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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Kuulutko sinäkin niihin, jotka huokaisivat 

tiistaina helpotuksesta, kun pääsiäinen oli 

vihdoin ohi ja arki palasi taas uomiinsa?

Kirkkovuoden tärkein juhla ei ole kaikille suo-

malaisille iloista yhdessäoloa, lampaan laittoa 

suvun aterialle paaston päätteeksi eikä munia 

maalaavien lastenlasten naurua.

Juhlapyhät ovat monille yksinäisille piinaavaa 

aikaa. Yksin jäämisen kokemus korostuu, kun kau-

pat ja muut palvelut ovat kiinni ja koko yhteiskun-

ta on hiljentynyt.

Yksinäisyydestä on tullut yhä suurempi yhteis-

kunnallinen ongelma, joka vaa-

rantaa myös terveyden ja hyvin-

voinnin. On jopa väitetty, että 

yksinäisyys nostaisi kuoleman-

riskiä enemmän kuin ylipaino tai 

alkoholin liikakäyttö.

Yksinäisyys vaivaa kaikenikäi-

siä päiväkotilapsista laitosvan-

huksiin. Yksinäisyydestä kärsii arviolta jopa joka 

kolmas vanhus tai joka viides lapsi. 

Yksinäisyys nousee esiin entistä enemmän myös 

seurakunnan työssä. Yhä useampi vanhus kaipaa 

seurakunnasta pappia kotikäynnille luokseen saa-

dakseen keskustelukumppanin.

Yksinäisyyteen liittyvien diakoniakäyntien mää-

rä on kasvanut yli puolessa seurakunnista. Lisäk-

si erilaiset auttavat puhelimet saavat säännöllisesti 

puheluita yksinäisyydestä kärsiviltä.

Yksinäisyys on tavallinen yhteydenoton syy 

myös Kirkon chatissa, jonka tarpeesta kerrotaan 

tämän lehden sivuilla 4–5.

Voisivatko seurakunnat lievittää yksinäisyyttä 

myös tarjoamalla perhekeskeisten toimintamuoto-

jen rinnalla lisää ryhmiä ja harrastuksia yksinelä-

ville?

Yksinelävä ei kuitenkaan automaattisesti ole 

yksinäinen. Avioliitossa asuva nel-

jän lapsen isä saattaa kokea 

itsensä yksinäisemmäk-

si kuin yksin syrjäises-

sä mökissään elävä les-

kirouva. Yksinäisyys 

onkin ennen kaikkea 

tunne.

Mistä lievitystä
yksinäisyyteen?

HELI VÄYRYNEN
heli.vayrynen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Yhteisvastuun 
kotimaan kohteesta 

kehkeytyi kiista

Voiko harmillisempaa 
ajoitusta sattua? Kun kir-
kon Yhteisvastuukeräys-
tä kerätään vielä huh-

tikuun ajan, julkisuuteen tulee 
kiista, joka liittyy keräyksen koti-
maiseen kohteeseen, vapaaehtois-
työn kehittämisessä hyödynnet-
tävään Suurella Sydämellä -hank-
keeseen.

Maaliskuun lopussa yhteisvas-
tuuta organisoiva Kirkkopalvelut 
toi yllättäen Suurella Sydämel-
lä -verkkopalvelun rinnalle täy-
sin uuden palvelun, vapaaehtois-
tyo.fi:n.  

Palvelun avaamisen taustalla 
on Kirkkopalvelujen koordinoi-
man Suurella Sydämellä -vapaa-
ehtoistoiminnan verkko-osoit-
teesta syntynyt kiista.

Kirkkopalvelujen maaliskui-
sen tiedotteen mukaan kiista 
koskee ensisijaisesti vapaaehtois-
verkoston osoitteen suurellasy-
damella.fi omistajuutta ja liittyy 
aikaan ennen Suurella Sydämellä 
-koordinointivastuun siirtymistä 
Kirkkopalvelut ry:lle.

Alun perin Suurella Sydämel-
lä -vapaaehtoistoiminnan mal-
li kehitettiin Tampereen seura-
kunnissa. Sen valtakunnallinen 
koordinointivastuu siirtyi Kirk-
kopalvelut ry:lle viime vuoden lo-
kakuussa. 

Monet seurakunnat, kuten 
Oulun seurakunnat, hyödyntä-
vät Suurella Sydämellä -verkko-
palvelua värväämällä sitä kautta 
vapaaehtoisia muun muassa van-
husten ulkoiluttamiseen.

Pelkoa keräysvarojen väärinkäytöksestä 
ei ole, keräyksen järjestäjät vakuuttavat

”Varoja käytetään,
kuten suunniteltiin”
Kirkkopalveluista tähdennetään, 
että kiistely ei vaikuta Yhteisvas-
tuukeräykseen. 

– Keräysvaroilla tullaan teke-
mään juuri sitä, mistä keräyksen 
alussa tiedotettiin. Yhteisvastuun 
tuottoa on tarkoitus suunnitellus-
ti hyödyntää niiden hyväksi, jotka 
tarvitsevat vapaaehtoistyön apua 
selviytyäkseen, Kirkkopalvelujen 
kehitysjohtaja Hannu Harri sa-
noo.

– Varoilla kehitetään Suurella 
Sydämellä -vapaaehtoispalvelua, 
ja sitä laajennetaan koko maahan, 
jotta yhä useampi apua tarvitseva 
tulisi autetuksi.

– Yhteisvastuuvaroja ei käyte-
tä esimerkiksi uuden verkkopal-

Yksinäisyys 
onkin ennen 
kaikkea 
tunne.
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Taloudellinen tilanne ja 
rakenteellisten uudistus-
ten tarve ovat hallinneet 
keskiviikkona ennakko-

äänestyksellä alkaneiden edus-
kuntavaalien keskustelua. Sa-
malla tilaa arvokeskustelulle on 
jäänyt huolestuttavan vähän.

Ilmiö kertoo poliittisista ja 
yhteiskunnallisista haasteista, 
mutta myös siitä, kuinka hyvin-
voinnin mittarit nousevat yhä 
vahvemmin talousmaailmasta.

Yksi vahvimmista arvopu-
heenvuoroista pidettiin jo en-
nen vaaleja ja vahvasti kirkon 
äänellä. Arkkipiispa Kari Mä-

Eduskuntavaaleissa 
unohtunutta 
arvokeskustelua tarvitaan 
nostamaan esiin asioita, 
joista numerot eivät voi 
kertoa, mutta joihin 
poliittisten ratkaisujen 
tulee pureutua.

kisen johtama laaja-alainen Köy-
hyysryhmä julkaisi 10.3. esityk-
sen kaikkein vaikeimmassa ase-
massa olevien huomioimiseksi 
uudessa hallitusohjelmassa.

Esitystä on pidetty osittain 
syystä liian yleisluonteisena, 
mutta tämä ei tee täysin oikeut-
ta julkaisun arvokkaille näkö-
kulmille.

Esityksessä nostetaan esiin 
eriarvoistumisen, ylisukupol-
visen köyhyyden ja yksinäisyy-
den haasteet. Näihin teemoihin 
on tartuttava, jotta yhteiskunta 
säilyy elinvoimaisena ja on yli-
päänsä valmis vaikeisiinkin uu-

distuksiin.
Köyhyysryhmän esittämiin 

ongelmakohtiin ei ole mahdol-
lisia tarttua ilman taloudellisia 
resursseja. Esitys johdattaa kui-
tenkin katsomaan myös lukujen 

takana olevaa yksilöä ja yhteisöä. 
Sosiaalisten ja kulttuuristen teki-
jöiden merkitystä ei voida jättää 
huomiotta keskusteltaessa tule-
vaisuuden Suomesta.

Eduskuntavaaleissa unoh-
tunutta arvokeskustelua tarvi-
taan nostamaan esiin asioita, 
joista numerot eivät voi kertoa, 
mutta joihin poliittisten ratkai-
sujen tulee pureutua.

Kirkolla on tähän keskuste-
luun paljon annettavaa, kuten 
arkkipiispan esimerkki osoittaa.

Köyhyysryhmän esitys on lu-
ettavissa evankelisluterilaisen 
kirkon kotisivuilla.

Unohtunut arvokeskustelu 
Kolumni

aan niin sanottujen matalan kyn-
nysten tilaisuuksissa. 

Kun Harrilta kysyy, kum-
man verkkopalvelun – vanhan 

Kirkkopalvelut 
toi yllättäen 
Suurella Sydämellä 
-verkkopalvelun rinnalle 
täysin uuden palvelun, 
vapaaehtoistyo.fi:n.

vai vastikään käyttöön otetun – 
kautta seurakuntien tulee täst-
edes rekrytoida vapaaehtoisia, 
hän vastaa seuraavasti:

– Seurakunnat valitsevat it-
se, kumpaa palvelua käyttävät. 
Luonnollisesti toiveemme on, et-
tä tulevaisuudessa käytössä on 
vain yksi verkkopalvelu kahden 
sijasta.

– Kaipaamme kiistaan nope-
aa ratkaisua, mutta myönnän, et-
tä sellaista ei ole ainakaan nyt nä-
kyvillä, Harri pahoittelee.

RIITTA HIRVONEN

PAULUS PIKKARAINEN
Kirjoittaja on oululainen pappi

velun tekniikan toteuttamiseen. 
Sen rahoituksesta vastaa Kirkko-
palvelut, Harri tähdentää.

Suurella Sydämellä muutakin
kuin verkkopalvelua
Hannu Harri korostaa, että kerä-
ysvaroilla vauhditusta saava Suu-
rella Sydämellä -hanke on muuta-
kin kuin verkkopalvelu.

– Suurella Sydämellä on va-
paaehtoistyön liike. Se on ennen 
muuta ihmisten verkosto. Monis-
sa seurakunnissa on jo nyt Suu-
rella Sydämellä -toimintaa, jossa 
seurakuntalaiset kohtaavat toisi-

”Nyt on vain luotettava”

Oulunsalon kirkkoherra Petri Satomaa uskoo, että julki-
tullut kiista herättää nopeasti epäilyn yhteisvastuuvarojen 
käytöstä niin kerääjien kuin lahjoittajien parissa. 

– Ikävä tilanne, hän kommentoi.
Satomaa haluaa kuitenkin luottaa Kirkkopalvelujen viestiin siitä, 

että kiista ei vaikuta Yhteisvastuukeräykseen.
– Olen itse onnistuneesti rekrytoinut Suurella Sydämellä -verkko-

palvelun kautta vapaaehtoisia muun muassa kirkkoväärteiksi. 
– Odotan ja oletan tämänkin sotkun jälkeen, että pystymme hyö-

dyntämään seurakunnissa palvelua tulevaisuudessa nykyistäkin pa-
remmin. Sitä varten olemme keränneet varoja täällä Oulunsalossa-
kin, hän sanoo.

Kirkkopalvelujen vastikään luodulla Vapaaehtoistyo.fi-sivustolla 
(kuvassa vasemmalla) todetaan, että palvelun käyttäjiksi on pian tulossa 
uusia paikkakuntia. Tällä hetkellä sivustoa hyödyntää etusivun mukaan 
neljä eteläsuomalaista paikkakuntaa.
Suurella Sydämellä -vapaaehtoistoimintaa Kirkkopalvelut koordinoi tällä 
hetkellä noin 40 paikkakunnalla.
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Muu media

VIIMEVUOTINEN Yhteisvastuukeräyksen 
saattohoitokampanja onnistui eri tavoin 
kuin ehkä odotettiin.
Itse keräykseen ei tullut erityisen 
paljon rahaa. Huomio sai kuitenkin 
aikaan muuta: usea kunta kiinnostui 
saattohoidon parantamisesta.
Esimerkiksi Itä-Uudenmaan 
sairaanhoitopiirissä aloitettiin laajat 
henkilöstön saattohoitokoulutukset. 
Yksittäisissä terveyskeskuksissa on otettu 
käyttöön saattohoitohuoneita ja kehitetty 
oma-aloitteisesti potilaiden hoitoa.

Suomen Kuvalehti 2.4.

Chatissa saa apua nimet tömänä
Valtakunnallisesti 50 

vuotta  toiminut Palve-
leva Puhelin tarjoaa apua 
niin puhelimitse, kirjeitse 

kuin netissäkin. 
Facebookissa Kirkko Suomes-

sa -sivulla on paikalla arkisin kel-
lo 12–20 päivystäjiä, joiden kans-
sa voi keskustella kahdenkeski-
sessä chatissa luottamuksellises-
ti asioista, joihin kaipaa tukea tai 
apua. 

Keskustelu onnistuu, vaikkei 
itsellä olisikaan omaa sivua Face-
bookissa.

– Ihmisten on helppo ottaa yh-
teyttä netissä tietokoneella tai pu-
helimella, vaikka lähellä olisikin 
muita. Moni laittaa viestiä töis-
tä lounastunnilla, kertoo Leila 
Virén. 

