuksessa. Toi-
mittaa Juha Sarkki-
nen, saarna Ja-
ri Flink, kant-
torina Han-
nu Nieme-
lä, Hauki-
putaan Kir-
kon Kama-
rikuoro.
Messu 1. 
pääsiäispäi-
vänä 5.4. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Lee-
na Brockman, saarna Martti 
Heinonen, kanttorina Kaisa 
Säkkinen.
Sanajumalanpalvelus 2. 
pääsiäispäivänä 6.4. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Martti 
Heinonen, kanttorina Kaisa 
Säkkinen.

Harrastukset ja kerhot
Missionuoret to 26.3. klo 18 
Wirkkulassa.
Nuorten ilta pe 27.3. klo 18 
Vakkurilassa. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodis-
sa sekä perjantaisin klo 10–
11.30 Vakkurilassa, Martin-
niemen srk-kodissa ja Joke-
lan vanhalla koululla. Perhe-
kerhoon ei ole ilmoittautu-
mista ja sinne voi tulla silloin 
kun itselle sopii. Pääsiäisvii-

kolla ei perhekerhoja.

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro ma 30.3. klo 
10–11 srk-keskuksessa. 
Diakonian päivystys maa-

nantaisin klo 9–11, p. 
044 7310 232 (mm. 

ajanvaraukset 
taloudellisen 
avun hakemis-
ta varten).
Senioriapu 
auttaa koto-

na asuvia iäk-
käitä ihmisiä va-

paaehtoistyönä ko-
din avuntarpeissa, ei 

remonttia, siivousta eikä 
muuttoja. Kysy lisää Mau-
ri Raappanalta, p. 044 2104 
415 tai Johanna Kerolalta, p. 
045 1393 993.

Muut menot
Kirkkoherranvirasto avoin-
na kiirastorstaina 2.4. klo 
9–14.
Nuorten leiri 17–19.4. Iso-
niemen leirikeskuksessa. Lei-
ri on tarkoitettu rippikou-
lun käyneille ja ensisijaises-
ti haukiputaalaisille nuorille. 
Leirin hinta 20 €, ilm. www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumat pe 27.3. mennessä. Il-
moittautuneille lähetetään 
tarkemmat tiedot kirjeitse.
Ilmoittautuminen Oulun 
rovastikunnan yhteiseen 
isospäivään. Isospäivä la 
25.4. klo 13–18 Haukiputaal-
la kirkon ja srk-keskuksen 
ympäristössä. Tapahtuma 
on tarkoitettu kaikenikäisil-

Musiikkitilaisuudet
Ruskakööri  pe 27.3. klo 10 
seurakuntakeskuksessa.
Yhteisvastuulau-
luilta pe 27.3. 
klo 18 Honka-
sella os. Kii-
minkijoentie 
1105. Laule-
taan yhdessä 
tuttuja hen-
gellisiä laulu-
ja, arpajaiset ja 
kahvittelua. Terve-
tuloa!

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerho Jäälin kappelilla 
to 26.3. klo 9.30–11.
Perhekahvila Kirkkopirtillä 
pe 27.3. klo 9.30–11.
Perhekerhot, perhekahvilat 
ja päiväkerhot eivät kokoon-

Senioriapu 
auttaa kotona 

asuvia iäkkäitä ihmisiä 
vapaaehtoistyönä

 kodin avuntarpeissa. 
Kysy lisää, p. 

044 2104 415 tai p. 
045 1393 993.

Pääsiäispolku  
Jäälin kappelilla

Tulevana pääsiäisenä Jäälin kappelille rakennetaan 
Pääsiäispolku. Pääsiäispolulla saa kokea ja nähdä 

pääsiäisen keskeiset tapahtumat palmusunnuntaista 
pääsiäisen aamuun. Pääsiäispolulle ovat kaikki terve-
tulleita, vauvasta vaariin! Iltanäytöksiä on sunnuntain 
29.3. klo 17 ja 18 sekä tiistaina 31.3. klo 18, 18.30 ja 19. 

 Seurakunnan 
työntekijä 

tavattavissa 
Senioritalolla 

torstaisin 
klo 9–10

nu hiljaisella viikolla (30.3.–
6.4.). 
Pääsiäispolku kaikenikäi-

sille Jäälin kappelil-
la su 29.3. klo 17 

ja 18, ti 31.3. klo 
18, 18.30 ja 19. 
Tervetuloa!
Esikkoryh-
mää ei tiis-
taina 31.3.

Pyhäkoulu 
su 29.3. klo 12–

12.30 Kirkkopir-
tillä.

Harrastukset ja kerhot
Nuorten Yökahvila pe 27.3. 
klo 18.30–22 nuorisotalo 
Sykkeessä yhteistyössä nuo-
risopalveluiden kanssa.
Juttunurkka seuraavan ker-
ran ma 13.4. klo 10–13 Jäälin 
kappelissa.
Diakoniapiiri  ma 13.4. klo 

HUOMIO!
Latoarpoja 
on vielä 
myynnissä!

Hyvän mielen turnaus       
lauantaina 18.4. seurakunnan järjestämä 
lentopalloturnaus laivakankaan koululla.
Turnaus on sekajoukkueille, kentällä on oltava 
vähintään 3 naispelaajaa kerrallaan.
Turnaukseen otetaan 12 joukkuetta, mutta jos tuli-
joita on paljon, harkitaan laajentamista 16 joukku-
een turnaukseksi, jolloin yksi alkulohko pelataan Kii-
minkijoen koululla. Osallistumismaksu 10 €/ pelaaja, 
josta puolet menee yhteisvastuun, puolet seurakun-
nan poikakuoronhyväksi. Poikakuoron vanhemmat 
vastaavat kahvikanttiinista.
Ilmoittautumiset jarkko.metsanheimo@evl.fi

le isoskoulutuksessa olevil-
le ja isoskoulutuksen jo käy-
neille nuorille. Isospäivän oh-
jelmassa mm. gospel-musiik-
kia, askartelua, rentoutumis-
ta, messu kirkossa. Lisätieto-
ja tapahtumasta saat oman 
seurakuntasi nuorisotyönoh-
jaajilta. Ilm. 9.3.-12.4. www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-

tumat.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat su 29.3. klo 14 
palvelukoti Kultasimpussa ja 
vuodeosastolla ja klo 17 srk-
keskuksessa, Jokikylä: toi-
mintatorstai to 26.3. klo 18, 
päiväkerho, raamattuluokka, 
ompeluseurat, nuortenilta la 
28.3. klo 19 ry:llä.

13–14.30 Jäälin kappelin 
neuvotteluhuoneessa.
Naisten kasvuryhmä ti 31.3. 
klo 14 Suvelan saunalla ulkoi-
lun merkeissä.
Nuorten musaryhmä to 
26.3. klo 18–20 Jäälin kap-
pelilla.
Nuorten musaryhmä to 2.4. 
klo 18–20 Jäälin kappelilla.
Piispan keväinen sauvakä-
velytapahtuma Yhteisvas-
tuun hyväksi Jäälissä to 9.4. 
klo 18. Osallistumismaksu 

on aikuisilta 10 €, lapsilta ja 
opiskelijoilta 2 €, joka sisäl-
tää lämpimän juoman kä-
velyn jälkeen. Tapahtumas-
sa on lisäksi myynnissä arpo-
ja sekä kahvia ja pullaa. Ter-
vetuloa ”sauvailemaan” piis-
pan seurassa hyvän asian 
puolesta!

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 29.3. klo 
17 seurat ry:llä, Keijo Nissilä, 
Pauli Niemelä.

Messu su 29.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Seija Helomaa, avustaa Jii-Pee Nyys-
sönen, kanttorina Jarkko Metsänheimo, 
Poikakuoro Pohjantähdet Ulla Metsänhei-
mon johdolla.
Iltakirkko ma 30.3. klo 19 kirkossa. Toi-
mittaa Raimo Salonen, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo, Poikakuoron junnut.
Iltakirkko ke 1.4. klo 19 kirkossa. Toimit-
taa Harri Isopahkala, kanttorina Sari Wal-
lin, Ruskakööri johtajana Risto Ainali.
Kiirastorstain iltakirkko to 2.4. klo 19 kir-
kossa. Toimittaa Seija Helomaa, avustaa 
Seija Lomma, kanttorina Sari Wallin, kirk-
kokuoro.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 

3.4. klo 10 kirkossa. Toimittaa Miia Sep-
pänen, kanttorina Jarkko Metsänheimo, 
mieskvartetti.
Pääsiäisyön messu la 4.4. klo 23 kirkossa. 
Toimittaa Juha Tahkokorpi, kanttorina Sa-
ri Wallin, Silja Haho, viulu.
Messu su 5.4. klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Harri Isopahkala, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo, lasten laulukouluryhmät Ulla 
Metsänheimon johdolla.
Messu su 5.4. klo 13 Jäälin kappelissa. Toi-
mittaa Harri Isopahkala, kanttorina Jark-
ko Metsänheimo.
Messu ma 6.4. klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Pauli Niemelä, saarnaa Erkki Piri, kanttori-
na Sari Wallin, Taina Palola, huilu.

Pääsiäisenajan jumalanpalvelukset

Pääsiäisvaellus 
sunnuntaina 29.3. messun jälkeen 
n. klo 11.30–13 Vakkurilassa.
Tule seuraamaan Jeesuksen viimeisiä elämänvaiheita 
elämyksellisen vaelluksen kautta! Vaelluksella liiku-
taan ryhmissä, jotka lähtevät n. 15 min. välein. Lähtö 
Vakkurilan perhekerhotilan eteisestä. 
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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
Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

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 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta.

Karjasillan
seurakunta

2.4. klo 19, Maikkulan kap-
peli.  Toimittaa Olavi Mäke-
lä, kanttorina Riitta Piippo ja 
Kappelin laulu. Kolehti Yh-
teisvastuukeräykselle. 
Raamattupiiri to 26.3. ja 2.4. 
klo 18, Maikkulan kappeli.
Raamattupiiri to 26.3. klo 
18, Kastellin kirkko. 
Hiljaisen viikon virsi-ilta ma 
30.3. klo 18.30, Kaukovaini-
on kappeli.  Ks. ilmoitus.
Miesten raamattupiiri ke 
1.4. klo 18, Karjasillan kirkko.  
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: ompeluseurat to 26.3. 
klo 18, Kaukovainion kap-
peli, pe 27.3. klo 17, Kastel-
lin kirkko ja klo 19, Maikku-
lan kappeli. Raamattuluok-
ka pe 27.3. klo 18, Maikku-
lan kappeli. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Luontopyhis su 29.3. klo 15, 
Lämsänjärven leirikeskus. 
Perhekerhot, perhetupa, 
puistopyhäkoulut, perhei-
den puuhaillat lisätietoja: 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoja: 
www.oulunseurakunnat.fi/
tpahtumat/karjasillan-seura-
kunnan-perhehelmet-mus-
kari.
Kokkikerhot, puuhakerhot, 
isä-lapsi sählykerhot, lii-
kuntakerhot, leivontaker-
hot, salibandy-kerho lisä-

tietoja: www.oulunseura-
kunnat.fi/kerhot_piirit_ta-
pahtumat.
Kuoroharjoituksista lisätie-
toja: www.oulunseurakun-
nat.fi/kuoroharjoitukset.