Hän toimi maaliskuun lop-
puun saakka Palvelevan Puheli-

men Oulun toiminnanohjaajana. 
Huhtikuussa organisointivastuu 
siirtyi Mari Tuokkolalle. 

– Tarve toiminnalle kasvaa ko-
ko ajan. Kirkon auttamistyön on 

oltava mahdollisimman monika-
navaista, Virén ja Tuokkola totea-
vat yhteen ääneen. 

Kirkko Suomessa -sivun päi-
vystäjät ovat ympäri Suomea. 

– Joskus auttaa, että joku kuuntelee, kertovat Leila Virén ja Mari Tuokkola. Virén 
jäi maaliskuun lopussa eläkkeelle Oulun Palvelevan Puhelimen toiminnanohjaajan 
tehtävästä, ja organisointivastuu siirtyi Mari Tuokkolalle.

E l s i  S a l ovaa ra

KappeLive  soi ja menestyy
 Konserttisarja vetää kirkkoon   monia uusia ihmisiä

– Jännittää. Aivan järkyttävän 
paljon, tunnustaa viulisti Outi 
Kiiveri.

Alkamassa on oululaisen Hu-
mina-yhtyeen konsertti Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Konsertti 
kuuluu Oulun seurakuntien Kap-
peLive-sarjaan. 

Kiiveri on venytellyt ja hen-
gitellyt jännityksen voittami-
seksi. 

– En tiedä. Saa nähdä, Kiiveri 
toteaa konsertin onnistumisesta.

Kiiverin lisäksi vajaan vuoden 
vanhan yhtyeen miehitykseen 
kuuluvat pianisti Harri Laakko-
nen ja basisti Ari Kivelä. Laakko-
sen mukaan yhtyeen jäsenet tyk-
käävät monenlaisesta musiikista 
jazzista kansanmusiikkiin. 

– Aika näyttää, mitä kaikkea 
on tulossa. Virsistä on nyt aloitet-
tu, Laakkonen selvittää.

– Yritämme kuulla tuttuja sä-
velmiä uudella tavalla ja saada 
yleisönkin kuuntelemaan uudel-
la tavalla, Laakkonen lisää.

Intiimi esitys
pienessä salissa
Konsertti alkaa. Pyhän Luukkaan 
kirkkosali on niin pieni, että ylei-
sö näkee lähietäisyydeltä muusik-
kojen soittavan. Se luo saliin in-

Harri Laakkonen (vas.) soittaa pianoa, Outi Kiiveri viulua ja Ari Kivelä bassoa. 
Humina-yhtye konsertoi Pyhän Luukkaan kappelissa noin kuukausi sitten.

Pe k ka H e l i n

tiimin musiikkiklubimeiningin.
Humina soittaa jazzahtavas-

ti, mikä ei ole aivan tavanomais-
ta kirkossa. Virret soivat rohkei-
na sovituksina. Matkamies maan, 
Käy yrttitarhasta polku.

Soittajat spiikkaavat kappa-
leet vapaamuotoisesti. Ohjelmaa 
ei ole jaettu yleisölle, sillä tavoit-
teena on spontaani ja vapautunut 
esitys.

Halutessaan soittajat voivat 
soittaa yleisön reaktioiden innos-
tamana eri kappaleen kuin ovat 
suunnitelleet. Samoin he sanaile-
vat välispiikeissä ennakoimatto-
masti.

Yleisön joukossa on nainen, 
jonka sylissä istuu poika Hämä-
häkkimiestä lukien. Sarjakuva 
tuntuu kiinnostavan enemmän 
kuin konsertti, mutta ainahan 
pikkupojat ovat tykänneet enem-
män sarjakuvista kuin virsistä.

Basisti ja pianisti intoutuvat 
soitostaan. Hämähäkkipoika vil-
kuilee sinne tänne. Nainen taka-
na aivastaa.

Viulisti ja pianisti sanailevat 
ilmeisen lennokkaasti. Ainakin 
viulistin kädenliikkeet ovat ele-
gantteja. Kunpa huonokuuloi-
nenkin kuulisi keskustelun.

Konsertti loppuu kestettyään 
noin kolme varttia. 

Outi Kiiveri soitti viulua hy-
vin. Laukesiko jännitys?

– Ekan biisin aikana. Sanailu-
kin meni niin kuin ajattelimme, 
sanoo Kiiveri ja nostaa molem-
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Miten pääsiäisesi sujui?Gallup

Ihmisiä

Hyvää tekevää jalkojen pesua

Kaisa Heininen kokeili etukäteen pesukäytäntöjä yhdessä Kirkon 
tiedotuskeskuksen ohjelmapäällikön Kimmo Saareksen kanssa. 
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Chatissa saa apua nimet tömänä
Kysyimme tiistaina Oulun Rotuaarilla liikkuneilta,  
kuinka he viettivät pääsiäispyhät.

TEKSTI: ELSI SALOVAARA

Oulusta on mukana 12 koulu-
tettua vapaaehtoista, osa heis-
tä seurakuntien työntekijöitä ja 
osa vapaaehtoisia. 

– Se, että joku on monta ker-
taa kuussa töissä vapaaehtoises-
ti, on huikea asia, Virén kiitte-
lee.

Viikonlopuillekin olisi päi-
vystystarvetta, mutta siihen tar-
vittaisiin lisää vapaaehtoisia. 

– Perhesurmien aikaan 
Kirkkohallituksessa tehtiin 
poikkeus. Päivystys organi-
soitiin sunnuntai-iltapäiväksi, 
Virén kertoo. 

Saatujen kokemusten mu-
kaan eri-ikäisillä on erilaisia 
kriisejä. 

– Yksinäisyys, pelot, uskon-
kysymykset, kiusaamisasiat, hän 
luettelee tyypillisten yhteydenot-
tojen aiheita.

Keskustelu voi olla joskus 
pitkäkin, ja niissä käydään lä-
pi vahvoja tunteita. 

– Moni pohtii kysymystä, 
kelpaanko minä, riitänkö mi-
nä. Moni potee myös syyllisyy-
den tunteita. 

Päivystäjät keskustele-
vat kristillisen arvomaailman 
edustajina, olivatpa he taustal-
taan seurakuntien työntekijöi-
tä tai vapaaehtoisia.

Chatin kautta ottavat yh-
teyttä varsinkin nuoremmat 
ihmiset.  Leila Virén kertoo, 
että chatin ja Palvelevan netin 
kautta tulee esiin enemmän vä-
kivaltaa kuin Palvelevassa pu-
helimessa. 

– Silloin ei voi sanoa muuta 
kuin että yksikin lyönti on liikaa. 

ELSI SALOVAARA 

KappeLive  soi ja menestyy
 Konserttisarja vetää kirkkoon   monia uusia ihmisiä

mat peukut pystyyn.
– Sanailut tulivat täysin hatus-

ta. Eikö sitä huomannut, Kiiveri 
nauraa.

Konserttisarja
on menestys 
KappeLive-sarjaa vetävät kappa-
lainen Päivi Jussila ja seurakun-

tayhtymän nuorisomuusikko Esa 
Rättyä hehkuvat konsertin jäl-
keen tyytyväisinä sakastissa.

Konsertti ja koko vuonna 2008 
alkanut konserttisarja on ollut 
menestys. Tavoitteena on soittaa 
laidasta laitaan kevyttä musiik-
kia sen tarkemmin sitä määritte-
lemättä ja saada kirkkoon sellais-
takin väkeä, joka ei siellä tavalli-
sesti käy.

– Tämä oli yksi parhaista kon-
serteista, kehuu Jussila.

– Huomasin, minähän oike-
astaan tykkäänkin virsistä. Meil-
lä ei ole tämän seitsemän vuoden 

aikana ollut tällaista konserttia, 
jossa keskityttäisiin virsiin, Jus-
sila jatkaa.

– Tämä oli jälleen kerran osoi-
tus siitä, että virret ovat hyviä ja 
ne toimivat, kun niitä soitetaan 
eri lailla, Rättyä toteaa.

PEKKA HELIN

Seuraava KappeLive-konsertti 
Pyhän Luukkaan kappelilla pidetään 
lauantaina 11. huhtikuuta kello 19. 
Pekka Simojoki esiintyy trubaduurina 
kitaransa kanssa. Konserttiin on 
vapaa pääsy.

Ainahan pikkupojat ovat 
tykänneet enemmän 
sarjakuvista kuin 
virsistä.

Parasta pääsiäisessä oli se, kun 
lapset olivat kylässä. Mukavahan 
se oli jutella, lukea kirjoja ja syödä 
hyvää ruokaa. Perinteisiä pääsi-
äisruokia ei tehty, vaan ihan omia 
suosikkiruokia. Ilmakin suosi, se 
oli kiva.

RAIJA VÄÄNÄNEN
Oulu

Olen interreilaamassa Suomes-
sa, joten pääsiäinen oli minul-
le hyvin erilainen. Sunnuntaina 
olin Tampereella ja maanantai-
na Helsingissä. Kaupungit olivat 
ihan hiljaisia, joten kävelin puis-
toissa. Moneen päivään en ole ju-
tellut kunnolla kenellekään. Täl-
laista irtiottoa olen kaivannut.

PAULA GRAH
Berliini, Saksa

Kotonahan sitä tuli pyhät oltua, 
ei tullut riennoissa käytyä. Mi-
nua ei haittaa sekään, että kaupat 
ovat pyhien aikaan kiinni, eipä si-
tä ole varaa eläkeläisellä mitään 
ostellakaan. Päivät menevät kyllä 
joutuin, vastahan sitä on noussut 
ylös, niin on jo ilta. 

JORMA MOILANEN
Oulu

Humina-yhtye veti kirkkosalin lähes täyteeen.

Oulunkylän seurakuntapastori Kaisa Heininen oli 
yksi niistä pääkaupunkiseudun papeista, jotka pe-
sivät Senaatintorin laidalla Helsingissä kansalais-
ten jalkoja pääsiäistä edeltävällä hiljaisella viikolla.

Pappien Pesula oli Heiniselle hyvää tekevä kokemus. Tun-
temattomien ihmisten jalkojen pesu oli hänelle uutta, mutta 
Heinisen rippikouluissa papit ovat pesseet nuorten jalat, kun 
riparilla on käsitelty Raamatun kiirastorstain tapahtumia. 
Silloin Jeesus pesi opetuslastensa jalat ennen yhteistä ateriaa.

Pappien Pesulassa Heininen laskee pesseensä kolmet tai 
neljät jalat.

– Julkinen jalkojen pesu ei vaikuttanut kummalliselta, 
vaan pelkästään siltä, miltä papista pitäisi tuntua useam-
minkin: sain olla ihmisiä lähellä palvelijan roolissa.

Näyteikkunaan rakennetun pesupaikan asetelma allevii-
vasi papin palvelijan osaa. Jalkojensa pesua pyytävä kansa-
lainen istui korkeimmalla paikalla ja pappi alimmalla.

Heinisen mielestä pappi kohtaa seurakuntalaiset liian 
usein pelkästään sanojen välityksellä.

– Joskus tunnen, että me papit olemme työssämme jopa 
sanojen vankina. Siksi koskettaminen, johon ei Pappien pe-
sulassa liittynyt välttämättä paljoja sanoja, tuntui poikke-
ukselliselta.  

Heininen myöntää, että häntä puhutteli ihmisten liikut-
tuminen pesuhetkessä.

– Joku totesi lähtiessään: Tästä on hyvä lähteä viettämään 
pääsiäistä. Koin silloin, että he saivat sen, mitä olivat tulleet 
hakemaan. 

– Pesuhetken kiireettömyys viesti mielestäni sitä, että kir-
kolla on aikaa ihmisille, Heininen sanoo vielä.

RIITTA HIRVONEN

Ku va t :  Pe k ka H e l i n
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Hikeä ja hengen ravintoa
 Riitta Lielahti toivottaa GospelGymiin tervetulleeksi myös ateistit

Ku va t :  E l s i  S a l ovaa ra

Gospelmusiikin rytmittämä jumppa pitää sisällään sykkeennosto- ja lihaskunto-osuuksia. Lopuksi venytellään ja hiljennytään vaaleanpunaiseen paitaan pukeutuneen Riitta Lielahden johdolla. 

Mankka soittaa 
suomenkielistä 
räppiä, jossa 
lauletaan 
Jeesuksesta.  
Tunnen, kuinka 
syke alkaa nousta.

Tupoksessa sijaitsevaan Va-
namo-talon saliin syttyvät 
valot. Riitta Lielahti kan-
taa sisään ison varustekas-

sin ja kutsuu minut peremmälle. 
– Täällä ei ole pukuhuonetta, 

mutta tuolla vessassa voit vaihtaa 
vaatteet, hän vinkkaa. 