Harrastukset ja kerhot
Eläkeläisten kerho to 26.3. 
klo 13, Kastellin kirkko.  
Eläkeläisten kerho to 26.3. 
klo 13, Karjasillan kirkko.  
Diakoniaryhmä ti 31.3. klo 
14, Maikkulan kappeli.  
Ilmoittautuminen Oulun ro-
vastikunnan yhteiseen isos-
päivään. Sinä isosena toimi-
va oululainen nuori! Tule ro-
vastikunnan yhteiseen isos-
päivään Haukiputaalle ta-
paamaan toisia isosia, virkis-
tymään ja hankkimaan uusia 
ideoita kesän leireille! 
RoNu isospäivä järjestetään 
25.4. klo 13, Haukiputaalla 
kirkon ja seurakuntakeskuk-
sen ympäristössä. Ilmoittau-
tuminen tapahtumaan 9.3.–
12.4. välisenä aikana. Ks. il-
moitus s. 20.
Pyhän Andreaan Naiskuoro 
ke 1.4. klo 18, Pyhän Andre-
aan kirkko. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro to 26.3. klo 9, 
Kaukovainion kappeli. 
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupuuro pe 27.3. klo 
9, Pyhän Andreaan kirkko. 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Tuomasmessu la 28.3. klo 
18, Kastellin kirkko.  Ks. il-
moitus s.14.
Messu su 29.3. klo 10, Karjasil-
lan kirkko. Toimittaa Liisa Kar-
kulehto, avustaa Maija Kontti-
nen, kanttorina Juha Soranta. 
Merikosken laulu.  Puurosun-
nuntai, kirkkokahvit.
Perhemessu - Muskarikirk-
ko su 29.3. klo 10, Kastellin 
kirkko. Toimittaa Erja Järvi, 
kanttorina Riitta Piippo. 
Kastemessu su 29.3. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Toimittaa Mirjami Dutton, 
avustaa  Esa Nevala,  kantto-
rina Sirpa Ilvesluoto. Lapsi- 
ja tyttökuoro avustaa. Kirk-
kokahvit.
Messu su 29.3. klo 12, Kau-
kovainion kappeli.  Toimit-
taa Liisa Karkulehto, avus-
taa  Maija Konttinen,  kant-
torina Riitta Piippo. Kirkko-
kahvit. Kolehti lähetystyö-
hön Suomen Lähetysseuran 
kautta teemalla "Jumalan ar-
mo kuuluu kaikille". 
Hiljaisen viikon iltakirkko 
ma 30.3. klo 19, Karjasillan 
kirkko. Toimittaa Esa Nevala, 
kanttorina Ilkka Järviö.  Mu-
kana Resonanssi-kuoro.
Hiljaisen viikon iltakirkko ti 
31.3. klo 19, Karjasillan kirk-
ko.  Toimittaa Maija Kontti-
nen, kanttorina Ilkka Järviö. 
Mukana Resonanssi-kuoro. 
Bibliodraamaa.  
Hiljaisen viikon iltakirk-
ko ke 1.4. klo 19, Karjasil-
lan kirkko. Toimittaa Mirja-
mi Dutton, kanttorina Ilkka 
Järviö. Mukana Resonanssi-
kuoro.
Messu ke 31.3. klo 19 Kau-
kovainion kappeli. Rauhan-
yhdistys, saarna Erkki Piri.
Kiirastorstain iltamessu to 
2.4. 19, Karjasillan kirkko. 
Toimittaa Liisa Karkulehto, 
avustavat  Satu Kreivi-Palo-
saari ja Asta Leinonen, kant-
torina Juha Soranta. 
Kiirastorstain iltamessu to 
2.4. klo 19, Kastellin kirkko.  
Toimittaa Esa Nevala, avusta-
vat  Erja Järvi ja Ville Vakkuri,  
kanttorina Ilkka Järviö. 
Kiirastorstain iltamessu to 
2.4. klo 19, Pyhän Andre-
aan kirkko. Toimittaa Heik-
ki Karppinen, avustaa Mirja-
mi Dutton, kanttori Sirpa Il-
vesluoto. 
Kiirastorstain iltamessu to 

Kirjallisuuspiiri lukevaisille uteliaille 
Kastellin kirkon pappilassa, Töllintie 38

15.4. Alice Hoffman: Aavikon kyyhkyset
Nura Farah: Aavikon tyttäret

KIRJAVIRTAA
PAPPILASSA

Perheleiri 
24.–26.4. Rokuan leirikeskuksessa. 

Perheleirillä luvassa mukavaa yhdessä oloa, 
ulkoilua, saunomista, askartelua, yhteisiä 
hartaushetkiä sekä hyvää ruokaa.
Hinta aikuisilta 45 € ja 4–18-v. 31 €. 
Alle 4-vuotiaat lapset osallistuvat leirille ilmaiseksi. 
Etusijalla Karjasillan seurakunnan jäsenet. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 23.3.–9.4. 
lapsi- ja perhetyön sihteeri Mari Jääskeläiselle, 
p. 040 5747 109 tai mari.jaaskelainen@evl.fi.

Lattiakuvailta 
keskiviikkona 1.4. klo 18 Maikkulan kappelissa. 
Lattiakuvailta – Kristus on voittanut kuoleman, pää-
siäinen. Lapsille ja aikuisille oma kertomus, jonka jäl-
keen yhteinen iltapala. Tervetuloa kaiken ikäiset yksin 
tai yhdessä. Katso lisätietoja www.oulunseurakunnat.
fi/lattiakuvahartaus# 

Hiljaisen viikon virsi-ilta 
maanantaina 30.3. klo 18.30 Kaukovainion kappelissa.  
Tilaisuus alkaa teetarjoilulla. Varsinainen virsi-ilta 
alkaa klo 19. Mukana Oulun seudun virsikuoro, 
johtaa Mervi Kyrki sekä Kaukovainion lähetyspiiri.

Pääsiäisnäytelmä 
torstaina 26.3. klo 18 Karjasillan kirkossa. 

Tule mukaan kokemaan pääsiäisen iloa ja riemua Kar-
jasillan kirkolle kaikille avoimeen pääsiäisnäytelmään. 
Pääsiäisnäytelmässä seurataan Jeesuksen viimeisiä elä-
mänvaiheita palmusunnuntaista tyhjän haudan iloon 
saakka. 
Pääsiäisnäytelmässä kuvataan raamatunmukaises-
ti Jeesuksen ja opetuslasten vaiheita palmusunnun-
tain tapahtumista tyhjän haudan ja ylösnousemuksen 
iloon saakka. Näytelmän ovat kirjoittaneet seurakun-
nan omat työntekijät ja siinä on otettu huomioon voi-
makkaasti myös lapset. Näytelmä kestää n. 30 min.

Natural Horns 
perjantaina 27.3. klo 19 
Karjasillan kirkossa. 
Oulun konservatorion käyrätor-
vensoiton opiskelijat esiintyvät. 
Käyrätorvimusiikkia erilaisilla 
kokoonpanoilla. Vapaa pääsy. 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoen-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Oulujoen 
seurakunta

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

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 26.3.–2.4.2015

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Perhemessu su 29.3. klo  10, 
Oulujoen kirkko. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, avusta-
vat Sanna Komulainen, Hei-
di Pesonen ja Aki Hekkala, 
Huonesuon pikkukoulu- ja 
perhekerholaiset sekä Liisa 
Smolander, piano, ja Pekka 
Smolander, sello. Kanttorina 
Sanna Leppäniemi. 
Messu su 29.3. klo 12, Hin-
tan seurakuntatalo. Toimit-
taa Ilkka Mäkinen, kanttori-
na Lauri Nurkkala.
Messu su 29.3. klo 12, San-
ginsuun seurakuntakoti. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi. Kirkkokahvit. 
Perhekirkko su 29.3. klo 12, 
Ylikiimingin kirkko. Toimit-
taa Olavi Isokoski, saarna 
Riitta Kentala, kanttorina 
Leo Rahko. Lapsikuoro. 
Perhekirkko  su 29.3. klo 
10, Yli-Iin kirkko. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, saarna Riit-
ta Kentala, avustaa Elisa Kla-
sila ja Tiina Kemola, kanttori-
na Anja Hyyryläinen.
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
30.3. klo 18  Myllyojan seura-
kuntatalo, Ystävän kamari.
Hiljaisen viikon kirkkoilta 
ma 30.3. klo 19 Oulujoen kirk-
ko. Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Hiljaisen viikon kirkkoilta ti 
31.3. klo 19, Oulujoen kirkko. 
Toimittaa Satu Saarinen, kant-
torina Sanna Leppäniemi. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 31.3. klo  19,  Myl-

lyojan seurakuntatalo.  Esa 
Nevala ja Kalevi Haapalahti.
Hiljaisen viikon perheilta 
ke 1.4. klo 18, Oulujoen kirk-
ko.  Riitta Kentala, kanttori-
na Lauri Nurkkala. 
Hiljaisen viikon virsilauluil-
ta ke 1.4. klo 19 Yli-Iin kirk-
ko. Toimittaa Pertti Lahtinen 
ja Anja Hyyryläinen. Miesten 
lauluryhmä, Laulutrio Maa-
riet.
Messu to 2.4. klo 19,  Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Sanna 
Komulainen, avustaa Ilkka 
Mäkinen ja Pentti Kortesluo-
ma, kanttorina Sanna Leppä-
niemi. Kirkkokuoro.
Messu to 2.4. klo 19, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Leo 
Rahko.  Kirkkokuoro.
Messu to 2.4. klo 19, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, avustaa Hilla Jurvelin 
ja Salla Tuominen, kanttori-
na Anja Hyyryläinen.
Sanajumalanpalvelus pe 
3.4. klo 10, Oulujoen kirkko. 
Sanajumalanpalvelus pe 
3.4. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Sanajumalanpalvelus pe 3.4. 
klo 10, Ylikiimingin kirkko. 
Pääsiäisyön messu la 4.4. 
klo 23, Ylikiimingin kirkko. 
Messu su 5.4. klo 10, Oulujo-
en kirkko. 
Messu su 5.4. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. 
Messu su 5.4. klo 12, Ylikii-
mingin kirkko. 
Messu ma 6.4. klo 10, Oulu-
joen kirkko. 
Messu ma 6.4. klo 12, Hintan 
seurakuntatalo. 
Sanajumalanpalvelus ma 

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 ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 29.3. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, avustaa Hanne-
le Heinonen, kanttori Tuomo 
Kangas. Radio Dei. 
Palmusunnuntain sävelhar-
taus su 29.3. klo 20 Oulunsa-
lon kirkko. Ks. ilmoitus.
Ahtisaarna ma 30.3. klo 19 
Oulunsalon kirkko. Toimittaa 
Jukka Joensuu, kanttori Kai-
su Alasaarela.
Virsilaulupiiri ti 31.3. klo 11 
Kerttu Piiraisella, Anneli Nie-
minen ja Taru Pisto. 
Ahtisaarna ti 31.3. klo 19 
Oulunsalon kirkko. Toimittaa 
Pentti Kopperoinen, kanttori 
Tuomo Kangas. 
Messu Salonkartanossa ke 
1.4. klo 13.30, Petri Satomaa, 
Taru Pisto.

Huom. Seurakuntakerhoa ei 
ole to 2.4. 
Messu to 2.4. klo 19 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Petri 
Satomaa, avustaa Riitta Mar-
kus-Wikstedt, kanttori Taru 
Pisto, Uusi Ääni -kuoro. 

Sanajumalanpalvelus pe 
3.4. klo 10 Oulunsalon kirk-
ko. Toimittaa Minna Salmi, 
avustaa Anneli Nieminen, 
kanttori Tuomo Kangas. 
”Käy yrttitarhasta polku” 
Pitkäperjantain sanomaa 
sanoin ja sävelin pe 3.4. klo 
15 Oulunsalon kirkossa. Esiin-
tyjät: Hellevi Pirttisalo ja An-
ja Salo. Musiikki: Tuomo Kan-
gas. Vapaaehtoinen ohjel-
mamaksu Yhteisvastuun hy-
väksi.

Harrastukset ja kerhot
Hiljaisella viikolla ei ole ker-
hoja. Kerhot jatkuvat pääsi-
äisen jälkeen normaalisti.

Lapsille ja
lapsiperheille

Huom. hiljaisella viikolla ei 
ole perhe- eikä parkkiker-
hoja eikä askareiltoja. Toi-
minta jatkuu pääsiäisen jäl-
keen 7.4.

6.4. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Sanajumalanpalvelus ma 
6.4. klo 10, Ylikiimingin 
kirkko. 

Musiikkitilaisuudet
Pääsiäisen salaisuus lapsi-
kuorolle ja puhallinorkeste-
rille la 28.3. klo 18 Oulujoen 
kirkossa ja  ke 1.4. klo 18 Yli-
kiimingin kirkossa. Ks ilmoi-
tus s. 14. 
Sävelhartaus su 29.3. klo 14 
Yli-Iin kirkko. Ks. ilmoitus. 

Harrastukset ja kerhot
Piispankamari pe 27.3. klo 
11–14 Ylikiimingin asukastu-
pa. Lähetyksen kirpputori-
kahvila. Tervetuloa perjan-
taisin kahvittelemaan ja tu-
tustumaan vapaaehtoisten 
tekemiin käsitöihin.
Seniorikerho pe 27.3. klo 11–
12.30, Juopulin kylätalo.  

Lapsille ja
lapsiperheille 

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, pyhäkoulu, perheker-
hot, perhekahvilat ja nuor-
ten kerhot.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian aamu ma 13.4. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.

Kyläkamari 
ma 30.3. klo 11 
seurakunnan 
Toimitalossa. 

Kaikenikäisten 
yhteisvastuu -ulkoilutapahtuma 
torstaina 26.3. klo 18 
Kortesluoman maneesilla, Lossirannantie 31. 
 
Alkuhartaus Pentti Kortesluoma. Ohjelmassa 
talutusratsastusta, makkaranpaistoa, kahvi- 
ja mehutarjoilu, arvontaa ja muuta mukavaa 
yhdessäoloa. Autoparkki Pikkaralan Shellillä. 

Tapahtuman tuotto lahjoitetaan 
Yhteisvastuukeräykseen. Tervetuloa!

Palmu ja Omenapuu on fiktiivinen kertomus afrikkalai-
sen miehen matkasta Euroopan halki Suomeen. 
Antti Sevanto ja Ville Myllykoski välittävät kerronnan, 
laulujen ja kuvien kautta koskettavan tarinan.
Lähetysseuran tuottama teatteriesitys.
Vapaa pääsy, tervetuloa! 
Rippikoululaisten lähetyspäivä 29.3. 
Toimitalon yläsali, ryhmät;
- klo 12–14 muualla rippikoulunsa suorittavat 
ja päiväkoulu
- klo 14 – 16 Rokua 1A, Rokua 1B ja Rokua AB
Sisältää Palmu ja Omenapuu -esityksen klo 12 ja 14.

Raamattu-
luentosarja

Matka pääsiäiseen
ke 1.4. klo 18 Oulunsalon seurakunnan 
Toimitalon yläsalissa, Vattukuja 2

Musta surma riehui Euroopassa 1600-luvun 
alkuvuosikymmeninä. Baijerissa Etelä-Saksassa 
Oberammergaun kyläläiset tekivät Jumalalle 
lupauksen ryhtyä esittämään Kristuksen 
kärsimysnäytelmää, jos kylä säästyisi kulkutaudilta. 
Näin kävikin. Nyt näytelmä on maailmankuulu. 
Sitä esitetään 10 vuoden välein edelleenkin pääosin 
kyläläisten omin voimin. Rovasti Matti Häkkisen 
toteuttama multimediaesitys kertoo Oulu Sinfonian 
kannatusyhdistys Pulssin matkasta halki Saksan 
katsomaan Oberammergaun kärsimysnäytelmää 
vuonna 2010.

Musiikkitilaisuudet
Kamarikuoro Sofia Magda-
lenan iltamusiikki ke 1.4. klo 
19 Oulunsalon kirkko. Laulu-
ja kristityn toivosta, taivas-
kaipuusta ja sekä Kristuksen 
rakkaudesta ihmisiä koh-
taan. Anerio - Rahmaninov - 
Gjeilo - Piae Cantiones. Kuo-
roa johtaa Taru Pisto. Tilai-
suuteen on vapaa pääsy.

Muut menot
Kehitysvammaisten Tuki 
ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous ke 8.4. klo 19 Ca-
ritas-talolla. Tervetuloa.

Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä pe 27.3. klo 17 ruokai-
lu ja tavaroiden vastaanot-
to, klo 18.30 maalismyyjäi-
set. Su 29.3. klo 16 kodin il-
ta. Ti 31.3. klo 19 Ahtisaarna, 
Pentti Kopperoinen. Pe 3.4. 
klo 16 seurat Pauli Pasanen, 
Juhani Lepistö.
Salonpää pe 3.4. seurat ry:llä 
klo 16. 

Palmusunnuntaina 
29.3. klo 18 Oulunsalon 
seurakunnan Toimitalon 
yläsalissa, 2. kerroksessa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus taloudellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–10 p. 040 7033 690 tai samaan aikaan käymällä 
paikanpäällä Myllyojan seurakuntatalolla. Muissa asiois-
sa voit ottaa yhteyttä oman alueen diakoniatyöntekijään.

     Palmusunnuntain      sävelhartaus 
        sunnuntaina 29.3. klo 20 Oulunsalon kirkossa. 

Toimittaa Jukka Joensuu, kanttori Tuomo Kangas, 
lapsikuoro, naiskuoro Aava, 

kantaattikuoro sekä soitinyhtye, 
johtaa Tuomo Kangas ja Eeva-Maija Sorvari. 

Leevi Madetojan Marian murhe, 
Bachin palmusunnuntain kantaatti Himmels König sei 

willkommen (Taivaan kuningas olkoon tervetullut).

Sävelhartaus
sunnuntaina 29.3. klo 14 Yli-Iin kirkossa.

Kirkkokuoro, miesten lauluryhmä ja naisten 
lauluryhmä johtaa Anja Hyyryläinen. 

Yhteislaulua. Puhe Hilla Jurvelin.
Tilaisuuden jälkeen kahvit ja kirkkokuoron 
järjestämät myyjäiset seurakuntatalossa. 

Tervetuloa! 

A
rkisto / M

ari Läh
teen

m
aa
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 29.3. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Lauri Ku-
jala, avustaa teol. yo Anit-
ta Uusikartano, kanttorina 
Heikki Jämsä. 
Messu ja saamelaisten kirk-
kopyhä su 29.3. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Jonne Pirkola, saar-
naa saamelaistyön pastori 
Erva Niittyvuopio, avustaa 
Päivi Jussila, kanttorina Katri 
Sippola. Pyhäkoulu saarnan 
aikana. Messun jälkeen lou-
nas (vapaaehtoinen maksu). 
Konfirmaatiomessu su 29.3. 
klo 10, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa Helena Paalan-
ne, avustaa Matti Ketola, Ma-
rika Alakopsa ja Jaakko Syyni-
maa, kanttorina Raakel Pöyh-
täri. Hiihtolomaripari 1A kon-
firmaatio.
Sanajumalanpalvelus su 
29.3. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Toimittaa Riit-
ta Louhelainen, kanttorina 
Tommi Hekkala. 
Konfirmaatiomessu su 29.3. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa Helena Paa-
lanne, avustaa Matti Keto-
la, Marika Alakopsa ja Jukka 
Kolmonen, kanttorina Raa-
kel Pöyhtäri. Hiihtolomari-
pari 1B konfirmaatio. 
Iltamessu su 29.3. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jaak-
ko Syynimaa, avustaa Jukka 
Kolmonen, kanttorina Heik-
ki Jämsä.
Hiljaisen viikon iltajuma-
lanpalvelus ma 30.3. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Päi-
vi Jussila, kanttorina Tommi 
Hekkala. 
Hiljaisen viikon iltajumalan-
palvelus ti 31.3. klo 19, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Riit-
ta Louhelainen, kanttorina 
Heikki Jämsä. 
Sotalapset ja Sotaorvot ke 
1.4. klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Hiljentymisviikon ta-
pahtuman teemana ”Mat-
ka ristin ja ylösnousemuksen 
pääsiäiseen”.
Hiljaisen viikon iltajumalan-
palvelus ke 1.4. klo 19, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jaakko 
Syynimaa, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri, musiikkiavustajina 
Marja Kukkula, Markus Lum-
me, Terhi-Liisa Sutinen ja Ou-
ti-Mari Karppinen.
Kiirastorstain messu to 2.4. 
klo 19, Tuiran kirkko. Toimit-
taa Petteri Tuulos, avustaa 
Niilo Pesonen ja Juha Valp-
pu, kanttorina Katri Sippola. 
Johanna Fiskaali, laulu. 
Kiirastorstain messu to 2.4. 
klo 19, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Toimittaa Päivi Jussila, 
avustaa Jonne Pirkola, kant-
torina Raakel Pöyhtäri. 
Kiirastorstain messu to 2.4. 
klo 19, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa Pasi Kurikka, 
avustaa Lauri Kujala ja Jon-
na Piirainen, kanttorina Tom-
mi Hekkala. Kuoro D'amen.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 3.4. klo 10, 
Tuiran kirkko. 
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 3.4. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 3.4. klo 12, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Pitkäperjantain sanajuma-

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 059
tavattavissa 
ma–pe klo 10–14

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

lanpalvelus pe 3.4. klo 12, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Jeesuksen kuolinhetken ru-
koushetki pe 3.4. klo 15, Tui-
ran kirkko. 
Pääsiäisyön messu la 4.4. klo 
23, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Pääsiäisyön messu la 4.4. 
klo 23, Pateniemen kirkko. 
Messu su 5.4. klo 10, Tuiran 
kirkko.
Kaikenikäisten monikulttuu-
rinen kastemessu su 5.4. klo 
10, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Messu su 5.4. klo 12, Rajaky-
län seurakuntakoti. 
Ehtoollisjumalanpalvelus 
Vanhan käsikirjan mukaan 
su 5.4. klo 17, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Messu ma 6.4. klo 10, Tuiran 
kirkko. 
Perheiden iloinen pääsiäis-
kirkko ma 6.4. klo 15, Pyhän 
Tuomaan kirkko.
Hartaus pe 27.3. klo 14.30, 
Caritas Matriiti, 2. kerros. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 27.3. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 27.3. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Herännäisseurat su 29.3. klo 
15, Tuiran kirkko.

Harrastukset ja kerhot
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 26.3. klo 12.30, Tuiran 
kirkko, Sumppu. 
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 26.3. klo 13, Kos-
kelan seurakuntakoti. Kevään 
aikana seuraavat kokoontu-
miset 30.4. ja 28.5.