Teen työtä käskettyä. Gospel-
Gym, jumppa gospelmusiikin 
tahdissa, alkaa vartin päästä, ja 
olen valmis hikoilemaan.

Palattuani saliin kysyn, mistä 
tuli idea gospelmusiikin tahtiin 
jumppaamiseen. Hiuksiaan pon-
narille sitova Lielahti kertoo, että 
hän oli tuolloin synnyttänyt juu-
ri neljännen lapsensa. 

– Olin ollut aina kova liikku-
maan. Raskausaikana sairastuin 
kuitenkin selittämättömään li-
hasheikkouteen. Mietin, miten 
voisin yhdistää hengellisen ravin-
non ja liikunnan. 

Tutulta jumppaohjaajalta hän 
kuuli, että ihmiset olivat toivo-
neet jotain GospelGymin kaltais-
ta. Lielahti tarjoutui avuksi jär-
jestelyihin. 

– Aloitus kuitenkin venyi, jo-
ten pian minulle ehdotettiin, et-
tä mitä jos aloittaisin jumpan it-
se, hän muistelee hymyssä suin. 

– Minulla ei ole jumppaohjaa-
jan koulutusta, mutta tykkään 
heilua aina kotonakin yksin. In-
nostuin ideasta, ja tuntui kuin 
jumpatkin olisivat syntyneet ihan 

itsestään.
Kun GospelGym pääsi vauh-

tiin, myös oma fyysinen kunto 
alkoi nousta. 

– En malttanut pitää edes ke-
sätaukoa. Olen vähän sellainen 
kaikki tai ei mitään -tyyppi.

Ei vaatimuksia 
kunnon tai uskon suhteen
Pikkuhiljaa Vanamon salin oves-
ta tulee sisään eri-ikäisiä naisia. 
He laittavat ruksit läsnäolijalis-
taan ja tervehtivät toisiaan. 

Ennen jumpan aloittamista 
kerron, että olen tekemässä jut-
tua Rauhan Tervehdykseen. Aion 
jumpata mukana ja ottaa myös 
valokuvia. Kukaan ei kieltäydy 
valokuvaamisesta, mikä on posi-
tiivinen yllätys. 

Miehiäkin jumpassa on käy-
nyt muutama silloin tällöin. Li-
mingan kirkkoherra Ilkka Torn-
berg on testannut jumpan kutsu-
vieraana.  

Osallistujille ei ole vaatimuk-

sia iän, sukupuolen, pohjakun-
non tai uskonnollisen vakaumuk-
sen suhteen. 

Ennen jokaista jumppaa Lie-
lahti sanoo muutaman sanan. 

14 vuotta sitten uskoon tullut 
entinen ateisti on viettänyt kah-
deksan vuotta kotiäitinä. Nyt ar-
keen kuuluu myös teologian opis-
kelua, joten jotain hengellistäkin 
näissä puheenvuoroissa kuuluu. 

– Pulisen jotain tuulesta tem-
mattua siitä, mikä on sillä het-
kellä mielessäni. Mitään käänny-
tysmeininkiä toiminnassa ei ole. 
Tänne ovat tervetulleita todella-
kin ihan kaikki. 

Vapaaehtoinen saa 
itselleen virvoituksen
– Ja kävellään ensin paikoillaan. 
Polvet ylös! kuuluu Lielahden ko-
mento. 

Mankka soittaa suomenkielis-
tä räppiä, jossa lauletaan Jeesuk-
sesta.  Tunnen, kuinka syke alkaa 
nousta.

Silloin, kun Riitta Lielahti ei 
jostain syystä pääse paikalle, hän-
tä tuuraavat liminkalainen Jenni 
Tornberg ja Oulusta jumpassa 
kulkeva Riikka Honkavaara. 

Kesällä jumppa on sään salli-
essa viety ulos ja hikeä on irrotel-
tu nurmella. 

Tieto GospelGymistä on le-
vinnyt myös muualle. Viime ke-
sänä Riitta Lielahti kävi Karjasil-

meraan jumppatunnelmia. 
– No niin, otetaan vähän vettä 

tähän väliin. Ja sitten otetaan ma-
tot alle, Riitta Lielahti huikkaa sa-
lin edestä. 

– Onneksi Riitta ei enää sano, 
että ”otetaan alusta”, niin kuin 
ensimmäisillä kerroilla. Me säi-
kähdimme, että ei kai nyt koko 
hommaa alusta alkaen, Maarit 
Paavola kertoo nauraen.

Vaikka moni voisi pitää kah-
deksan jälkeen alkavaa jumppaa 
liian myöhäisenä, Paavolan mie-
lestä se on oikein sopiva. Siihen 
mennessä ehtii tulla töistä ja syö-
dä rauhassa. 

– Eikä tarvitse hyppiä täydellä 
mahalla, hän naurahtaa.

Osalle kävijöistä aika sopii hy-
vin myös siksi, että lapset ovat jo 
nukkumassa. Ilta on omaa aikaa. 

– Niin se on minullekin. Ko-
tona menen suoraan saunaan ja 
sitten sohvannurkkaan hengähtä-
mään, Maarit Paavola kertoo. 

Sali tyhjenee pikku hiljaa, kun 
12 paikalla ollutta jumppaajaa 
suuntaa kotimatkalle.

– Ensi viikolla jälleen, jos Her-
ra suo, Riitta Lielahti toivottaa 
kaikille.

ELSI SALOVAARA

Kaikille avoin ja ilmainen GospelGym 
tiistaisin kello 20.15–21.15 Vanamossa 
(Kauppakaari 1, Tupos). 

lan seurakunnan kutsumana ve-
tämässä jumppaa Kaakkurissa, ja 
tässä kuussa GospelGym järjeste-
tään Utajärvellä Yhteisvastuuke-
räyksen hyväksi. 

Lielahti vetää jumpat vapaaeh-
toisena eikä halua palkkiota. 

– Ei missään nimessä. Olen 
kiitollinen joka kerrasta, jolloin 
pääsen paikalle. Virvotun tästä 
itsekin, hän perustelee. 

Ilta-aika sopii hyvin 
perheellisillekin
Toimittajan reisiä polttelee ja lä-
kähdyttää. Kaikki muut näyttävät 
jaksavan minua paremmin. On-
neksi minulla on hyvä syy hen-
gähtää koettaessani vangita ka-

Maarit Paavola ottaa palauttavan 
vesihuikan jumppaosioiden välissä. 

Pitkä, pätkä, laiha, lihava

Taivaan Iskän lapsi ihana

Uskot Jumalaan tai et

Samanarvoisena jumppailet!
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KM, erityisluokanopettaja
Kempele

Leena Askeli
35

lasten ja nuorten 
erityisohjaaja
Sievi

Sointu Harju
36

toiminnanjohtaja, KM
Kajaani

Evelyn Hynynen
37

farmaseutti, diakonissa
Muhos

Pirkko Mettovaara
38

terveydenhoitaja, 
sosionomi
Oulu

Hilkka Nivukoski
39

yrittäjä
Oulu

Paavo Pyörälä
40

lääkäri
Oulu

Juha Richter
41

KM, luokanopettaja
Kempele

Kai Similä
42

logistiikkainsinööri, yrittäjä
Sotkamo

Markku Vihanto
43

TUTUSTU ROHKEISIIN EHDOKKAISIIMME!

KD Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
mainoksen maksaja

Ennakkoäänestys 
8.-14.4.2015

Vaalipäivä
19.4.2015

Äänestä kristillisdemokraattia!

tulevaisuusPohjoisen

60

TYTIN
 TU

KIRYH
M

Ä -   w
w

w
.tytti.info

Tytti                 
 Tuppurainen
LIIKKEELLÄ 12.4.
KLO 12 SUNNUNTAIKAHVIT ROTUAARILLA
Tervetuloa vaihtamaan kuulumisia vaalituvalle!
 
KLO 13.30 VAALIMESSUT SUPERPARKISSA
”Pärjääkkö nää pohojosessa?” -paneelikeskustelu 
aluepolitiikasta ja ympäristöstä. 

MARIKA 
MATTILA

+358 45 131 4331
www.marikamattila.fi

Äänesi on arvokas

Oulunsalon seurakunta kuuluu Oulun seura-
kuntayhtymään, jossa on seitsemän seurakun-
taa, yhtymän johto ja kuusi palveluyksikköä. 
Oulun seurakuntien jäsenmäärä on noin 150 
000. Päätoimisia työntekijöitä on noin 400. 
Oulunsalon seurakunnassa on yli 8700 jäsen-
tä, joiden keski-ikä on vähän yli 30 vuotta, 
joten toiminta painottuu vahvasti lapsiin ja 
nuoriin. Myös varttuneempi väki toimii aktii-
visesti vapaaehtoistyössä.

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

LÄHETYSSIHTEERIN VIRKA
osa-aikainen 50%, sijoituspaikkana Oulunsalon seurakunta

OULUNSALON SEURAKUNNAN 
KANTTORIN VIRKA

Hakuaika päättyy 17.4.2015
Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa  

Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa
www.oulunseurakunnat.fi/avoimet-tyopaikat.

Paikkoja avoinna

Hakemukset tulee lähettää 24.4. klo 15 mennessä osoitteella 
Kempeleen seurakunta, PL 28, 90441 Kempele. 
Kirjekuoreen merkintä lastenohjaajan sijaisuus. 
Lisätiedot: www.kempeleenseurakunta.fi/105-avoimet-tyopaikat

Lisätietoja voi kysyä myös 13.4. alkaen varhaiskasvatuksen lähiesimies 
Saija Kivelältä sähköpostitse etunimi.sukunimi@evl.fi tai p. 040-7790 375.

Kempeleen seurakunnassa on haettavana

LASTENOHJAAJAN 
SIJAISUUS
ajalle 12.8.2015–31.5.2016

Hyvä eduskuntavaaliehdokas.
Ota yhteyttä:
Pirjo Teva, 040 680 4057, pirjo.teva@kotimaa.fi
Minna Zilliacus, 040 774 7777, minna.zilliacus@kotimaa.fi
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Sähköhoito auttoi
masennukseen
 Irtisanominen romahdutti työkeskeisen insinöörin

Oululainen Harri Horne-
man, 59, voi pitkästä ai-
kaa melko hyvin. Hän 
tuntee olonsa paljon pa-

remmaksi kuin vielä kolme vuot-
ta sitten.

– Silloin olin vuoteen omana.
Hän on aina ollut työkeskei-

nen ihminen, joka toimi työelä-
mässä johtavassa asemassa. Työ 
oli mielekästä, mutta työtahti oli 
kiireinen.

– Työt tulivat aina kotiin, kun 
työpäivä loppui, sekä omassa yri-
tyksessä että vieraan palveluk-
sessa.

Sitten hänet houkuteltiin toi-
seen yritykseen johtotehtäviin, ja 
hän suostui.

– Kahden kuukauden pääs-
tä minut irtisanottiin. Vein asi-
an oikeuteen, ja irtisanominen 
todettiin laittomaksi, Horneman 
kertoo.

Hän kokee, että nimenomaan 
irtisanominen romahdutti hä-
net ja myötävaikutti siihen, että 
hän sairastui vakavaan masen-
nukseen ja hänelle puhkesi fibro-
myalgia.

Sen jälkeen hän yritti vielä 
pyörittää omaa yritystä, mutta se 
kävi liian rankaksi. Stressinsieto-
kyky oli laskenut, ja hän uupui.

Lopulta hän myi yrityksensä ja 
joutui jäämään työkyvyttömyys-
eläkkeelle.

Sähköinsinööri
innostui hoidosta
Reilut kaksi vuotta sitten lääkä-
ri kysyi, haluaisiko hän kokeilla 

tapauksessa sivuvaikutuksia suu-
remmat.

– Nimenomaan sähköhoidon 
ansiosta on minun kohdallani 
menty huomattavasti eteenpäin. 
En kävisi hoidossa, jos siitä ei sai-
si hyötyä.

Mieliala on kohentunut, ja uni-
vaikeudet ovat helpottuneet. Nyt 
hän nukkuu yönsä hyvin ja herää 
virkeänä, toisin kuin aiemmin.

Lisäksi kipuoireyhtymä fibro-
myalgiaan liittyvät kivut ovat lie-
vittyneet.

– Kipuihin olen saanut huo-
mattavaa apua.

Aluksi hän kävi hoidossa kol-
mesti viikossa muutaman viikon.

Nyt hän käy ylläpitohoidossa 
kerran kolmessa viikossa.

Enimmäispituutta hoidolle ei 
ole, vaan se jatkuu tarpeen mu-
kaan.

– Hoidon tarpeen määrittää 
lääkäri.

Hoito ei vaadi yöpymistä sai-
raalassa. Hornemanin vaimo vie 
hänet aamulla Oysiin ja hakee 
päivällä kotiin.