Pääsiäisvaellus 
"Taulut ja Laulut"

to 26.3. 
Pyhän Tuomaan 

kirkossa. 
Yleisökierros 

klo 12.40 ja 13.

Eläkeläisten kerhot
to 26.3. klo 13 Pyhän Tuomaan kirkolla. 
to 26.3. klo 13 Tuiran kirkolla.
to 26.3. klo 14.30 Rajakylän seurakuntakodissa 

Eläkeläisten hiljaisen viikon messu 
tiistaina 31.3. klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko. Toimit-
taa Jonne Pirkola ja Petteri Tuulos. Diakoniatyönteki-
jöinä Irma-Elina Mukari ja Aino-Liisa Ilkko. Kanttorina 
Tommi Hekkala. Messun jälkeen kirkkokahvit. 
Linja-autoreitti:
11.40 Pyhän Luukkaan kappeli, 
ajaa Kaitoväylää, Raitotie, 
11.50 Pateniemen kirkko, 
11.55 Palokan palvelukeskus, 
12.05 Rajakylän seurakuntakoti, 
12.10 Koskelan seurakuntakodin pysäkki, 
12.15 Tuiran palvelukeskus, 
12.25 Tuiran kirkko, 
12.30 Alppilan pysäkki, ajaa Kaarnatietä, 
12.40 Metsolan kartano, Pyhän Tuomaan kirkko.
Paluukuljetus lähtee klo 14.45

Lähetyspiiri ma 30.3. klo 14, 
Tuiran palvelukeskus, Kan-
gastie 1. 
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
1.4. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 044 3161 412. 
Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyöntekijään.
Otetaan vastaan vaate- ja 
tavaralahjoituksia. Huom! 
Ajanmukaisia, ehjiä ja puh-
taita vaatteita, hyväkuntoista 
kotitaloustavaraa ja huone-
kaluja. Lisätietoja ja yhtey-
denotot Tuiran seurakunnan 
diakoni Sami Riipinen, p. 040 
5747 149.

Musiikkitilaisuudet
Iltamusiikki pe 27.3. klo 18, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Oulun 
Konservatoriosta keväällä val-
mistuvat kirkkomusiikin opis-
kelijat Tarleena Ylönen, Joona 
Parkkila ja Joni Vikki esittävät 
urkumusiikkia eri aikakausilta. 
Tilaisuuteen vapaa pääsy.

Perheiden ja koululaisten 
matka pääsiäiseen 
jatkuu tiistaina 31.3. klo 14–15.30 
Rajakylän seurakuntakodissa. 
Tutustumme yhdessä pääsiäisen teemoihin ja nautim-
me yhdessäolosta. Askartelemme, laulamme, leikim-
me ja kokkailemme yhdessä sekä tutustumme 
uusiin ihmisiin. 
Lisätietoja arkisin lastenohjaajilta Elina Koivulahti 
p. 050 433 4098, elina.koivulahti@evl.fi tai 
Pirjo Kangas p. 044 316 1734, pirjo.kangas@evl.fi. 
Ennakkoilmoittautuminen sähköpostitse Elinalle tai 
Pirjolle. Ilmoittautuessa kerro osallistujien lukumäärä 
ja mahdolliset ruoka-aineallergiat.

Ainutlaatuinen
Pääsiäisateria eli Seder
keskiviikkona 1.4. klo 18–21
Pyhän Luukkaan kappelin seurakuntasalissa.
Mukana Mika ja Eeva Pouke perheineen. Aterian
hinta 20 € ja ilmoittautuminen 27.3. mennessä teksti-
viestillä lähetyssihteeri Elina Harjukelolle, p. 040
574 7172. Järjestäjinä Tuiran seurakunta, Suomen
Raamattuopisto ja Uusheräys.

Tule ilmaisemaan tukesi ilmastonsuojelutyölle 
rukoilemalla, laulamalla ja nauttimalla 
kiireettömästä teehetkestä kynttilänvalossa!
Rukoushetkessä ovat mukana pastori 
Päivi Jussila ja nuorisotyönohjaaja 
Terhi-Liisa Sutinen. Tervetuloa!

Earth Hour – 
rukoushetki 
ilmaston puolesta
lauantaina 28.3. 
klo 20.30 Tuiran kirkossa

Työttömien ja 
vähävaraisten 
ateriat:
torstaina 26.3. klo 12 Ra-
jakylän seurakuntakodil-
la. Aterian hinta 2 €.
torstaina 26.3. klo 12 Py-
hän Luukkaan kappelil-
la. Aterian hinta 2 €.

Käsityöpiirit ja -kerhot
Perjantaina 27.3. klo 9.30–11.30 
Pyhän Tuomaan kirkolla Käsityöpiiri.

Maanantaina 30.3. klo 9–11 Pyhän 
Tuomaan kirkolla Käsityökahvila. 

Maanantaina 30.3. ja ke 1.4. klo 9–12 
Siivessä Puutyökerho. 

Maanantaina 30.3. klo 12 Tuiran kirkon 
Sumpussa Käsityökerho.

Tiistaina 31.3. klo 10–14 Pyhän 
Tuomaan kirkon kellaritiloissa 
Kivi- ja tiffanylasi -kerho.

Tiistaina 31.3. klo 12–15 Koskelan 
seurakuntakodissa Käsityökahvila.

Keskiviikkona 1.4. klo 15 Rajakylän
seurakuntakodilla Käsityökerho.
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Soppatykki Kaijonharjun torilla 
perjantaina 27.3. Lämmintä keittoa ilmaiseksi klo 11–
12.30 tai niin kauan kuin riittää. Keittoa jaetaan omiin 
astioihin klo 11.45 alkaen.

Tämän päivän naiset 
& Raamatun naiset
Tuiran seurakunta järjestää yhdessä Oulun NNKY:n 
kanssa naisten iltapäivän lauantaina 28.3. 
Tuiran kirkolla. Tilaisuus alkaa kahvituksella 
klo 13 seurakuntasalissa. Iltapäivässä mukana 
Maarit Peltoniemi (NNKY), Tuulikki Kronqvist ja 
Raakel Pöyhtäri sekä pastori  Riitta Louhelainen. 
Kaikenikäinen nainen,  tule viettämään 
iltapäivä kanssamme!
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eurakunnissa tapahtuu 26.3.–2.4.2015

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

Kappalainen
Martti Arkkila 
p. 040 5199 600

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

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista tai 
p. 044 3340 380.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset 
Oulun 
keskusrekisteristä, 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

Siikalatvan seurakunnan 
päivä- ja perhekerhojen ret-
ki pe 27.3. Kemiin. Lähtö srk-
taloilta klo 7.30 Kestilä, klo 8 
Pyhäntä, klo 8.30 Pulkkila ja 
klo 9 Rantsila.
Seurat su 29.3. klo 18 Ojal-
la Rantsilassa, Vanhanpappi-
lantie 30, Vilho Harvala Kan-
sanlähetyksestä.
Eläkeliitto ti 31.3. klo 11 
Rantsilan srk-talossa.
Pääsiäisvaellus to 2.4. klo 
12 Nestorissa. Vaellus päät-
tyy ehtoollishartauteen. 
Ehtoollishartaus ke 1.4. klo 
15 Vanamokodissa Piippolas-
sa, pe 3.4. klo 13 Vaarintalos-
sa ja Ainolassa, su 5.4. klo 13 
Koivulehdossa ja klo 14 Siika-
latvan vuodeosastolla.
Seurakuntakerho to 26.3. 

Palmusunnuntain perhe-
kirkko su 29.3. klo 10. 
Pääsiäisvaellus ja ahti-
saarna ti 31.3. klo 18 kir-
kossa.
Ehtoollishartaus to 2.4. 
klo 14 Saarenkartanossa.
Kiirastorstain messu to 
2.4. klo 19 kirkossa. Rip-
pikoululaiset kirkkoon jo 
klo 18.
Pitkäperjantain sanaju-
malanpalvelus pe 3.4. 
klo 10.
Pääsiäismessu su 5.4. klo 
10. Kirkkokuoro avustaa 
ja kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus 
ma 6.4. klo 10.

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISET 
Varttuneiden porinapiiri ti 31.3. klo 13.15–14.15, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Kerho eläkkeellä oleville kehi-
tysvammaisille.
Keskustelukerho ti 31.3. klo 17–18.30, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Kerho kaikenikäisille kehitysvammaisille.

NÄKÖVAMMAISET 
Näkövammaisten raamattu-ja keskustelupiiri to 26.3. 
klo 13–14.30 Caritas-koti, Caritas-sali Pyhää kirjaa luki-
en ja pohtien, kahvia ja seurustelua unohtamatta. Jo-
ka kerta avautuu jotain uutta. Opasystävä on vastassa 
klo 12.30 alkaen pääoven lähellä ulkona. Tule mukaan! 
Näköpiiri ti 31.3. klo 13–14.30 Caritas-koti, Caritas-sa-
li, Kapellimestarinkatu 2. Pääsiäishartaus. Mukana Tai-
na Voutilainen. Opasystävä on vastassa klo 12.30 alka-
en Caritas-kodin pihalla pääoven lähellä.

KUULOVAMMAISET 
Viittomakielinen kuoro to 26.3. klo 12.30, Keskustan 
seurakuntatalo. Hiljaisen seurakunnan koskettavaa ja 
kaunista musiikkitoimintaa. Sinä viittomakielinen se-
niori tai juniori, tule mukaan kuoroon. Harjoittelemme 
viikottain ja esiinnymme messuissa ja juhlissa. Lisätie-
toja voit kysyä Ulla-Maija Aaltomaalta p. 050 5933 378. 
Aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri to 
26.3. klo 13.30 Keskustan seurakuntatalo kuulovam-
maisten kerho ja lähetyspiiri yhdessä. Kerhossa kerä-
tyllä kahvirahalla tuetaan kummilapsen koulunkäyntiä 
kuurojenkoulussa Tansaniassa. 
Hyvä tietää -luento pe 27.3. klo 9.30, Keskustan seu-
rakuntatalo. Tietoa viittomakielisille. Tilaisuuden alus-
sa kahvitarjoilu. 

PÄIHDETYÖ
Tavoiteryhmä ma 30.3. klo 10, Keskustan seurakunta-
talo, Monitoimitila. Maanantaisin klo 10–12 päihdeon-
gelman kanssa kipuileville miehille ja naisille.

SMenot Oulun seurakunnissa 26.3.–2.4.2015

Draama Seitsemän 
Naista Ristillä 
pääsiäislauantaina 
4.4. klo 21 kirkossa. 
Näytelmä kertoo 
surusta, kärsimyksestä, 
pelosta, rakkaudesta 
ja toivosta. 
Käsikirjoitus ja ohjaus: 
Anne-Maria Haapala. 
Liput 10 € / 8 €. Lippu-
ja voi ostaa ennakkoon 
Hailuodon kirjastosta. 
Näytelmää ei sen vaka-
vista teemoista johtuen 
suositella lapsille.