Nyt eletään ilman
tiukkoja aikatauluja
Nyt Horneman nauttii eläkepäi-
vistä. 

– Täytän päivät sudokuita, lu-
eskelen kirjoja ja lehtiä ja käyn 
kävelyllä. Keskityn arkirutiinei-
hin, ja elän ilman tiukkoja aika-
tauluja.

Hän kiittää puolisoaan, lap-
siaan ja Oysin sähköhoitotiimin 
henkilökuntaa kaikesta saamas-
taan avusta ja tuesta. 

Tulevaisuus näyttää parem-
malta kuin vuosiin.

– Katson positiivisella mielellä 
eteenpäin. Hyvään suuntaan täs-
sä mennään.

HELI VÄYRYNEN

H e l i  Väy r y n e n

Tietysti minä 
sähköinsinöörinä 
olin kiinnostunut 
sähköhoidosta.

Harri Horneman

Harri Horneman on nyt ihan eri mies kuin vielä kolme vuotta sitten. – Silloin olin vuoteen omana, hän kertoo.

Masennuksen sähköhoito yleistyy

•  Sähköhoitoa annetaan nukutuksessa päähän kiinnitettyjen elekt-

rodien kautta.

•  Sähköhoidon käyttö masennuksen hoidossa on yleistynyt.

•  Oulun yliopistollisessa sairaalassa aloitti oma sähköhoitoyksikkö 2012.

•  Hoitoa Oulussa saa noin sata potilasta vuosittain. Vain muutamal-

le heistä hoito on ollut tehotonta.

•  Sähköhoito vaikuttaa tehokkaimmalta masennuksen hoitomuodol-

ta. Potilaista 30–40 prosenttia tulee lähes kokonaan oireettomiksi.

•  Hoidon pituus on keskimäärin 9–12 kertaa.

Lähde: Psykiatri Marja-Liisa Kemppainen, OYS

masennukseen sähköhoitoa lää-
kehoidon rinnalla.

– Tietysti minä sähköinsinöö-
rinä olin kiinnostunut sähköhoi-
dosta, Horneman naurahtaa.

Hoito aloitettiin tammikuussa 
2013 Oulun yliopistollisessa sai-
raalassa.

Sähköhoitoon liittyy yhä mo-
nia väärinkäsityksiä ja pelkoja, 
mutta Horneman ei ollut ennak-
koluuloinen.

– Hoidon nimi säikäyttää. Sil-
lä voisi olla lempeämpi nimitys, 
kuten aivojen impulssi- tai stimu-
lointihoito. Kyse ei ole mistään 
230 voltin verkkovirrasta.

Sähköhoito annetaan nuku-
tuksessa. 

– Tapahtumasta ei tiedä itse 
mitään.

Sivuvaikutuksena heräämisen 
jälkeen voi olla päänsärkyä ja ohi-
meneviä muistivaikeuksia.

– Varsinkin aluksi, mutta kyllä 
minä ainakin ihan selkeästi hoi-
topäivän nykyään muistan.

Hoidon hyödyt ovat
haittoja isommat
Hoidon hyödyt ovat olleet joka 

Kristittyjä 
vainotaan 
eniten
– Maailmassa on monia maita, 
joissa kristityt eivät saa ilmais-
ta julkisesti uskoaan, kirkon 
lähetystyön keskuksen johtaja 
Risto Jukko kirjoittaa uudessa 
Kirkkomme lähetys -lehdessä.

Uskonnon ja mielipiteen 
vapaus on Suomessa ja länsi-
maissa katsottu perusarvoksi. 
Jukon mukaan aiheen ympä-
rillä käytävään keskusteluun 
on tuotava näkökulmia tilan-
teista, joissa tätä arvoa louka-
taan.

Lehdessä muistutetaan, et-
tä kristityt ovat tällä hetkel-
lä suurin ryhmä, joka joutuu 
kärsimään vakaumuksensa 
tähden.

Ero haastaa 
lapsen ja 
vanhemman 
suhteen
Lapset kärsivät usein eniten 
erotilanteista. Näin käy var-
sinkin, jos ero johtaa siihen, 
että toinen vanhemmista ta-
hallisesti vaikeuttaa lasten ja 
toisen vanhemman yhteyden-
pitoa, eli vieraannuttaa heitä 
toisistaan.

Aiheesta keskustellaan Ou-
lussa keskiviikkona 15.4. kello 
17–19 kaikille avoimessa kou-
lutustilaisuudessa Aleksinkul-
massa (Aleksanterinkatu 9). 

Puhumaan saapuvat psyko-
logit Jasmin Kaunisto ja Min-
na Kumpuniemi sekä van-
hempi rikoskonstaapeli Milla 
Kynkäänniemi.

Tilaisuuden järjestää Kan-
sallisen Lastenliiton Pohjois-
Pohjanmaan piiri. 

Kynttiläkonsertti 
tuotti 1100 euroa 
Yhteisvastuulle 
Oulun Zontakerho I:n tammi-
kuun lopussa järjestämä kynt-
tiläkonsertti tuotti 1100 euroa 
Yhteisvastuukeräykselle. Zon-
takerhon edustajat luovutti-
vat varat Oulun Tuomiokirk-
koseurakunnan edustajille en-
nen pääsiäistä.

Vuodesta 1979 alkaen jär-
jestettyjen kynttiläkonserttien 
kohteena on alusta alkaen ol-
lut Yhteisvastuukeräys. Tuol-
loin laadittu konsepti, jossa 
urkuri Maija Tynkkynen vas-
taa konsertin musiikista, tuo-
miokirkkoseurakunta tarjo-
aa tilat ja zontakerho huoleh-
tii järjestelyistä, on toiminut 
hyvin.

Ensi vuoden kynttiläkon-
sertti järjestetään 31. tammi-
kuuta Oulun Vanhassa pappi-
lassa.  
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Suurempi 
yhteisöllisyys toisi 
meille turvallisuutta.

Pekka Tuomikoski

Löytyisikö historiasta, van-
hoista kirjoista, viisautta 
siihen, miten elää viisaasti 
ja oikein nykypäivää? 

Tätä voi kysyä liminkalaiselta 
pastorilta Pekka Tuomikoskel-
ta. Tuomikoski on Raahen seura-
kunnan kappalainen, mutta hän 
on myös tietokirjailija ja kustan-
taja, jonka peittelemätön intohi-
mo ovat vanhat kirjat.

Tupoksen kodista löytyy van-
hoja kirjoja muutamia kirjahylly-
jä, kuten omistaja kuvailee mää-
rää.

Kotiväen mielestä aarteita on 
jo ehkä liikaakin, mutta keräilijä 
itse luopuisi vain harvoista omis-
tamistaan teoksista.

Tuomikoski ei vain kerää van-
hoja kirjoja, vaan myös kustan-
taa uudelleen painettuja versioita 
vanhoista kirjoista. Tuomikosken 
ensimmäinen uudelleen julkaistu 
teos vuonna 2012 oli satavuotias, 
alun perin vuonna 1912 julkaistu 
Titanicin perikato.

Paljon ehtivä mies sanoo teh-
neensä kirjojensa parissa jännit-
täviä aikamatkoja halki vuosisa-
tojen.

 
”Pärjäämme vain, jos
huolehdimme toisistamme”
Pekka Tuomikoski kuvailee osaa 
aikamatkoistaan melkeinpä jä-
risyttäviksi kokemuksiksi. Van-
hojen kirjojen sivuilta hän on 
lukenut monet kerrat edellisten 
suomalaissukupolvien elämän-
menon ankaruudesta.

– Tekstit laittavat miettimään, 
mikä nykyihmiselle riittäisi pär-
jäämiseen, jos tarjolla olisi vain 
puutetta kaikesta. 

Kirjoistaan Tuomikoski on 
ymmärtänyt, että ihmiset tar-
vitsivat selviytymiseen toistensa 
huolenpitoa.

– Mekin pärjäämme, jos pi-
dämme huolta toisistamme. Vain 
harvat meistä haluavat olla yksin, 

mutta yksinäisyyttä on nyt eh-
kä enemmän kuin koskaan. Suu-
rempi yhteisöllisyys toisi meille 
turvallisuutta.

 
Suomikuvasta 
1800-luvulla olisi opittavaa
Tämän vuoden alussa Tuomikos-
kelta ilmestyi medioiden kiin-
nostuksen herättänyt kirja Suo-
mi 1800-luvulla. Se on uudelleen 

painettu versio 1890-luvulla jul-
kaistusta kansallisteoksesta Suo-
mi 19:llä vuosisadalla. 

Tuomikoski ihastelee sitä, että 
suomalaisilla oli jo 20 vuotta en-
nen itsenäistymistä vahva Suomi-
kuva, itsenäisen maan identiteet-
ti. Kirjassa puhutaan yhtä lail-
la suomalaisesta kekseliäisyydes-
tä kuin kansasta, joka pitää huol-
ta sivistyksestään koulutuksen 
avulla.

– Tässäkin on yksi muistutus 
nykyajalle: koulutuksen riittä-
vyydestä huolehtiminen on myös 
meidän asiamme.

RIITTA HIRVONEN

I l k ka To r n b e r g

Pekka Tuomikosken mukaan Wanhatkirjat.fi –kustantamon ydintä on tehdä historiaa 
eläväksi sekä  tuoda esille unohdettuja, mielenkiintoisia tekstejä ja kuvia.

• 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

Oulujoen seurakuntaneuvoston jäsen
Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen

Oulun kaupunginvaltuutettu
Erityisopettaja, KM                                                                                                                                      

Pidetään maamme leivässä myös henkisesti
ja hengellisesti. Menneiden sukupolviemmeja hengellisesti. Menneiden sukupolviemme 
kulttuuriperintö ja kristilliset arvot on voitava
säilyttää ja siirtää tuleville sukupolville. Suvivirsi  
soikoon edelleen päiväkodeissa ja kouluissa!
Lue lisää nettisivuiltani, tule juttusille ja kysy!
Olen tavattavissa Oulussa Rotuaarilla 7.–18.4.

www.eevamariaparkkinen.fi

Kirjojen kyydissä 
 Pekka Tuomikoski on 
 saanut tehdä huikeita aikamatkoja
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Suomi tarvitsee uusia työpaikkoja ja yrittäjyyden edel-
lytyksiä. Lasten, nuorten, perheiden ja ikääntyvien hy-

vinvointi tulee turvata konkreettisin teoin ja yhteiskuntamme 
tulee rakentaa kestävien arvojen varaan. Sellaisia arvoja 
ovat koti, uskonto ja isänmaa.” 

– KANSANEDUSTAJAEHDOKAS SAMI PIKKUAHO
Perheenisä, Sairaanhoitaja, Yrittäjä

Piispa tapaa 
kempeleläisiä
Kempeleen seurakun-

nassa on piispantarkas-
tus 17.–19. huhtikuu-
ta. Tarkastuksen ohjel-

maan kuuluu perjantaina piis-
pa Samuel Salmen ja Kempe-
leen Kirkonkylän koululaisten 
tapaaminen. 

Aamupäivä jatkuu vierailulla 
OSAO:n Niittyrannan yksikös-
sä ja Zeppelinissä. 

Piispa on jututettavissa 
Zeppelinin keskustorilla klo 
12.30–13. 

Iltapäivän ohjelmaan kuuluu 
tervehdyskäynti Cajanus-kodis-
sa sekä tapaaminen seurakun-
nan työntekijöiden ja kunnan 
edustajien kanssa. 

Lauantaina 18. huhtikuuta 
seurakuntalaiset ovat tervetul-
leita Kokkokankaan hautaus-
maan vihkimiseen ja juhlaan 
klo 12 Kokkokankaan seura-
kuntakeskukseen. 

Sunnuntaina 19.4. pidetään 
piispanmessu sekä kirkkoher-

ra Kimmo Helomaan virkaan 
asettaminen klo 10 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. 

Piispantarkastuksella on 
pitkä perinne kirkon historias-
sa. Vielä vuosikymmeniä sitten 
seurakunta saattoi pelonsekai-
sin odotuksin odotella piispaa 
vierailulle, mutta nykyään tar-
kastuksen tarkoitus on toinen. 

Piispa ei tule etsimään vir-
heitä seurakunnan toiminnas-
ta. Tarkastuksen tarkoitus on 
auttaa seurakuntaa toteutta-
maan Kristuksen antamaa to-
distuksen ja palvelun tehtä-
vää omalla paikkakunnallaan. 
Näin todetaan Tampereen hiip-
pakunnan verkkosivuilla.
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Palautteet ohjelmista:p. 044 3161 563 / Mervi Päivärinta (ma–pe),
Oulun seurakuntayhtymä, Radiostudio, PL 122, 90101 OULU
Ohjelmatiedot ja jutut verkossa: 
www.oulunseurakunnat.fi/verkkokirkko

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Su 12.4. klo 10 sanajumalan-
palvelus Pyhän Martin kirkos-
ta Raisiosta. Virret: 289, 419, 
265, 104 vuorovirtenä, srk:n 
laulaa säkeistöt 1, 3, 5, 329:5, 
449
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.