Lähetys

Siipi – lähetyksen puoti ja paja 
Pääsiäislomalla 28.3.–6.4.  
Avoinna ma, ti, ke, pe klo 10–14 
sekä la  25.4. ja 23.5. klo 10–14.
Astioita, kodintekstiileitä, koruja, kirjoja, äänilevyjä, 
kortteja ym. kirpputoritavaraa, käsitöitä ym. uusia pajan 
tuotteita sekä kahvila lähetystyön hyväksi. Nokelantie 
48 B (Höyhtyän ostoskeskuksen vieressä) p. 044 3161 720.
Tunteita...tovi Raamatun äärellä pe 27.3. klo 12-13 
Siivessä. Lyhyt ja tiivis raamattuopetus. Kaipaus, Vir-
pi Luotolampi.
Pyörien keväthuolto Siivessä 7.–17.4. ma–ke, pe klo 
10–14 Ajanvaraus p. 044 3161 720. Perushuolto 30 €. 
Asiakas hankkii tarvittavat varaosat, myös renkaat etu-
käteen.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

RoNu isospäivä
perjantaina 25.4. klo 13–18 Haukiputaalla kirkon 
ja seurakuntakeskuksen ympäristössä. 
Sinä isosena toimiva oululainen nuori! Tule rovastikun-
nan yhteiseen isospäivään Haukiputaalle tapaamaan 
toisia isosia, virkistymään ja hankkimaan uusia ideoita 
kesän leireille! Tapahtuma on tarkoitettu kaikenikäisil-
le isoskoulutuksessa oleville ja isoskoulutuksen jo käy-
neille nuorille. Isospäivän ohjelmassa mm. gospel-mu-
siikkia, askartelua, rentoutumista jne. ja päivä päät-
tyy yhteiseen messuun Haukiputaan kirkossa. Päivään 
osallistuminen on ilmaista ja kauempaa tuleville järjes-
tetään yhteiskyyditys tapahtumapaikalle. 
Lisätietoja tapahtumasta saat oman seurakuntasi nuo-
risotyönohjaajilta.  
Ilmoittautuminen tapahtumaan 9.3.–12.4. 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat

Ristis juurehen
Matkavirsiä 
-konsertti

sunnuntaina 29.3. klo 14 
Rantsilan kirkossa

• Esa Ruuttunen, baritoni 
• Seeli Toivio, sello
• Iida-Vilhelmiina 

Laine, sello 
• Matti Makkonen, sello

Ohjelma 10 euroa
Järjestää: Rantsilan 
kappeliseurakunta

Kuulovammaisten ja 
Oulujoen seurakunnan 
eläkeläisten leiri 
ma–ke 25.–27.5. Rokuan leirikeskuksessa.
Tervetuloa viihtymään ja ulkoilemaan Rokuan maas-
toon. Leirin hinta on 47 € sis. matkat, täysihoidon ja va-
kuutuksen Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille. 
Ilmoittautuminen viimeistään 24.4. mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat tai 
Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657 tai 08 3161 321. 
Kanssasi mukana diakonissat Eija Röning ja Anne-Ma-
ri Kyllönen. Tarkempia tietoja myöhemmin lähetettä-
vässä leirikirjeessä.
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Yliopiston ekumeeninen pääsiäishartaus ma 30.3. klo 
14, Yliopistokatu 7. Yliopiston henkilökunnan ja opis-
kelijoiden perinteinen hiljentyminen pääsiäisen sano-
maan. Puhe kirkkoherra Satu Saarinen, toimittavat kirk-
koherra (ort.) Marko Patronen ja yliopistopastori Ari Sa-
vuoja, Musiikkikasvatuksen opiskelijakuoro, urut kirk-
komuusikko Taina Voutilainen, ekumeeninen lauluryh-
mä: Marko Patronen, Taina Voutilainen, kanttori Hele-
na Matsi ja kanttori Juuso Vola. Hartauden jälkeen paas-
tonajan rinkelikahvit. 
Seuraavan Luukas-messun ideointi on käynnissä! Tu-
le mukaan tekemään messua, joka on joka kerta hieman 
sellainen kuin sinä haluat: liity Facebookissa ryhmään 
"Luukas-messu" ja anna ideasi ja kommenttisi käyttöön! 

JÄRJESTÖT
Evankelisten nuorten aikuisten ilta pe 27.3. klo 18, 
Aleksanterinkatu 71. Jumalan selän takana? Kokemuk-
sia lähetystyöstä Japanissa. Puhe Säde Pokka. 
OPKOn opiskelijailta la 28.3. klo 18.30–22, Torikatu 9 A 
32. Teemailta aiheesta: Kristittyjen vainot tänään. Pu-
he Seppo Huotari. 
Kansanlähetyksen Kolme kohtaamista ilta ma 30.3. klo 
18.30–22, Koulukatu 41. Nuorten aikuisten illan aiheena: 
Kristus – Kalliomme. Puhe Vilho Harvala.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 1.4. 18.30–21,  
Yliopistonkatu 7. Hiljaisen viikon seurat. Samalla kaikki-
en kirkollisten nuorten aikusten järjestöjen yhteiset seu-
rat. Tervetuloa!

Kansainvälisyys - In English
English Worship Service on Sunday 29th of
March at 4 pm. in St. Luke's Chapel. Sunday school
for children. Coffee fellowship.
Englanninkieliset seurat su 29.3. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu. Kirkkokahvit.

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

Avoinna ke–pe klo 12–18
Asemakatu 6, Oulu (vintti, käynti sisäpihalta)
044 7881 392 • facebook.com/domsecondhand
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Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma ja ke klo 9–14 ja 
pe klo 9–12

Kirkkoherranvirasto
p. 044 7750 600
Kerhohuone
p. 044 7750 601
Kirkkoherra
p. 044 7750 602
Kanttori
p. 044 7750 603
Suntio
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

eurakunnissa tapahtuu 26.3.–2.4.2015

Mafinga- kummikerhon 
kokoontuminen peruttu 

perjantaina 27.3. yhteensattumien 
vuoksi. Kummipäivä pidetään 

toukokuussa. 

Palmusunnuntai 29.3. 
Messu klo 10 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Osmo Leppänen, 
kanttorina Veijo Kinnunen. 
Messu klo 19 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila, 
kanttorina Arja Leinonen. 
Hiljaisen viikon muut 
jumalanpalvelukset
Ahtikirkko ma 30.3. klo 19 Pyhännän 
kirkossa. Toimittaa Arto Tölli, 
kanttorina Veijo Kinnunen.
Hiljaisen viikon ehtoolliskirkko ti 
31.3. klo 13 Kestilän kirkossa. Toimittaa 
Merja Jyrkkä, kanttorina Arja Leinonen. 
Kirkkokahvit seurakuntakodissa.
Herättäjän ahtikirkko ti 31.3. klo 19 

Piippolan kirkossa. Toimittaa Matti 
Nuorala, kanttorina Veijo Kinnunen. 
Kirkkokahvit Väinölässä.
Ahtikirkko ti 31.3. klo 19 Rantsilan 
kirkossa. Toimittaa Tuomo Näsänen, 
kanttorina Arja Leinonen.
Ahtikirkko ke 1.4. klo 19 Junnonojan 
rukoushuoneella. Toimittaa Martti 
Arkkila, kanttorina Pekka Kyöstilä.
Ahtikirkko ke 1.4. klo 19 Kestilän 
kirkossa. Toimittaa Pasi Kurkinen, 
kanttorina Arja Leinonen.
Kiirastorstai 2.4.
Messu klo 18 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Arja Leinonen.
Messu klo 19 Kestilän kirkossa. 

Toimittaa Martti Arkkila, 
kanttorina Pekka Kyöstilä.
Messu klo 19 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Penna Parviainen. Kanttorina 
Veijo Kinnunen, avustaa lastenkuoro 
”Isot”.
Messu klo 19 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Hannu Lauriala. Kanttorina 
Pentti Jäntti, avustaa veteraanikuoro. 
Messu klo 20 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Arja 
Leinonen.
Pitkäperjantai 3.4.
Sanajumalanpalvelus klo 10 Kestilän 
kirkossa. 
Sanajumalanpalvelus klo 10 Pulkkilan 
kirkossa. 

Sanajumalanpalvelus klo 13 Pyhännän 
kirkossa. 
Jeesuksen kuolinhetken hartaus klo 15 
Piippolan kirkossa. 
Kärsimysajan virsiä ja lauluja klo 19 
Rantsilan kirkossa. 
Pääsiäispäivä 5.4.
Messu klo 10 Kestilän kirkossa. 
Messu klo 10 Piippolan kirkossa. 
Perhemessu klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Messu klo 13 Pyhännän kirkossa. 
Perhemessu klo 13 Rantsilan kirkossa. 
2. pääsiäispäivä 6.4.
Messu klo 10 Kestilän kirkossa. 
Sanajumalanpalvelus klo 10 Mankilan 
rukoushuoneella. 

 

Päiväkerhoja ei ole to 26.3. 
eikä pääsiäisviikolla 14. Li-
sätietoja kerhosta Siljalta, p. 
044 7750 601.
Lapsiparkki ke 8.4. klo 
12.30–14.30. Varaukset Sil-
jalta, p. 044 7750 601.
Perhekerho ei ole to 26.3., 
mutta to 2.4. klo 10 on ker-
ho ja se alkaa pikkukirkolla 
kirkossa.
Rippikouluilta to 26.3. klo 18 
srk-talossa, oman leirin väel-
le, ulkoläksynä uskontunnus-
tus.
Raamattupiiri to 26.3. klo 19 
srk-talossa, Apt.t. 16.
Limingan rovastikunnan lä-
hetyspäivä ”Aasian monet 
kasvot” su 29.3. klo 14 al-
kaen Lumijoen srk-talossa. 
Päivä alkaa kahveilla ja sen 
jälkeen ohjelmaa otsikolla: 
”Aasian monet kasvot”, klo 
17 ruokailu ja klo 18 messu 
Lumijoen kirkossa. Ilmoit-
tautumiset Lumijoen kirkko-
herranvirastoon, p. 044 7750 
600 tai sähköpostilla lumijo-
en.seurakunta@evl.fi.
Hiljaisen viikon keskiviikon 
hartaus Lumilyhdyssä 1.4. 
klo 14. 
Kuoroharjoituksia ei ole hil-
jaisella viikolla. 

Viikoittaiset kerhot  
Viikoittaiset kerhot ovat tauolla hiljaisella viikolla. 

lumijoki.seurakunta.netLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Pikkukirkko to 2.4. klo 10 
kirkossa. Lapsille suunnat-
tu pieni hartaushetki, johon 
kaikki ovat tervetulleita.
Nuorten ilta to 2.4. klo 19 
srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Pe 27.3. 
klo 19 raamattuluokka pie-
net Ki&J Klaavolla ja isot 
Ka&J Klaavolla. Su 29.3. klo 

12 pyhäkoulu I Ka&J Klaavol-
la, II Tervolla, III Viinikalla ja 
klo 17 seurat ja laulutuokio 
ry:llä. To 2.4. klo 13 varttu-
neidenkerho Laurilalla.

Palmusunnuntain mes-
su su 29.3. klo 18 kirkos-
sa. Liturgina Markku Töl-
li, saarnaa Matti Laurila, 
kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen. 