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 12.4. klo 8.45 Radiopy-
häkoulun pitää lastenohjaaja 
Marja Raatikainen Tuiran seu-
rakunnasta. Hän kertoo Ylös-
nousseen todistajista.  
Klo 10 jumalanpalvelus Yli-
vieskan kirkosta

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 12.4. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta   
 

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 12.4. klo 8.45. Radiopy-
häkoulun pitää lastenohjaaja 
Marja Raatikainen Tuiran seu-
rakunnasta. Hän kertoo Ylös-
nousseen todistajista.  
Klo 10 messu Kiimingin kir-
kosta.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa on haastattelussa 
pastori Jukka Joensuu Oulun-
salon seurakunnasta. Hän ker-
too Avioliittokoulusta.
Ke 15.4. klo 15.15 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa piipah-
detaan Maikkulan kappelin 
päiväkerhossa. Haastattelus-
sa on lastenohjaaja Riitta Yli-
luoma.
 

Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Kun lapselle jää hyvä 
mieli kokemastaan, ikä 
tuo ymmärrystä sille, 
mitä pääsiäiskuvaelmissa 
nähtiin ja kuultiin.

Raija Ojell

Yhdistykset

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.

Muut seurakunnat

Näytelmät avuksi 
hengellisessä työssä 
 Elämykset ovat kuulemista vahvempi kokemus

Usko on usein ennem-
min kokemus kuin var-
maa tietoa. Juuri tämän 
vuoksi seurakunnat ovat 

innostuneet esittämään hiljaisella 
viikolla pääsiäisen Raamatun ta-
pahtumia kuvaelmien avulla.

Esityksissä kuljetaan yleen-
sä roolihenkilöiden seurassa pal-
musunnuntaista pitkäperjantain 
surun kautta pääsiäisaamun rie-
muun. 

Koska useimmiten kuvaelmat 
ovat suunnattu ensisijaisesti lap-
sille, esimerkiksi pitkäperjantai-
hin kuuluvaa Jeesuksen ristiin-
naulitsemista ei kerrota sanoin, 
vaan lapsiyleisö voi kokea tapah-
tuneen tunnelman avulla.

Kiimingin Jäälin kappeliin ra-
kennettiin ennen pääsiäistä Pää-
siäispolku-niminen tapahtuma, 
jossa yleisö eläytyi pitkäperjan-
tain surullisiin tapahtumiin hä-
märästi valaistussa huoneessa.

Ilon tulee jäädä
päällimmäiseksi tunteeksi
Kiimingin kappalainen Miia Sep-
pänen iloitsee mahdollisuudesta 
lähestyä pääsiäisen hengellistä, 
paljolti väkevää draamaa sanojen 
sijaan elämyksiä hyödyntäen.

– Kuvaelmissa pääsiäisen voi 
kokea kaikilla aisteilla. Jopa ma-
kuaistien kautta, sillä Jäälissä 
pääsiäispolun kulkijat saivat mu-
kaansa pientä evästä, hän kertoo.

Seppäsen mukaan tapahtuman 
järjestäjien oli huomioitava se tar-
kasti, että lasten mieliin ei jäänyt 
päällimmäiseksi suru Jeesuksen 

kuolemasta vaan ilo ja helpotus: 
Jeesus ei jäänytkään hautaan.

Jännittävä satu
vai huikea tositarina?
Mistä lapsi voi tietää, että pääsi-
äiskuvaelmassa ei ole kyse jän-
nittävästä, tapahtumakylläisestä 
sadusta, vaan tapahtumista, joita 
kirkossa pidetään tosina?

Kirkkohallituksen varhaiskas-
vatuksen asiantuntija Raija Ojell 
pitää ratkaisevana sitä, miten ta-
pahtumaa pohjustetaan lapsille. 

Hänen mielestään kuvaelmasta on 
hyvä puhua ennen kaikkea pääsi-
äistapahtumien muistelemisena. 

– Osallistujat ikään kuin liitty-
vät joukkoon, joka kertaa yhdessä 
sitä, mitä pääsiäisenä Raamatun 
mukaan tapahtui. Toisaalta kyllä 
kirkossa on voitava reilusti sanoa 
ääneen, että pääsiäiskertomuksia 
pidetään tosina ja että niiden si-
sältö on kristityille tärkeä.

Ojell korostaa kuitenkin, että 
pääsiäisenä ollaan suuren mystee-
rin edessä, joka ei aukene aikui-
sillekaan täydellisesti.

– Kun lapselle jää hyvä mieli 
kokemastaan, ikä tuo ymmärrys-
tä sille, mitä pääsiäiskuvaelmissa 
nähtiin ja kuultiin.

Jäälissä erään lapsen kom-
mentti pitkäperjantain huonees-
sa kuului: Jos tuo kaikki oli totta, 
oli ne aika rajuja aikoja.

RIITTA HIRVONEN

J P  N y y s s ö n e n

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

Herännäis-/Siionin virsiseurat: to 9.4. klo 18.00 Raahen seurakuntakodin 
pienessä salissa, pe 17.4. klo 18.00 Sirkka ja Pekka Honkasella, Savikko, 
Pudasjärvi, pe 17.4. klo 18.00 Raili ja Markku Rahkolla, Masinistinkuja 1, 
Tyrnävä
Tervetuloa! 

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 12.4. klo 11.00 LÄHETYSTILAISUUS 
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Jumala on yksi ja yksi on välittäjä Jumalan ja ihmis-
ten välillä, ihminen  Kristus Jeesus (1.Tim.2:5).
La 11.4.2015 klo ehtoollisjumalanpalvelus, raamattu-

tunti, Eila Maunu ja saarna, Marko Huurre. La 18.4. klo 11 English-sabbath, raamattu-
tunti, Marko Huurre ja Daniel Rohet, saarna, Stanley Kongar. Ma-Pe Aamun sana ja 
rukous. Tervetuloa sanan kuulolle!

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

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 10.4. klo 19.30 Valo ilta. La 11.4. klo 11-13 
Soppaa ja evankeliumia Toppila-Centerissä,  
Paakakatu 2. Su 12.4. klo 11 Ehtoollisjumalan-
palvelus, Mikko Saukkonen, Reijo Komu, Pauli 
Uusikylä & co. Seimi ja lastenkokoukset. Su 12.4. 
klo 17 International Service, in english and russia. 

Ma 13.4. klo 18 Sykarin kaivolla, ilta naisille. Ti 14.4. klo 18 Toppilan Majakan 
rukousilta, Paakakatu 3. Ke 15.4. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Risto 
Wotchke, Pasi Markkanen, Pasi & co. To 16.4. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti,  
ke ja to klo 11. TERVETULOA!  www.uskotv.fi 

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

To 9.4. klo 13 raamattu- ja rukouspiiri. Su 12.4. klo 10.30 rukous-
kokous, klo 11 jumalanpalvelus, vierailijana kersantti Eliel Vargas. 
Pelastusarmeijan Kumppanuuskeräys päättyy 12.4. Ma 13.4. klo 13.

Maanantaikerho. Ti 14.4. klo 10 hartaus, klo 10.30- 13 Taukopaikka-kahvila. 
Avoimet ovet, lepopaikka arjen keskellä. Pikkupurtavaa ja mielenkiintoisia 
ihmisiä. Tervetuloa kaikki!

To 9.4. klo 18:30 Nuortenaikuistenilta.
Su 12.4. klo 16:30 Pyhäkoulu klo 17 
Seurat Vesa Pöyhtäri.
Ke 15.4. klo 14 Toimintapiiri.

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Kevätseurat 19.4.2015. Perhe, Jumalan 
luomislahja.Tuomiokirkko klo 10, 
messu: Reino Junttila.
Rukoushuone, klo 13. Seurat. 
Jenni Siljander, Matti Pikkarainen.
Kahvi klo 14.
Lauluseurat klo 14.30: Mervi Kokkonen, 
Jouko Lauriala.
Seurat klo 16: Eeva Pouke, 
Pekka Siljander.

Lämpimästi tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Kohtaamispaikka-ilta tänään 9.4. klo 18.
Bible Power -kerho pe 10.4. klo 18. 
12-14 v tytöille. 
Seurat su 12.4. klo 14. Ulla Junttila, 
Raili Kemppainen.
3-Kohtaamista lähtee luontoretkelle 
ma 13.4. 
Aamurukouspiiri tiistaisin klo 9.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

To 9.4. klo 19 Lähde-ilta, Anna-Liisa Björni, Teuvo Marttila. Su 12.4. klo 11 
Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints’ Clubi, Eero Similä, Risto Wotschke, musiikki:
Saara & Antto Vanhala. Su klo 17 Iltajumis & iltapyhis. Ti 14.4. klo 10 
Äitimiitti & taaperotapaaminen. Ke 15.4. klo 18 Varkki-ilta. To 16.4. klo 19 
Rukousilta, Tuomo Ruuska, Martti Väyrynen, musiikki: Kalermot. Tervetuloa!

Kiiminkiläinen Esa Arbelius näytteli Jäälin Pääsiäispolulla sotilasta.
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Ps. 116: 1-9 
Minä rakastan Herraa. Hän kuulee minua,
hän kuulee hartaan pyyntöni.
  Kun huudan häntä avuksi,
  hän kuuntelee minua.
Kuoleman köydet kiertyivät ympärilleni,
tuonelan kauhut ahdistivat minua,
minut valtasi tuska ja murhe.
  Silloin minä huusin Herran nimeä:
  ”Herra! Pelasta minut!”
Herra on oikeamielinen ja laupias,
meidän Jumalamme on armollinen.
  Herra on avuttomien suojelija.
  Kun voimani uupuivat, hän tuli avukseni.
Nyt olen saanut rauhan,
Herra piti minusta huolen.
  Hän pelasti minut kuolemasta, hän 
säästi silmäni kyyneliltä,
  ei antanut jalkani astua harhaan.
Minä saan vaeltaa Herran edessä
elävien maassa.

Luuk. 24: 36-49
Yhtäkkiä Jeesus itse seisoi opetuslastensa 
keskellä ja sanoi: ”Rauha teille.” He pelästyivät 
suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä 
aaveen. Mutta Jeesus sanoi heille: ”Miksi 
te olette noin kauhuissanne? Miksi teidän 
mieleenne nousee epäilyksiä? Katsokaa minun 
käsiäni ja jalkojani: minä tässä olen, ei kukaan 
muu. Koskettakaa minua, nähkää itse. Ei 
aaveella ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette 
minussa olevan.” Näin puhuessaan hän näytti 
heille kätensä ja jalkansa. Kuitenkaan he 
eivät vielä tienneet, mitä uskoa, niin iloissaan 
ja ihmeissään he nyt olivat. Silloin Jeesus 
kysyi: ”Onko teillä täällä mitään syötävää?” 
He antoivat hänelle palan paistettua kalaa ja 
näkivät, kuinka hän otti sen käteensä ja söi.
    Jeesus sanoi heille: ”Tätä minä tarkoitin, 
kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin 
teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä 
Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa 
ja psalmeissa on minusta kirjoitettu.” Nyt 
hän avasi heidän mielensä ymmärtämään 
kirjoitukset. Hän sanoi heille: ”Näin on 
kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema 
ja kolmantena päivänä nousta kuolleista, ja 
kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on 
hänen nimessään saarnattava parannusta ja 
syntien anteeksiantamista. Te olette tämän 
todistajat. Minä lähetän teille sen, minkä 
Isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, 
kunnes saatte varustukseksenne voiman 
korkeudesta.”

Armon lapsiksi kastetut
Sain pääsiäispäivänä kunnian olla mukana viettämässä kastejuhlaa. Päivänsankari 
tuhisi rakastavassa sylissä. Ilme muuttui kummeksuvaksi siinä hetkessä, kun viileä 
vesi valui hänen tummiin hiuksiinsa. Kastemekossaan hän oli kaunis kuin kukkanen, 
vasta puhjennut nupustaan.

Pääsiäispäivänä on kastettu historian saatossa monia muitakin ihmisiä. Valkoinen 
kastevaatekin on vanhaa perua. Kauan sitten oli tapana, että pääsiäisenä kastetut piti-
vät valkeaa vaatettaan koko seuraavan viikon.

Kasteen hetkellä valkoinen vaate puhui puhtaudesta, ilosta ja armosta, johon kastettu 
kiedotaan. Viikon varrella valkoinen vaate alkoi kertoa myös kantajastaan. Siihen alkoi 
ilmaantua tahroja, likaa, ruuan jälkiä, kuraa lahkeissa ja niin edelleen. 

Kun pääsiäisen jälkeen kokoonnuttiin taas yhteen, pyhäpäiväksi jumalanpalveluk-
seen, saapuivat sinne myös pääsiäisenä kastetut. Likaiset, tahraiset vaatteensa he sai-
vat sinne tuoda.

Niin kuin Jumala voi antaa armon, anteeksiannon ja puhtauden, niin olemme ehti-
väisiä ja pystyväisiä mekin puhtaat sydämemme likaamaan kaikenlaisella turhalla, syn-
nillä. Mutta armo ja puhtaus ovat meitä varten aina uudelleen, joka pyhä jumalanpal-
veluksessa, joka hetki omassa rukouksessa.

Omissa vaatteissaan saivat lähteä pääsiäisenä kastetut arkeensa ja maailmaan kerto-
maan siitä, että Jumala armahtaa ja rakastaa. Että Kristuksen ristinkuoleman ja ylös-
nousemisen vuoksi ei enää ole esteitä meidän ja Jumalan välissä, tie Taivaaseen on Jee-
sukseen turvaavalle avoin. Samaan joukkoon kuulumme mekin, vaikkemme ole kas-
temekoissamme viikkoa kulkeneetkaan. 

Pieni tuhiseva nyytti kastemekossaan puhkesi hymyyn sylissäni. Askeltakaan ei vielä 
takana, mutta tuhat polkua edessä.

Läheisten käsivarret tukena nyt, Jumalan aina. Siunatkoon Hän pikkuista ja kaik-
kia meitä Jeesuksen opetuslapsia, kun teemme matkaa maailman halki Taivasta kohti. 

SEIJA HELOMAA
kappalainen, Kiiminki

Sanan aika
Sunnuntai 12.4.2015
Psalmi: Ps. 116:1-9
1. lukukappale: Sak. 8:12-13
2. lukukappale: Ap. t. 13:23-33
Evankeliumi: Luuk. 24:36-49
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Ensiksi minut vastaanottavat siviilit. 
Olen saapunut Kainuun prikaatiin 
kuuluvaan aluetoimistoon Oulun 
Hiukkavaarassa, jossa asiakaspalve-

lun kaksi naistyöntekijää kuulevat asiani: 
olen tullut tekemään reportaasia reservin 
kertausharjoituksista.

Haastattelen kahta sotilaspappia, Pen-
na Parviaista ja Jaakko Tuiskua. Parviai-
nen kuuluu Kainuun prikaatin kantahen-
kilökuntaan, ja Tuisku on reservin sotilas-
pastori.

Ensiksi tapaan toimiston päällikön, 
everstiluutnantti Kimmo Rajalan. Tapaa-
minen on kello 14. Rajala on ilmoittanut, 
että hän tulee asiakaspalveluun kello 13.55. 
Olen armeijan käynyt mies, joten ymmär-
rän tulla ajoissa paikalle, jopa pari minuut-
tia ennen sovittua aikaa.

Hötkyilen ja saan asiakaspalvelun nai-
set soittamaan Rajalalle, vaikka pitäisihän 
minun tietää, että sotilas saapuu määrä-
aikaan.

Ripeästi mutta 
kohteliaasti
Maastopukuun sonnustautunut Rajala tuo 
harjoituksia selventävän tietopaketin, jota 
hän käy läpi nopeasti ja tehokkaasti. Huo-
maa, että Rajala on ammattisotilas. Puhe 
on täsmällistä ja tarkkaa, mutta samalla 
kohteliasta.

perillä asioista ja tilanneet ampumara-
dalle paikallisen sotilaskotiyhdistyksen, 
joka ampumaharjoitusten lomassa tarjo-
aa reserviläisille brändituotetta, kahvia ja 
munkkia.

Onko reserviläisille tarjottu hernekeit-
toa?

– Tänään on ollut hernekeittopäivä. On 
torstai.

Olemme perillä sotilaspappien huo-
neessa.

– Ei muuta Pekka kuin että hyvää haas-
tattelua, Rajala toivottaa.

Kertausharjoitus 
papeille aivotyötä
Haastateltavat istuvat työpöydän ääres-
sä. Hekin ovat maastopuvuissa, kuten 
kertaus harjoituksissa on tapana. Maas-
tossa he eivät kuitenkaan ryynää.

Kainuun prikaatin sotilaspastori Penna 
Parviainen, mitä te kaksi pappia teette oi-
kein näissä kertausharjoituksissa?

– Tutkimme yhdessä pataljoonan papin 
tehtävää ja mietimme, miten se tuodaan 
käytäntöön. Pohdimme myös, miten teh-
täisiin sellaiset suunnitelmat, joita voisivat 
muutkin hyödyntää.

– Pohdimme, miten me pappeina vas-
taisimme sodan eri vaiheisiin ja ottaisim-
me joukot vastaan.

Sotilaspapin tehtävä on turvata taisteli-
joiden eettinen toimintakyky. Mitä se tar-
koittaa? ihmettelen. Ilmeisesti valintoja 

Mikä ihmeen paikallispataljoona?
• Maavoimien vahvuus sodan aikana on 150 000 sotilasta, joista 

paikallispataljooniin kuuluu 20 prosenttia.

• Paikallispataljoonat ovat alueelle ja olosuhteisiin räätälöityjä joukkoja. Ne 

pystyvät rajoitettuihin taistelu- ja kohdepuolustustehtäviin.

• Paikallispataljoonat turvaavat tukialueiden toimintoja, suojaavat kohteita, 

valvovat aluetta, perustavat joukkoja ja tukevat muita viranomaisia omissa 

toimissaan.

• Paikallispataljoonien tehtäviin kuuluvat myös muiden alueella toimivien 

joukkojen tukeminen ja paikallishuolto ja toimiminen normaalioloissa rajoitetusti 

muiden alueen viranomaisten tukena. 

• Paikallispataljoonan yhteistoimintaosapuolina ovat esimerkiksi paikallinen poliisi 

ja pelastuslaitoksen toimijat.

Sotilaspappi turvaa
taistelijan eettisen

toimintakyvyn
Sotilaspapit kohtasivat kertausharjoituksissa 

Oulun Hiukkavaarassa

dän tapauksessamme kyse on pääasiassa 
aluetoimistoni kantahenkilökuntaan kuu-
luvista ihmisistä, joita täydennetään reser-
viläisillä.

– Tämän harjoituksen päämääränä on 
perehdyttää esikunnassa palveleville re-
serviläisille taistelusuunnitelman vaihe ja 
jatkaa suunnitelmien laatimista. Esikunta- 
ja viestikomppanialle opetamme pataljoo-
nan perustamisen jälkeistä alaisten koulu-
tusta, Rajala selostaa.

Ammunta kuuluu luonnollisesti 
kertaus harjoituksiin. Pauketta ei kuule, 
vaikka ammunnat ovat juuri meneillään. 

Brändituotetta 
tarjolla
– Nyt mennään sitten varsinaisten tähtien 
joukkoon.

Minun on aika lähteä tapaamaan soti-
laspastori Penna Parviaista ja reservin so-
tilaspastoria, Haukiputaan pian aloittavaa 
kirkkoherraa Jaakko Tuiskua. 

Kävelemme autioissa tiloissa kohti huo-
netta, jossa sotilaspapit suunnittelevat pa-
taljoonan hengellistä työtä.

Jossain pitäisi olla 60 reserviläistä, esi-
merkiksi tietoliikenteen ammattilaisia, 
mutta heitä ei näy eikä kuulu. Ovatko he-
kin omissa huoneissaan?

Onko täällä sotku? kysyn Rajalalta.
Rajalan mukaan sotkua ei ole vaan nor-

maali työpaikkaruokala.
– Olemme luonnollisesti olleet hyvin 

– Tervetuloa puolustusvoimien Pohjois-
Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimistoon. 
Näytän sinulle samalla hiukan kuvama-
teriaalia. Yksi kuvahan puhuu enemmän 
kuin tuhat sanaa. 

Rajala käy taustatietoa läpi, kunnes 
päästään ytimeen. Hän kertoo, että har-
joituksessa on mukana sodan ajan paikal-
lispataljoonan esikunnan ja esikunta- ja 
viestikomppanian runko. Paikallispatal-
joonaan kuuluu sodassa yli tuhat taisteli-
jaa, kertoo Rajala.

– Paikallispataljoonan esikunnan run-
ko muodostetaan yleensä maavoimien 
joukko-osastojen henkilökunnasta. Mei-

Olen armeijan käynyt 
mies, joten ymmärrän 
tulla ajoissa paikalle, 
jopa pari minuuttia 
ennen sovittua aikaa.

K
u

vat: P
ekka H

elin
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oikean ja väärän välillä.
Jaakko Tuisku ottaa puheenvuoron. Re-

serviläispappi muistelee, kuinka häneltä 
kysyttiin varusmiespalvelun aikana, onko 
hän valmis tappamaan.

– Jokainen joutuu ottamaan asiaan kan-
taa jollakin tavalla, joten asiasta on hyvä 
puhua. Eettinen toimintakyky on paljon 
muutakin. Sotatoimien pitkittyessä voi 
eettinen toimintakyky hämärtyä ja mo-
raali heiketä.

Parviaisen mukaan henkinen valmen-
nus ja eettisen toimintakyyn ylläpito ovat 
sotilaspappien ydintehtäviä niin sodan 
kuin rauhankin aikana.

Parviainen muistuttaa sotilaspappi ja 
myöhemmän arkkipiispa Mikko Juvan 
huomauttaneen, että sotilaankin on py-
syttävä ihmisenä. 

Olen samaa mieltä. Kriisien aikana hy-
vätkin ihmiset saattavat nyrjähtää hirmu-

tekoihin. Siksi sotilasyksikköjä valvotaan 
tarkasti sodan aikana.

Pappi edustaa armoa.  Jokaisen sotilaan 
tulisi sisällyttää Parviaisen mukaan toi-
mintatapaansa ihmisen kunnioitus, myös 
vihollisen kunnioitus ihmisenä. 

Kaatuneitten 
huoltoa pohditaan
Tuiskun mukaan kertausharjoituksessa 
suunnitellaan, miten tässä pataljoonassa 
järjestetään kaatuneitten huolto.

Aihe hirvittää minua. Toisen maail-
mansodan aikana lotat joutuivat pesemään 
kaatuneitten ruumiita, mikä jätti jälkensä 
heidän mieleensä. Joudun kysymään kau-
heita kysymyksiä. 

Tuiskun mukaan kaatuneet viedään 
kotikunnan multiin mahdollisissa kon-
flikteissa. Niin on Suomen armeijassa teh-
ty aikaisemminkin ja niin tehdään vastai-

suudessakin.
– Pyritään siinä mielessä normaalioloi-

hin, että siviilipuoli hoitaa ruumiinkäsit-
telyn ja kuolinsyytutkimukset. Esimerkik-
si ruumiintunnistuksen hoitaa siviilipuoli, 
Tuisku selostaa.

– Ei liene sotasalaisuus, että Suomen ar-
meija ei käytä sinkkiarkkuja, Parvianen to-
teaa. 

Vainajat saatetaan hautaan samanlaisis-
sa arkuissa kuin rauhankin aikana.

Parviaisen mukaan yksi tärkeimpiä asi-
oita on se, että kotijoukot saavat pojan ko-

tiin. He saavat surunkäsittelypaikan ja 
kunnialliset hautajaiset. Tämä on vertaan-
sa vailla olevaa sielunhoitoa. 

On aika ottaa arvon herroista valoku-
va. Everstiluutnantti Kimmo Rajalan toi-
vomuksen mukaan en ota valokuvia, jos-
sa näkyy aluetoimiston rakennus. Aste-
lemme ulos. Edellisyönä on satanut lun-
ta, jota maan päällä on noin 20–30 sent-
tiä. Onneksi en joutunut maastoon, sillä 
olen huonossa kunnossa enkä jaksa kah-
lata lumessa. 

Otan kuvan muun muassa vanhasta ty-
kistä. Onkohan se ollut käytössä sodan ai-
kana? pohdin.

Valokuvat on otettu. Herrat jatkavat 
harjoituksia.

PEKKA HELIN

Onneksi en joutunut 
maastoon, sillä olen 
huonossa kunnossa enkä 
jaksa kahlata lumessa. 