Kastettu: Mimosa Irina 
Rajamäki (Piippola), Juho 
Olavi Autio (Rantsila), 
Elias Kasperi Hyytinen 
(Pulkkila)
Kuollut: Maija Liisa 
Kumpulainen e. Eskola 88 
(Piippola), Annikki Nissinen 
e. Eskola 87 (Piippola), 
Aino Valpuri Niiranen e. 
Pussinen 85 (Kestilä)

klo 12 Rantsilan ja pe 27.3. 
klo 10 Kestilän srk-talossa. 
Päiväkerho to 26.3. klo 12 
ja poikakerho to 26.3. klo 
15.30 Nuppulassa. 
Kuorot: Pulkkila: To 26.3. 
kirkkokuoro klo 13.30 ja Stel-
lat klo 15.15 srk-talossa. Py-
häntä: To 26.3. veteraanikuo-
ro klo 12, ”Pienet” klo 16.30 
ja ”Isot” klo 17.30 srk-talossa. 
Rantsila: Veteraanikuoro ke 
1.4. klo 11 srk-talossa.
Srk:n kerhoja ja kuoroja ei 
ole hiljaisella viikolla. 
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Ompeluseuramyyjäiset pe 
27.3. klo 19 ja seurat su 29.3. 
klo 19 ry:llä. Pääsiäisseurat 
su 5.4. klo 12 ja klo 19 sekä 
ma 6.4. klo 12 ry:llä. Pulkki-
la: Raamattuluokka pe 27.3. 
klo 19 ja myyjäiset la 28.3. klo 
13 ry:llä. Myytävänä käsitöi-

tä, leivonnaisia, pitsalounas, 
arvontaa. Kahvitarjoilu. Järj. 
Rautionseudun ry. Seurat pe 
3.4. klo 13 ry:llä. Pyhäntä: 
Seurat su 29.3. klo 16, pe 3.4. 
klo 18, su 5.4. klo 16 ja ma 6.4. 
klo 18 ry:llä. Rantsila: Seurat 
pe 3.4. klo 18.30 ry:llä, Han-
nu Aitto-oja. Seurat ma 6.4. 
klo 18.30 Mankilan rukous-
huoneella. 

Pääsiäisvaellus
kirkolla ti 31.3. Vaelluksella tavataan henkilöitä, jotka 
tunsivat Jeesuksen ja kuullaan kerrottavan pääsiäisen 
ajan tapahtumista. Kaverikerhon kierros klo 10 ja kai-

kille avoin kierros klo 18 ja sen jälkeen ahtisaarna. 

K a i s a ma r ja  St ö c ke l l

 
Kuollut: Vuoti Veijo 
Ilmari 77, Marttila 
Pekka Johannes 75.

Rovastikunnallinen Lähetyspyhä 
sunnuntaina 12.4. Paavolassa.
Jumalanpalvelus klo 10 Paavolan kirkossa. Jumalanpalveluksen 
jälkeen ruokailu ja juhla seurakuntatalossa. Juhlan jälkeen tutus-
tumme Pökkylän Punaseen Tupaan Luohuan kylällä. Tuvan yhte-
ydessä lanka- ja sisustusmyymälä.  
Linja-auton kulkureitti: Kestilän kirkon parkkipaikka klo 8, Tavas-
tkenkä klo 8.20, Pyhännän seurakuntatalo klo 8.35, Piippolan kir-
kon parkkipaikka klo 8.50, Pulkkila seurakuntatalo klo 9 ja Rant-
silan kirkon parkkipaikka klo 9.30.
Matkan hinta 5 €. Ruoka on omakustanteinen. 
Ilmoittautuminen viimeistään ke 8.4. kirkkoherranvirastoon, 
p. 040 5528 989. Kerro myös ruoka-allergiat.

Lasten ja koululaisten 
pääsiäiskirkot
Pääsiäiskirkko ti 31.3. klo 9.45 Pulkkilan 
kirkossa. Toimittaa Martti Arkkila, avustaa 
Sirkku Palola. Kanttorina Veijo Kinnunen.
Pääsiäiskirkko ke 1.4. klo 10 Kestilän 
kirkossa. Toimittaa Martti Arkkila, avustaa 
Marketta Taipaleenmäki. Kanttorina Arja 
Leinonen.
Pääsiäiskirkko to 2.4. klo 9.30 Piippolan 
kirkossa. Toimittaa Merja Jyrkkä, avustaa 
Marketta Taipaleenmäki. Kanttorina Arja 
Leinonen.
Pääsiäiskirkko 
to 2.4. klo 9.30 
Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila, 
avustaa Sirkku Palola. 
Kanttorina 
Veijo Kinnunen.

PÄÄSIÄISMYYJÄISET  
kiirastorstaina 2.4. klo 13–14 Piippolan seurakun-
takodissa. Herkullisia leivonnaisia, arpoja, kah-
via. Karjalanpiirakoita voi tilata etukäteen: 
Arja Hyvärinen, p. 040 7522 165 ja Leena Hyytinen, 
p. 044 5763 119. Tuotto lähetystyön hyväksi.
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Pääsiäisen jumalanpalvelukset
Koulun pääsiäiskirkko to 2.4. klo 9.15 kirkossa. 
Kiirastorstain iltamessu to 2.4. klo 18 kirkossa. 
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 
pe 3.4. klo 10 kirkossa.
Pääsiäispäivän messu su 5.4. klo 10 kirkossa. 
Ehtoollinen jaetaan myös Lumilyhdyssä. Messun 
jälkeen kirkkovieraille jaetaan suklaamunat.
2. Pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus 
ma 6.4. klo 10 Lumilyhdyssä.
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Seurakunnissa tapahtuu  26.3.–2.4.2015

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

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500
 
Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
Kirkkoherranviraston 
aukioloajat ovat 
ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 9–17
 
Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
p. 040 7790 279
 
www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele
 
Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Aamupuuro pe 27.3. klo 9 
Seurakuntatalolla. Euron aa-
mupala tarjolla ja samalla ja-
ossa kauppojen lahjoittamaa 
ruokaa. 
Ystävärengas pe 27.3. klo 
12–13.30 Lähetysvintillä. Ys-
tävärengas on vapaaehtois-
porukka, joka käy viemässä 
mm. laulutervehdyksiä eri 
laitoksiin. 
Vapaaehtoisten koulu-
tuspäivä: rukous ja harta-
us la 28.3. klo 10–14 Pappi-
lassa. Vapaa pääsy, tervetu-
loa kaikki aiheesta kiinnos-
tuneet. Yhteyshenkilö Mari-
ka Kamps.
Elämäntaparyhmä ma 30.3. 
klo 17 Lähetysvintillä.
Lukupiiri ti 31.3. klo 14 Lähe-

Konfirmaatiomessu su 29.3. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Aino Pieskä, avustavat 
Maria Pohjola ja Ilkka Tornberg, kantto-
rina Mika Kotkaranta.
Hiljaisen viikon iltakirkko ma 30.3. klo 
19 kirkossa. Toimittaa Olli Seikkula.
Hiljaisen viikon iltakirkko ti 31.3. klo 19 
kirkossa. Toimittaa Ilkka Tornberg, kant-
torina Mika Kotkaranta, musiikkiryhminä 
Körttikuoro ja Kirkkolaulajat.
Perheiden pääsiäinen ke 1.4. klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Maisa Hautamäki avus-
tajinaan Helena Hakkarainen, Ritva Juva-
ni, Mila Kimpimäki, Päivi Änäkkälä, Tuija 
Mourujärvi ja Ari Natunen.
Kiirastorstain messu to 2.4. klo 19 kir-
kossa. Toimittaa Olli Seikkula, kanttori 
Mika Kotkaranta.
Pitkänperjantain jumalanpalvelus pe 

3.4. klo 10 kirkossa. Liturgi Ilkka Torn-
berg, kanttori Hanna Korri.
Pitkäperjantain musiikkimatinea pe 3.4. 
klo 20 kirkossa.
Pääsiäisyön messu la 4.4. klo 22 kirkossa. 
Toimittavat Maisa Hautamäki, Ilkka Torn-
berg ja Olli Seikkula. Kaikki seurakunnan 
kuorot esiintyvät. Kastepuun käyttöön-
otto. Pääsiäisateria messun jälkeen.
Messu su 5.4. klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Aino Pieskä, kanttorina Mika Kotkaranta. 
Jumalanpalvelusryhmä Kedonperä. Niit-
typirtin ehtoollinen messun jälkeen.
Pääsiäislauluilta su 5.4. klo 19 kirkossa.
Sanajumalanpalvelus ma 6.4. klo 16 Rau-
hanyhdistyksellä. Toimittaa Ilkka Torn-
berg, saarnaa Lauri Hannila, jumalanpal-
velusryhmä Rauhanyhdistys. Kirkkokah-
vit.

tysvintillä. Keskustellaan kir-
jasta: Edelleen Alice.
GospelGym ti 31.3. klo 20.15 
Vanamo-salissa. 
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
1.4. klo 18.30 Lähetysvintillä.
Pyhisbändi kertoo lauluin ja 
kuvin pääsiäisen sanomaa 
lapsille torstaina 2.4: - klo 10 
kirkonkylän S-Market  - klo 

13 Halpa-Halli. Jaossa lasten 
pyhäkoulu -lehden pääsiäis-
numeroita ja YV-keräys.
Pitkäperjantain musiikki-
matinea pe 3.4. klo 20 kir-
kossa.
MUISTUTUS: EI aamupuuroa 
pitkäperjantaina 3.4.
Otetaan vastaan arpajais-
voittoja Yhteisvastuuta-

Jaakko Löytty 60 vuotta, juhlakiertue 2015 
Hyvät sanat – Taivaallinen sävel
torstaina 26.3. klo 18 Kokkokankaan seurakuntakeskus.
Liput ovelta: peruslippu 17,50 euroa. Lapset, opiskelijat, 
eläkeläiset 14,50 euroa. Alle 4-vuotiaille ilmainen pääsy.

Ristin tiellä Markuksen kanssa

Paastonajan raamattuluento
torstaina 26.3. klo 18.30–20 keskustan seurakuntatalossa.
Markus 15 ja 16.  Ristintien kuolema ja uusi elämä (Ve-
sa Äärelä). Luennot äänitetään ja ne ovat kuunneltavis-
sa  Kempeleen seurakunnan nettisivuilta www.kempe-
leenseurakunta.fi/ryhmat

Elämälle-konsertti 
lauantaina 28.3. klo 18 Kokkokankaan srk-keskuksessa
Juhani Alakärppä, laulu ja Juho Alakärppä, piano. 
Ohjelmamaksu 10 euroa.

Kastettu: Joanna Helmi Matilda Kemppainen, 
Valtteri Veikko Viljami Kiljander, Hilma Iida Sofia Rahja 
ja Tiia-Minttu Aurora Tauriainen
Kuollut: Pauli Matias Hemmoranta 56.

Aamukahvila ma klo 10 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Varhaisnuorten kuoro to klo 
16 Vanhassa pappilassa. Ei 2.4.
Perhekerhot kempeleenseu-
rakunta.fi/35-perhekerhot.
Askeleet pe 27.3. klo18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Versot su 29.3. klo 17 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Kirkkokuoroa ei ole ke 1.4. 
Iltaperhekerho ti 31.3. klo 

Kastetut: Luka Noel Kristian Kiviniemi.
Vihitty: Juha Samuli Runtti ja Eveliina Tuulikki Luokkanen.
Kuollut: Maija Liisa Nissinen s. Kähkönen 84, Ella Tellervo 
Multasuo s. Stenman 81, Eeva Liisa Takkinen s. Vakalinna 73.

FRIDAY CLUB 
-toimintailta 1.–4.-luokkalaisille 

perjantaina 27.3. klo 18–19.30 
Liminganlahden yhtenäiskoululla 

Hannu Krankan kiinteistön ruokasalissa

• Jättinyyttärit (tuo jotain syötävää nyyttäripöytään) 
• raamatunkertomus • toimintaa • yllätyksiä

Tule mukaan!