Jaakko Tuisku (vas.) on reservin 
sotilaspappi, Penna Parviainen 
puolestaan Kainuun prikaatin 
sotilaspastori.
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Tukea rakkauden ylläpitämiseen ja 
yleisten kipupisteiden hoitamiseen 

KATSASTUSASEMA ke 29.4. klo 18 Oulunsalon seurakunnan Toimitalolla
AVIOLIITTOKOULU la 13.6. klo 10–16 Hietasaaren leirikeskuksessa

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.romuromantiikkaa.fi

”Avioeroja ei pelkästään 
pyritä estämään, vaan tavoite 
on astetta kovempi: Avioliitot 
pursuavat romuromanttista 
rakkausenergiaa!” Poiminta 
blogista: 12.2.2015 Jukka Joensuu

Katso myös: Facebook/Romuromantiikkaa

Menot Oulun seurakunnissa 9.–16.4.2015

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
Mari Tuokkola, 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

Kesän ja syksyn mor-
siamille ja sulhasil-
le on tarjolla koulu-
tusta rakkauden sa-

loihin Hietasaaren leirikes-
kuksessa (Hietasaarentie 19) 
13. kesäkuuta kello 10–16.

Avioliittokoulu on hy-
väntahtoinen, avioliittoon 
aikoville pariskunnille 
suunnattu päivä, jonka ai-
kana käydään läpi kestävän 
rakkauden perusteita.

Oulunsalon seurakun-
nan seurakuntapastori Juk-
ka Joensuun mukaan Avio-
liittokoulu on ennen kaik-
kea rakkauden asialla.

– Haluamme tarjota tu-
leville aviopareille mahdol-
lisuuden käydä läpi avio-
liittoon liittyviä toiveita ja 
olettamuksia heidän omis-
ta lähtökohdista käsin. Lii-
an usein näitä keskusteluja 

Rakkaus lujemmaksi
Avioliittokoulussa

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Viola Elisa-
beth Kaihua, Eija Marianne 
Satosaari, Arvo Eerik Alexan-
der Toïgo.
Haukipudas: Armas Eemil 
Lampela, Jalmari Reijo Jo-
hannes Kemilä, Maija Emilia 
Mielikäinen.
Karjasilta: Alex Emanuel Jus-
sila, Vilja Inari Korhonen, El-
li Alina Inkeri Kortelainen, 
Roosa Maria Laine, Hilma 
Helinä Norrgård, Linnea Ale-
xandra Paloniemi, Vilja Eve-
liina Parviainen, Eeli Haoxu-
an Qian, Otto Henrik Tick, Vi-
li Valtteri Tyni, Miko Anton 
Aleksi Ullgrén.
Kiiminki: Alisa Olivia Suorsa, 
Leevi Aukusti Väisänen.
Oulujoki: Antto Kullervo Il-
likainen, Jyry Arman Yrjä-
nä Järvenranta, Viljami Nii-
lo Oliver Liuska, Eelis Aku 
Jesperi Lumijärvi, Reino Ee-
mi Aukusti Mäkelä, Milo Ma-
tias Possakka, Alma Evelii-
na Tornberg, Lilia Liisa Au-
rora Ukkola, Luna Lilian Vai-
nio, Viljo Antti Aapo Vähä-
aho, Helmi Sofia Elisabeth 
Åsnabrygg.
Oulunsalo: Joonas Andreas 
Frankort, Leo Taneli Pitkä-
lä, Lucas Benjamin Kainua, 

käydään ainoastaan vihki-
harjoituksessa tai itse vih-
kitilaisuudessa.

Päivä alkaa yhteisluen-
nolla, jonka jälkeen ohjel-
massa on erilaisia tehtäviä 
ja parityöskentelyä.

Avioliittokouluun voi jo 
ilmoittautua sähköpostilla 
osoitteeseen info@romu-
romantiikkaa.fi. Mukaan 
mahtuu 20 ensimmäise-
nä ilmoittautunutta paris-
kuntaa.

 
Katsastusasema
jo aviossa oleville
Jo avioliitossa oleville jär-
jestetään Oulunsalon seu-
rakunnan toimitalolla 
(Vattukuja 2) keskiviikko-
na 29. huhtikuuta kello 18 
alkaen luento- ja keskus-
telutilaisuus otsikolla Avi-
osuhteen katsastusasema.

tapalalla, ja tapahtuman 
ajaksi on järjestetty lasten-
hoito.

Katsastusasemalle mah-
tuu mukaan 12 ensimmäi-
senä ilmoittautunutta pa-
riskuntaa. Ilmoittautumi-
set ja tiedot lastenhoitotar-
peesta pyydetään ilmoitta-
maan sähköpostilla osoit-
teeseen info@romuroman-
tiikkaa.fi tai tekstiviestillä, 
p. 044 7453 847.

Toiminta on ilmaista. 
Halukkaat voivat tukea Yh-
teisvastuukeräystä vapaa-
ehtoisella maksulla.

Sekä Avioliittokoulu että 
Aviosuhteen katsastusase-
ma ovat osa Oulun ev.lut. 
seurakuntien Romuroman-
tiikkaa-hanketta. Erityise-
nä kohderyhmänä hank-
keessa ovat nuorten perhei-
den äidit ja isät. 

Magnus Iisakki Moilanen, 
Leo Armas Korkiakoski.
Tuira: Vilma Faye Hautamaa, 
Olivia Erika Isoniemi, Elle 
Adalmiina Kuivas, Timo Ma-
tias Kullervo Moilanen, Li-
lian Saimi Sofia Pietola, Ee-
dit Amalia Puoskari, Sinna 
Mirjam Rakennuskoski, Tel-
ma Elisabet Saarelainen, Ai-
no Minea Taskila, Anni Leila 
Karoliina Tauriainen, Mart-
ta Tyyne Ellen Tolonen, Ot-
to Matias Oskari Tolonen, Ja-
dessa Evelia Törmänen, Vee-
ra Ilona Uhari.

Vihityt
Karjasilta: Olli-Pekka Tapio 
Keskitalo ja Annu Hannele 
Savela, Matti Johannes Lin-
tilä ja Johanna Maarit Lintu-
la, Joni Mikael Kuopusjärvi ja 
Henna Riikka Riekki.
Tuira: Miikka Johannes Ves-
terinen ja Jenny Maritta 
Ahola, Lauri Tapani Tarkiai-
nen ja Milka-Maaria Jäntti.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Aune Sylvia 
Hiltunen 90, Hilma Kaarina 
Juntunen 91.
Haukipudas: Antti Henrik Ti-
ri 36.
Oulujoki: Esko Ensio Kääriä 70.
Tuira: Toini Helena Lahti 87.

Uusi tai vanha koti, vuokra- tai omistusasunto – kodin 
siunaamisen voi tehdä missä elämänvaiheessa tahansa 
ja kaikissa kodeissa. Tilaisuus saa olla asukkaidensa 
oloinen ja näköinen, rento tai juhlava, pienellä tai isol-
la porukalla. Kutsu pappi kotiisi!

www.oulunseurakunnat.fi/kodin-siunaaminen

Koti on minulle tärkeä ja olen siitä kiitollinen.  
Annan kotini, perheeni ja elämäni siunattavaksi,  

Jumalan käsiin.

Katsastusasema tarjoaa 
kaikenikäisille aviopareil-
le näkökulmia ja ratkai-
sumalleja avioliiton haas-
teiden keskelle. Tilaisuu-
dessa ei tentata osallistujia 
avioelämän kysymyksistä, 
vaan tarjotaan keskustelu-
mahdollisuus rakentavaan 
avio-elämän kipupisteiden 
tarkasteluun.

Ilta alkaa salaatti-il-

Liian usein näitä 
keskusteluja 
käydään ainoastaan 
vihkiharjoituksessa 
tai itse 
vihkitilaisuudessa.

Jukka Joensuu
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Ekumeeninen 
jumalanpalvelus
torstaina 23.4. klo 19
Oulun ortodoksisessa 
seurakuntasalissa (Torikatu 74)
toim. Marko Patronen 
ja ekumeeninen työryhmä.
Kirkkokahvit.

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

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.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Vanhan pappilan lähetyspii-
ri to 9.4. klo 14, Jaakko Lou-
nela ja 16.4. klo 14, Hanna-
Maija Ollanketo. 
Raamattupiiri to 9.4. ja 16.4. 
klo 15 Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo. 
Hiljaisuuden rukoushetki to 
9.4. ja 16.4. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo, Lilja.
Ompeluseurat to 9.4. klo 19,  
Keskustan seurakuntatalo.
Sana elää pe 10.4. klo 18,  
Vanha pappila. 
Aamupiiri la 11.4.2 klo 10, 
Vanha pappila.
Messu su 12.4. klo 10,  Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jyr-
ki Vaaramo ja avustaa Jouko 
Lankinen, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki ja urkurina Pé-
ter Márosvari. Lähetys www.
virtuaalikirkko.fi.
Messu su 12.4. klo 14,  Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja kantto-
rina Lauri-Kalle Kallunki. 
Elämän lähteella – Sanaa ja 
rukousta su 12.4. klo 17, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Pu-
hujana Kimmo Kieksi. 
Veisuumessu su 12.4. klo 18  
Oulun tuomiokirkko, Litur-
gi ja saarna Jouko Lankinen. 
Musiikista vastaa Oulun kört-
tiopiskelijoiden kuoro Sanna 
Pitkäsen johdolla. 
Opettajien raamattupiiri 
ma 13.4. klo 16, Vanhan pap-
pilan Rovastinsali. Kokoon-
tuu joka toinen viikko.
Raamattupiiri ti 14.4. klo 19 , 
Intiön seurakuntakoti.   

Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 14.4. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko. Pentti Koppe-
roinen ja Matti Määttä. 
Raamattupiiri ke 15.4. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo.
Keskiviikkoseurat ke 15.4. 
klo 18, Vanha pappila. Heik-
ki Karppinen. 

Harrastukset ja kerhot
Eläkeläisten kerho to 9.4. ja 
16.4. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Intiön eläkeläisten kerho to 
9.4. ja 16.4. klo 12.30, Intiön 
seurakuntakoti. 
Lenkkiryhmä to 9.4. ja 16.4. 
klo 18, Keskustan seurakun-
tatalo.
Matalankynnyksen raamis 
to 9.4. klo 18, Vanha pappila, 
Jössensali. Iso kirja kiinnos-
taa. Pohdintaa virittämässä 
pastori Jouko Lankinen. 
Nuorten pelikahvila pe 10.4. 
klo 18–22, Vanhan pappilan 
kivijalka, käynti Isokadun 
puolelta. Perjantai-illan ko-
koontumispaikka ja pelikah-
vila nuorille. Kahvia ja teetä 
ja muuta mussutettavaa. 
Tuomioklubi pe 10.4. klo 19  
Monitoimisali. Tylystä nimes-
tä huolimatta mahdollisuus 
kokea armoa, toivoa, rak-
kautta ja uskoa. Kaikille nuo-
rille aikuisille avoin klubi-il-
ta. Klubin kahvilassa tarjolla 
kahvia, teetä ja pientä eväs-
tä. Noin klo 21.30 pidämme 
lyhyen iltahartauden.
Työikäisten porinapiiri pe 
10.4. klo 19  DOMin tila, ylä-
kerta, käynti sisäpihan puo-

lelta. Tarjolla kahvia ja tee-
tä.Iltaa voi jatkaa siirtymäl-
lä Tuomioklubille pihan yli 
osoitteeseen Isokatu 17, Mo-
nitoimisali klo 23 asti.
Liikuntakerho 1.–3.-lk tytöt 
ja pojat ma 13.4. klo 16  Myl-
lytullin koulu, Kirkkokatu 1. 
Liikuntakerho 4.–6.-lk tytöt 
ja pojat ma 13.4. klo 17 Kan-
sainvälinen koulu, Kasarmin-
tie 4, liikuntasali. 
Puuha- ja askartelukerho 
1.–4.-lk tytöt ja pojat ma 
13.4. klo 17.30  Intiön seura-
kuntakoti. 
Olenko vai enkö ole? -toi-
mintaryhmä 13–15-vuotiail-
le tiistaisin klo 17 Keskustan 
seurakuntatalossa. Ryhmässä 
opetellaan itsensä ilmaisua 
ja luovuutta yhdessä toisten 
kanssa. Ryhmää vetää Marko 
Nurisalo ja toiminta toteute-
taan tuomiokirkkoseurakun-
nan ja ODL:n Paku projektin 
yhteistyönä. Tiedustelut ja 
ilmoittautumiset: mari.tuok-
kola@evl.fi
Askartelukerho 1.–4.-lk ty-
töt ja pojat ti 14.4. klo 18,  
Heinätorin seurakuntatalo. 
Silmukka ke 15.4. klo 10, 
Oulun tuomiokirkon kryp-
ta. Lisätietoja Anna-Mari 
Heikkinen,p.  040 5752 718.
WII-tanssikerho 3.–6.-lk ty-
töt ja pojat ke 15.4. klo 17  
Monitoimisali. Paikkatiedus-
telut: Kaija Siniluoto, p. 050 
5249 779.
Puuhakerho 1.–6.-lk tytöt ja 
pojat ke 15.4. klo 17.30, Kes-
kustan seurakuntatalo, Lilja 
ja Lumme, 2 krs. 
Avoimet ovet nuorille ke 

15.4. klo 18  Keskustan seura-
kuntatalo. Lisätietoja: Mono 
Kuoppala, p.  040 5747 124.