Limingan seurakunta ja Lastenmissio
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pahtumiin. Voitot voi toimit-
taa kirkkoherranvirastoon.
Partio: 30.3.–5.4. Hiljainen 
viikko, ei kokouksia. 1.4. Päi-
vystys. Tarkemmat tiedot toi-
minnasta löydät www.niitty-
karpat.fi.

Rauhanyhdistys: Pe 27.3. klo 
18.30 kodinseurat Sonja ja 
Keijo Laurilalla. Su 29.3. klo 
12 pyhäkoulut ja klo 14 seu-
rat Limingan kirkossa sekä 
klo 16 ja 17.30 seurat ry:llä.
 

Perjantaipulla 
27.3. S-marketin aulassa 
klo 14–17 tai niin kauan 
kuin myytävää riittää.

Palmusunnuntain perhemessu su 29.3. 
klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Juha Maalismaa, avustaa Teemu 
Riihimäki, diakoni Matias Jurmu, kantto-
ri Marjo Irjala.
Hiljaisen viikon iltakirkko ma 30.3. klo 19 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Helomaa, kanttori Marjo Irjala.
Hiljaisen viikon iltakirkko ke 1.4. klo 19 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Toimittaa 
Mari Flink, kanttori Pirjo Mäntyvaara.
Kiirastorstain messu 2.4. klo 19 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. Toimittaa Teemu Rii-
himäki, avustaa Juha Maalismaa, diakoni 
Arto Pisilä, kanttori Marjo Irjala. Musiikki-
avustus Askeleet.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 3.4. 
klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Vesa Äärelä, diakoni Matias Jurmu, 
kanttori Pirjo Mäntyvaara. Musiikkiavustus 
kirkkokuoro.

Jeesuksen kuolinhetken hartaus 3.4. klo 
15 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Toimit-
taa Mari Flink, kanttori Pirjo Mäntyvaara.
Pääsiäisyön messu la 4.4. klo 23 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Toimittaa Jaakko 
Tuisku, avustaa Vesa Äärelä, diakoni Leena 
Hintsala, kanttori Pirjo Mäntyvaara. Mu-
siikkiavustus Versot. Yhteinen pääsiäisate-
ria messun jälkeen.
Pääsiäispäivän messu su 5.4. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Toimittaa Kim-
mo Helomaa, avustaa Mari Flink, kanttori 
Eija Savolainen.
2. pääsiäispäivän messu ma 6.4. klo 10 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Toimittaa 
Vesa Äärelä, avustaa Jaakko Tuisku, diako-
ni Arto Pisilä, kanttori Pirjo Mäntyvaara.

Kuuntele Pyhän Kolminaisuuden kirkon
jumalanpalvelukset suorana netistä: 
www.kempeleenseurakunta.fi

17.30–19 Koko perheen pää-
siäisaskartelu-ilta. Ilmoittau-
du www.kempeleenseura-
kunta.fi/ilmoittautuminen. 
Hanna-rukousryhmä ti 31.3. 
klo 18 Kirkonkylän srk-kodissa.
Eläkeläisten piirejä ei ole 
kiirastorstaina 2.4. 
Varhaisnuorten kerhot 
www.kempeleenseurakunta.
fi/41-varhaisnuorten-kerhot.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. 
Kirpputori Ilonpisara  avoin-
na: ti, to ja pe klo 14–17. Sul-

jettu 31.3. sekä 2.–3.4.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Aviopuolisoilta pe 27.3. 
klo 19 ry:llä. Pyhäkoulut su 
29.3. klo 12 Paituri: Pulkkinen 
S&P, Pulkkisentie Santamäki-
Sarkkir: Pyörälä, Kuovikuja 3 
Linnakangas:Puolitaival, Lin-
nalammentie 9 Keskusta-Ol-
lila: Göös, Teppolantie 280 
Kokkokangas-Haapamaa: 
Lampela, Taukopaikka 8. Seu-
rat su 29.3. klo 16 ry:llä. Pääsi-
äislauluilta ti 31.3. klo 19 Py-
hän Kolminaisuuden kirkossa 
(kuunneltavissa nettisivuilta). 
Murron rauhanyhdistys:  
Kodinilta pe  27.3. klo 19 py-
häkoulupiireittäin. Seurat su 
29.3. klo 13 ry:llä. Sisarilta ma 
30.3. klo 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.

Facebook
Muhoksen seurakunta
Muhoksen seurakun-
nan perhetyö
Muhoksen seurakun-
nan varhaiskasvatus

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

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

p. 044 7372 610
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

Kirkkoherranvirasto ja kaik-
ki toimistot suljettu to 26.3. 
rovastikunnallisen koulutus-
päivän vuoksi.
Musiikkikoulun konsertti 
to 26.3. klo 18 seurakunta-
talossa. 
Hartaus ja ehtoollinen ma 
30.3. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Tarja Pyy.
Passiomusiikkia ti 31.3. klo 
19 kirkossa, kirkkokuoro, ka-
mariorkesteri ja solistit.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
1.4. klo 14 Koivu- ja Tähtiko-
deissa, Tarja Pyy.
Hartaus ke 1.4. klo 15 Ranta-
kodissa, Simo Pekka Pekkala. 
Rukouspiiri ke 1.4. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.

Palmusunnuntain perhekirkko su 29.3. klo 18 kirkossa. 
Toimittaa Tarja Pyy, kanttorina Ossi Kajava.
Hiljaisen viikon iltakirkko ma 30.3. klo 19 kirkossa. Pu-
he Jouni Heikkinen, kanttorina Ossi Kajava, päiväkuoro.
Hiljaisen viikon iltakirkko ti 31.3. klo 18 Laitasaaren 
rukoushuoneella. Toimittaa Tarja Pyy, kanttorina Timo 
Ustjugov.
Hiljaisen viikon nuorten iltakirkko ke 1.4. klo 19 kirkos-
sa. Toimittaa Tarja Pyy, saarnaa Rainer Väänänen, kant-
torina Ossi Kajava, nuorten lauluryhmä. 
Kiirastorstain messu to 2.4. klo 18 Kylmälänkylän kap-
pelissa. Toimittaa Simo Pekka Pekkala, Hanna Kaisto-
Vanhamäki, kanttorina Timo Ustjugov.
Kiirastorstain messu to 2.4. klo 19 kirkossa. Toimittaa 
Jouni Heikkinen, saarnaa Tarja Pyy, kanttorina Ossi Ka-
java, kirkkokuoro.

14.30 Päivärinteen srk-salissa 
ja to klo 10–12 Laitasaaren 
rukoushuoneella. Palmusun-
nuntain perhekirkko su 29.3. 
klo 18 kirkossa. Pääsiäisen 
kirkkohetket päiväkodeille 
ti 31.3. ja ke 1.4. klo 9.30 ja 
10.30 kirkossa.
Nuoret ja rippikoulut: Isos-
koulutusleiri la–su 28.–29.3. 
Koortilassa. Nuorten ilta-
kirkko ke 1.4. klo 19 kirkos-
sa. Koulupastoripäivystys to 

2.4. klo 11–12.15 ylä-
koululla ja lukiol-

la. 
Laitasaaren 
rukoushuo-
ne: Aamuruko-
us ma klo 6.30. 

Hiljaisen viikon 
iltakirkko ti 31.3. 

klo 18. Perhekerho 
torstaisin klo 10–12. 

Muhoksen rauhanyhdis-
tys: To 26.3. klo 18.30 om-
peluseurat Outi ja Antti Tuo-
mikoskella sekä Airi ja Mat-
ti Männiköllä. La 28.3. klo 
19 raamattuluokka-iltakylät: 
4.–6.-lk Antila, 7.–8.-lk J. Räi-

Suomalainen messu su 29.3. klo 18 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Pentti Korkiakoski. Avustaa Kirk-
kokuoro.
Hiljaisen viikon iltakirkot:
Iltakirkko  ma 30.3. klo 19 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Outi Pohjanen, puhe Ant-
to Joutsiniemi, kanttori Heikki Lumiaho.
Iltakirkko ti 31.3. klo 19 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Timo Liikanen, puhe Hannu Tuo-
himaa, kanttori Heikki Lumiaho.
Musiikillinen iltakirkko ke 1.4. klo 19 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttori Pentti Korkiakoski. Kirkkokuoro.
Kiirastorstain messu to 2.4. klo 19 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa Timo Liikanen, 
avustaa Salme Kinnunen ja nuorten palve-

luryhmä. Kanttori Pentti Korkiakoski.
Kiirastorstain messu  to 2.4. klo 19 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa Leila Ikonen, 
avustaa Riitta Pesonen. Kanttori Heikki Lu-
miaho. Kyytiä tarvitsevat voivat ottaa yh-
teyttä Olavi Savelaan, p. 0400 280 678.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 
3.4. klo 10 Tyrnävän kirkossa.
Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki pit-
käperjantaina 3.4. klo 15 Temmeksen kir-
kossa.
Pääsiäispäivän messu su 5.4. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa.
2. pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus 
ma 6.4. klo 10 Tyrnävän kirkossa.
2. pääsiäispäivän messu ma 6.4. klo 12 
Temmeksen kirkossa.

* Kirkkoherranvirasto 
avoinna viikolla 13 ma, ke ja 
pe klo 9–14 sekä viikolla 14 
ma, ke ja to klo 9–14. 
Ehtoollishartaus pe 27.3. klo 
13.30 Lepolassa.
Yökahvila pe 27.3. klo 18 
Kunnan nuorisotilassa Tyr-
nävän keskustassa.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu talousvaike-
uksissa oleville ma 30.3. klo 
8.30–10 Pömilässä. Elintar-
vikkeita jaetaan niin kauan 

Kuollut: Heikki Herman 
Markkanen 83.

Hartaus ja ehtoollinen to 
2.4. klo 13 Päiväkeskuksessa, 
Tarja Pyy.
Hartaus ja ehtoollinen to 
2.4. klo 14 Helmin kodissa, 
Jouni Heikkinen. 
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille 
maanantaisin klo 
15–16.30 (tai niin 
kauan kuin kas-
seja riittää) srk-
talon alaker-
rassa. Kasseissa 
kauppaliikkeiden 
lahjoittamia tuot-
teita, joissa merkin-
tänä viimeinen myynti-
päivä tai parasta ennen. 
Kuorot: ke 1.4. ei kuorohar-
joituksia.
Lapset ja perheet: Perheker-
hot ti klo 9.30–11.30 srk-ta-
lossa ja klo 10–12 Päivärin-
teen srk-salissa, ke klo 12.30–

Kastettu: Hilda Elisabet 
Jokitalo, Mette Aava 
Katriina Lyytikäinen, 
Lumi-Maaria Katariina 
Ojala, Noomi Elviira 
Väyrynen.
Kuollut: Auvo Johannes 
Rauhio  96.

kuin tavaraa riittää.
Seurakuntakerho ma 30.3. 
klo 11 Tyrnävän srk-talon ker-
hohuoneessa.
Ehtoollishartaus ma 30.3. 
klo 14 Kotolassa.
Aamukammari ke 1.4. klo 
9–10.30 Pappilassa. (Huom. 
uusi paikka)
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 1.4. klo 
10.30 Murron kerhotilassa.
Temmeksen kappelin kylä-
toimikunta tarjoaa kahvit 

sänen. Su 29.3. klo 18 perhe-
kirkko Muhoksen kirkossa. 
Ma 30.3. klo 18 päiväkerhot 
ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 27.3. klo 19 ompe-
luseurat ry:llä. La 28.3. klo 
10 päiväkerho ry:llä. Klo 19 

Ruokakassien 
jakelu 

vähävaraisille 
maanantaisin klo 
15–16.30 srk-talon 

alakerrassa.

pienten raamattuluokka 
Lehto. Klo 19 raamattuluok-
ka ja iltakylä J. Räisänen. 
Su 29.3. klo 12 pyhäkoulut: 
Hyrkki Mikkonen, Laitasaa-
ri Riekki, Huovila Louhisal-
mi. Klo 17 seurat ja laulutuo-
kio ry:llä.

to 2.4. klo 13 Mäntyrinteellä.
Raamattu- ja tuumailupiiri 
osallistuu to 2.4. klo 19 kiiras-
torstain messuun Temmek-
sen kirkossa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Pääsiäismyyjäiset pe 27.3. klo 
18.30 alkaen iltapalalla ry:llä. 
Su 29.3. seurat klo 14 Lepo-
lassa ja klo 16 ry:llä. Murron 
rauhanyhdistys: Kodinilta pe 
27.3. pyhäkoulupiireittäin. 
Seurat su 29.3. klo 13 ry:llä. 
Sisarilta ma 30.3. klo 18 ry:llä.

Nuorten Pääsiäisyön valvojaiset
4.–5.4. Temmeksen srk-talolla.
Valvojaiset ovat yläkouluikäisille ja vanhemmille nuoril-
le. Valvojaiset alkavat su klo 18 ja päättyvät ma klo 12 al-
kavan jumalanpalveluksen jälkeen. HUOM! Kirkkoon siir-
rymme kävellen! Tule yhdessä muistuttamaan mieleen, 
mitä tapahtuikaan pääsiäisenä? Valvomme pääsiäisen ilo-
sanoman äärellä askarrellen, nauttien hyvästä seurasta 
ja rentoutumisesta. Illan kruunaa yhdessä valmistettu 
pääsiäisateria!  Ilmoittautumiset 27.3. mennessä Jossul-
le 044 737 2632 tai johanna.rantala@evl.fi. Ensimmäiset 
15 ilmoittautunutta ehtii mukaan! Leiri toteutuu mikäli 
ilmoittautuneita on vähintään neljä (4). TULE MUKAAN! 

Senioreiden Auttamistiimi aloittaa 
toiminnan Tyrnävällä 

Seurakunnan diakoniatyön organisoima Senioreiden 
auttamistiimi aloittaa kotona asuvien ikäihmisten 
auttamisen pienissä kodin askareissa, joihin ei itse 

kykene tai uskalla ryhtyä. Jos tarvitset jotain 
”täsmäapua” kotiisi, niin otapa yhteyttä Salmeen, 

p. 044 7372 631 tai salme.kinnunen@evl.fi.

Musiikkikoulun 
konsertti 
torstaina 26.3. klo 18 
seurakuntatalossa. 
Musiikkikoulun oppilaat 
konsertoivat 
Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi. 
Ohjelmamaksu 10 €.

Earth hour – Valon hetki 
lauantaina 28.3. 
klo 20.30–21.30 seurakuntatalossa. 
Luontorunoja ja musiikkia. Teetarjoilu. 
Tervetuloa! Lisätietoja: wwf.fi/earthhour/

Passiomusiikkia 
tiistaina 31.3. klo 19 kirkossa. 

Ohjelmassa Buxtehuden 
kantaatit Jesu maine 
lebens leben, Jesu 
membra nostri. 
Kirkkokuoro, 
kamariorkesteri ja solistit, 
urut Elias Niemelä, 
puhe Simo Pekka Pekkala
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Pääsiäispäivän konsertti
sunnuntaina 5.4. klo 15 Temmeksen kirkossa

Selloduo
Anna-Maaria & Olli Varonen

Ohjelmassa mm.
Couperin, Haydn,Schubert, Sibelius

Vapaa pääsy.
Järjestää Tyrnävän seurakunta
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Palstalla ihmetellään 
ja ihastellaan 
maailmanmenoa. 

On olemassa ihmisiä, joita Jumala on siunannut 
erityisen paljon, sillä he tietävät ja ymmärtä-
vät kaiken. Nämä jumalalliset yksilöt kertovat 
puolisolleenkin, miten asiat ovat ja puolison on 

syytä olla samaa mieltä.
He osaavat. He kykenevät. He neuvovat. 
Osoittakaa minulle henkilö, joka on varma kaikesta, 

niin minä osoitan teille typeryksen. Kenenkään koke-
mus ja järki eivät riitä kaiken hahmottamiseen. Jos joku 
uskoo tähän pystyvänsä, hän saattaa lopultakin olla pel-
kuri. Tuo jänishousu ei uskalla kohdata todellista maail-
maa, piilevää epävarmuuttaan ja omaa rajallista itseään.

Ehkäpä katteeton varmuus tuo turvallisuutta, sil-
lä epävarmuudessa on pirullista elää. Epävarmuus on 
kuitenkin vain hyväksyttä-
vä. On tunnustettava itsel-
leen, että joistakin, ehkä tär-
keistäkään asioista ei kykene 
muodostamaan mielipidettä 
tai vakaumusta. 

Jäljelle jää vaihtoehdois-
ta hiertävin. Ratkaisematon.

Esimerkiksi minulle jot-
kut uskonasiat ovat jääneet 
ratkaisemattomiksi, samoin useat eettiset ongelmat. En 
usko, että Jumala piittaa siitä. Korkein ei minun ratkai-
sujani tarvitse, sillä Hän on jo ratkaissut kaiken. 

Epävarmuus tulisi nostaa hyveeksi. Tämä ajatus on 
erään ystäväni oivallus. Hän oli nuoruudessaan niin 
epävarma, että hirvitti katsella. Mieleeni tuli jopa aja-
tus siitä, tarvitseeko ihminen jonkin verran katteetonta 
varmuutta selvitäkseen jokapäiväisestä elämästä. On-
ko hyvä hämätä itseään varmoilla ajatuksilla siksi, et-
tä jaksaisi elää? 

Pakko tunnustaa. Minäkin hämään itseäni. En jak-
sa aina upota epävarmuuden hetteeseen 
vaan lauon varmoja totuuksia. 
Aika ajoin tutkailen ajatuksia-
ni ja huomaan höpsöyteni. 

Itsensä tutkailu auttaa 
monessa asiassa, myös var-
muudessa ja epävarmuu-
dessa. 

Tätä ei ole pakko us-
koa, sillä saatan olla vää-
rässä. 

Epävarmuus 
on nostettava 
hyveeksi

Osoittakaa minulle 
henkilö, joka on 
varma kaikesta, 
niin minä osoitan 
teille typeryksen.

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Rauhan Tervehdys, PL 102, 90101 Oulu | toimitus@rauhantervehdys.fiPostia

Jeesuksen 
kuolema ristillä oli 
kertakaikkinen 
uhri. Mitään muita 
uhreja ei enää 
tarvita, eivätkä 
ne kelpaisikaan 
Jumalalle.

Kävin Israelissa 2010 ja 
2013. Tuntui tosi ih-
meelliseltä nähdä hauta, 
joka mitä ilmeisimmin

on ”se oikea” hauta, jossa 
Jeesus oli.

Siitä Jumala herätti Jeesuk-
sen, ja Jeesus elää yhä vieläkin 

ja on tuleva takaisin, kirjoitus-
ten mukaan.

Tuo oli yksi elämäni merkit-
tävimmistä ja liikuttavimmista 
hetkistä, kun näin paikan, jos-
sa Jeesus makasi kuolleena.

Raamattukin sanoo, että 
”tulkaa ja katsokaa paikkaa, 

jossa Hän on maannut”. Ei hän 
ole täällä, sillä hän on noussut 
ylös.

Siunattua pääsiäistä!

HILKKA NIVUKOSKI
Oulu

Tuntui ihmeelliseltä nähdä Jeesuksen hauta

Yle Radio 1 aloitti 7. maa-
liskuuta 60 jaksoa kes-
tävän Koraanin luvun. 
Näin Koraani halutaan 

tehdä tutuksi suomalaisille ja 
myös muslimeille, koska hei-
dänkin Koraanin tuntemuk-
sensa on kuulemma puutteel-
lista. Tällä tavalla halutaan oh-
jelmapäällikön mukaan poistaa 
islamiin liittyviä myyttejä. 

Otan esille muutamia asioi-
ta, jotka ohjelmien kuuntele-
mista suunnittelevien on syy-
tä tietää. Aivan ensimmäisenä 
on hyvä huomioida, että mos-
keijan katossa lukee: Allahilla ei 
ole poikaa. Vastaavasti kristit-
tyjen Jumalalla on Poika, Jeesus 
Kristus. Näin kysymyksessä on 
kaksi eri jumalaa. 

Vanhan liiton, eli lakitalous-
kauden aikana, ennen Jeesusta, 
ylimmäinen pappi meni kerran 
vuodessa ilmestysmajan kaik-
kein pyhimpään osaan eläimen 
verta mukanaan, uhraamaan. 
Näin hän sovitti omat ja kan-
san tahattomat synnit.

Raamattu kertoo, että lain 

Vain kristinusko pohjautuu armoon

tultua voimattomaksi ihmisten 
turmeltuneen luonnon vuoksi, 
oli Jumalalla vielä yksi suunni-
telma ihmisten pelastamiseksi. 
Hän lähetti oman Poikansa so-
vittamaan syntimme vuodat-
tamalla verensä Golgatalla. Tä-
mä Jeesuksen veri tuo sovituk-
sen uskossa vastaanotettavaksi. 

Tästä alkoi uusi liitto, armo-
talouskausi, jolloin ihminen 
pelastuu yksin armosta, uskon 
kautta Herraan Jeesukseen, il-
man tekoja. Jeesuksen tulosta 
Jumala ilmoitti profeetoilleen 
jo vanhassa liitossa. 

Jeesuksen kuolema ristillä 

oli kertakaikkinen uhri. Mitään 
muita uhreja ei enää tarvita, ei-
vätkä ne kelpaisikaan Jumalal-
le. Jeesus ei jäänyt hautaan, vaan 
hän on taivaassa, Jumalan oi-
kealla puolella.

Kun Jeesus meni taivaaseen, 
hän lähetti toisen puolustajan, 
Pyhän Hengen. Hänen tehtä-
vänsä on kirkastaa meille Jee-
susta ja ohjata mahdollisimman 
monta taivastielle. 

Muut uskonnot, joihin islam-
kin kuuluu, erottaa kristinus-
kosta se, että niissä ei ole syntien 
sovittajaa, Vapahtajaa. Jeesus sa-
noi: “Minä olen tie ja totuus ja 
elämä; ei kukaan tule Isän tykö 
muutoin kuin minun kauttani.” 
Jeesus on siis portti taivaaseen.

Rakkauden Jumala kutsuu 
jokaista ihmistä yhteyteensä. 
Jeesuksen antaman käskyn mu-
kaan tätä ilosanomaa tulee kris-
tittyjen kuuluttaa kaikille luo-
duille, ensin juutalaisille ja sit-
ten meille pakanakansoille. 

HANNU MATTILA
Raahe