Lapsille ja
lapsiperheille

Keskustan perhekerho to 
9.4. ja 16.4. klo 10 Keskustan 
seurakuntatalo. 
Laulupuu-taaperoikäisten 
musiikkikerho to 9.4. ja 16.4. 
klo 15  Heinätorin seurakun-
tatalo. Tiedustelut: Tea Lak-
kala tea.lakkala@evl.fi tai 
050 5207 757. 
Perhepyhäkoulu su 12.4. klo 
12, Heinätorin seurakunta-
talo.
Intiön perhekahvila ma 13.4. 
klo 10  Intiön seurakuntako-
ti. Perhekahvilassa on muka-
na Tea Lakkala. 
Kokkikerho 3.–6.-lk tytöt ja 
pojat ma 13.4. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Kai-
ja Siniluoto, p. 050 5249 779. 
Tiistai Tupa ti 14.4. klo 13.30  
Keskustan seurakuntatalo. 
Mukana Kaija Siniluoto, p. 
050 5249 779. 
Kokkikerho 1.–4.-lk tytöt ja 

pojat ti 14.4. klo 16.30 Hei-
nätorin seurakuntatalo. En-
nakkoilmoittautuminen: Kai-
ja Siniluoto, p. 050 5249 779. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihdetyön diakoniatyön-
tekijän päivystys to 9.4. ja 
16.4. klo 11, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Diakonian ajanvaraus ma 
13.4. Keskustan seurakunta-
talo. Taloudellisissa asioissa  
klo 9–11 p. 044 3161 419 tai 
käymällä Isokatu 17. 
Diakonian aamu ti 14.4. klo 
9 Keskustan seurakuntata-
lo. Aamupala tarjolla klo 
9–10.30 alueen vähävaraisil-
le eläkeläisille ja työttömille. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria ke 15.4. klo 11,  
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hinta 2 €. 
Naamakirja livenä ke 15.4. 
klo 15 Monitoimisali. Mah-
dollisuus vaihtaa livenä kuu-
lumisia nuorisotyönohjaajan 
kanssa. Lisätietoja: Mono 
Kuoppala, p. 040 5747 124.

Veteraanileiri 
18.–20.5. Rokuan leirikeskuksessa. 
Tule aloittamaan kesää kauniin luonnon keskelle. Leiri 
on tarkoitettu sotiemme veteraaneille ja heidän puoli-
soilleen. Leirin hinta on 47 € / hlö. Hintaan sis. täysihoi-
to, matkat, mielenkiintoinen ohjelma ja vakuutus srk:n 
jäsenelle. Leirillä mukana seurakunnasta pastori Jyrki 
Vaaramo ja diakonissa Heidi Karvonen. Ilmoittautumi-
nen puhelimitse pe 17.4, ma 20.4. ja ti 21.4. klo 9–15 vä-
lillä Jyrkille p. 050 4334 108 ja Heidille p. 040 5747 091 
tai netissä osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumat. Leirille valituille lähetetään leirikirje.

10-leirille 
ilmoittautuminen 

Tule mukaan Kymppileirille! Kymppileiri on tarkoitet-
tu tänä vuonna 10 vuotta täyttäville tytöille ja pojille. 
Kymppileiri on neljä päivää kestävä telttaleiri Rokuan 
leirikeskuksessa. Leirillä uidaan, retkeillään, pelataan 
–  ja tietenkin myös syödään hyvin! Leirillä majoitutaan 
puolijoukkueteltoissa. Suunnitelmissa vauhdikasta ja 
monipuolista ohjelmaa. 
Leirin hinta on 55 euroa, hinta sisältää matkat, majoi-
tuksen, ruuat, ohjelman ja tapaturmavakuutuksen Ou-
lun ev.lut. seurakuntien jäsenille. 
Leiri järjestään Rokualla 
23.–26.6. Tuomiokirkkoseurakunnan sekä  Oulunsalon, 
Tuiran ja Haukiputaan seurakuntien jäsenet ja 
27.–30.6. Kiimingin, Oulujoen ja Karjasillan seurakun-
nan jäsenet. 
Kymppileirin ilmoittautuminen päättyy 15.4.2015. 
Ilmoittautua voit Oulun seurakuntien nettisivulla
www.oulunseurakunnat.fi/kymppileiri.

Seniorit!
Kun vanha ihminen kaipaa 
keskustelukumppania, 
yhteistä hiljentymistä, 
rukousta, ehtoollista, 
ota yhteyttä 
vanhustyön pastoriin:
Markku Palosaari 
p. 044 3161 420
markku.palosaari@evl.fi
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Isä–lapsi-parkki 
ma 13.4. klo 14–16 Paalikatu 6 D 
ma 13.4. 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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Oulun seurakuntayhtymän keskusrekisteri 
on suljettu tiistaina 21.4.2015 henkilökunnan 

suunnittelupäivän vuoksi.
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Menot Oulun seurakunnissa 9.–16.4.2015

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

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 12.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaa Esa Arbelius, kantto-
rina Jarkko Metsänheimo, ra-
diointi Radio Dei.
Lasten kirkko su 12.4. klo 
15 Jäälin kappelis-
sa. Toimittaa 
Miia Seppä-
nen, avustaa 
Anne Schön-
berg, kant-
torina Jark-
ko Metsän-
heimo. Las-
ten ja aikuis-
ten yhteinen 
kirkkohetki. Sopii 
hyvin myös perheen pienim-
mille!
Raamattupiiri to 9.4. klo 10 
Montin-salissa.
Lähetyspiiri ti 14.4. klo 13 
Montin-salissa.
Lähetyksen lauluilta 16.4. 
klo 18 Mirja Vilmin luona, 
osoitteessa Tuohimaantie 13 
a 5.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11, p. 040 
7008 151.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 13.4. klo 11-
12 Jäälin kappelissa. Aterian 
hinta 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 13.4. klo 
10–11 Kolamäen kerhohuo-
neella.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 12.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Arto Nevala, 
saarna Jari Flink, kanttorina 
Kaisa Säkkinen.
Yhteiskristillinen rukousil-
ta to 9.4. klo 18 Kellon srk-
kodilla.
Ristipisto – lähetystyön kä-
sityökerho pe 10.4. klo 12 
srk-keskuksen neuvottelu-
huoneessa.
Raamattupiiri ke 15.4. klo 18 
Puttaan Tuvalla.
Rukouspiiri to 16.4. klo 18 
srk-keskuksen kappelissa.

Harrastukset ja kerhot
Eläkeläisten musiikkipiiri to 
9.4. klo 13 srk-keskuksessa.
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ma 13.4. klo 13 Jokivar-
ren vanhustentalolla, ke 15.4. 
klo 13 Kellon srk-kodilla ja to 
16.4. klo 13 srk-keskuksessa.
Juttukahvila ke 15.4. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla. 
Kohtaamisen paikka kaiken-

ikäisille. Ohjelmassa hartaus, 
kahvit ja yhteistä jutustelua 
yhdessä luodun ohjelman lo-
massa. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodissa se-
kä perjantaisin klo 10–11.30 
Vakkurilassa, Martinniemen 
srk-kodissa ja Jokelan vanhal-
la koululla. Perhekerhoon ei 
ole ilmoittautumista ja sin-
ne voi tulla silloin kun itsel-
le sopii.

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro ma 13.4. klo 10–
11 srk-keskuksessa.
Senioriapu auttaa kotona 
asuvia iäkkäitä ihmisiä va-
paaehtoistyönä kodin avun-
tarpeissa, ei remonttia, sii-
vousta eikä muuttoja. Kysy 
lisää Mauri Raappanalta, p. 
044 2104 415 tai Johanna Ke-
rolalta, p. 045 1393 993.

Muut menot
Lukupiiri ma 13.4. klo 18 srk-
keskuksen neuvotteluhuone. 
Kirjana Jari Tervo: Esikoinen.
Rauhanyhdistysten toimin-
taa: Haukipudas: seurat su 
12.4. klo 17 ry:llä, eläkepiiri ti 
14.4. klo 13 srk-keskuksessa, 
lauluseurat ke 15.4. klo 18.30 
Viena ja Lassi Kortetjärvellä, 
Lehmikuja 12. Kello: kodinil-
ta pe 10.4. klo 18.30 ry:llä, lei-
riseurat su 12.4. klo 17 ry:llä.

Musiikkitilaisuudet
Ruskakööri pe 10.4. klo 10 
seurakuntakeskuksessa.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-

lin kappelilla torstai-
sin klo 9.30–11.

Perhekahvilat 
Kirkkopirtil-
lä perjantaisin 
klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappe-
lilla maanan-

taisin klo 9.30–
11.

Esikkoryhmä tiis-
taina klo 10–12 Jäälin 

kappeli.
Pyhäkoulu su 12.4. klo 12–
12.30 Kirkkopirtillä. 

Harrastukset ja kerhot
Nuorten Yökahvila ja vartti-
kirkko pe 10.4. klo 18.30–22 
Jäälin kappelissa
Juttunurkka ma 13.4. klo 10–
13 Jäälin kappeli.
Diakoniapiiri ma 13.4. klo 
13–14.30, Jäälin kappeli.

Naisten kasvuryhmä ti 14.4. 
klo 14 Suvelan saunalla. Vie-
railija Martoista, aiheena 
hyötykasvit  ruukussa ja laa-
tikossa.
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho kaikenikäisille eläkeläi-
sille ti 14.4. klo 12–14 Suve-
lan leirikeskuksessa. Tiedossa 
mukavaa yhdessäoloa, kah-
vittelua ja vierailija Lea Pa-
son asiaa muistista. Eläkeläis-
ten seurakuntakerhoon jär-
jestetään kuljetus, jonka voi 
tilata edellisen viikon torstai-
hin klo 14 mennessä Erja Ha-
holta, p. 0400 775 164. 
Kotirinteen Juttupiiri to 
16.4. klo 13–15, Mäntykuja 2 
kerhohuone.
Nuorten musaryhmä to 
16.4. klo 18–20 Jäälin kappe-
li. Musaryhmä nuorille musi-
soinnista kiinnostuneille. 

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 12.4. klo 
17 seurat ry:llä, Olavi Korkia-
koski, Kauko Säkkinen. 
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 12.4. klo 15 Mon-
tin-salissa, Reino Heikkilä.

Yhteisvastuukeräyksen 
tempauspäivä 
perjantaina 24.4. klo 10–18 
Haukiputaalla kirkonkylän, 
Kellon ja Martinniemen kauppojen edessä. 

Tule lipaskerääjäksi, saat ohjauksen tehtävään 
ennen vuoron alkamista. 
Lipaskerääjien lisäksi kutsumme mukaan ihmisiä, 
jotka ilahduttavat keväisen päivän kulkijoita 
erilaisilla taidoilla: laulaen, soittaen, hartioita 
hieromalla, runoilemalla, piirtäen... 
Ilmoittaudu Johanna Kerolalle, p. 045 1393 993 tai 
johanna.kerola@evl.fi
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Seurakunnan 
työntekijä 

tavattavissa 
Senioritalolla 

torstaisin 
klo 9–10. 

Yhteisvastuu-lounas 
sunnuntaina 12.4 klo 11–13 Kellon seurakuntakodilla. 

Kauniisti katetuista pöydistä tarjoillaan 
herkullista broileria riisin ja kasvisten kera. 
Jälkiruokana kahvit ja kermainen marjarahka. 
Ruoka on laktoositonta ja gluteenitonta. 
Lounaan hinta 10 €, 5-12 v. 5 € ja 
alle 5-v. ilmaiseksi. 

Tuotto Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 
Lounas järjestetään diakonian ja Kellon Marttojen yhteistyönä. 
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Ilta Perheille 
torstaina 16.4. klo 18–20 
Jäälin kappelilla. 

Leppoisaa yhdessäoloa, 
askartelua, muskaria, 
hiljentymistä, 
pientä iltapalaa. 
Tervetuloa!

Viherkasveja 
myytävänä
Kiimingin seurakunta on luopumassa viherkasveista. 
Jos joku on kiinnostunut erikokoisista viherkasveis-
ta, voi olla yhteydessä Erja Hahoon 29.4. mennessä p.  
0400 775 164. Myymme kasvit sopuhintaan Yhteisvas-
tuukeräyksen hyväksi.

Haukiputaan seurakunnan kesäleirit lapsille 
Leireillä leikitään, lauletaan, askarrellaan, pelataan, hiljennytään hartauksiin ja 
vietetään mukavaa aikaa yhdessä! Leirit järjestetään Isoniemen leirikeskuksessa 
ja ne ovat tarkoitettu ensisijaisesti Haukiputaan seurakunnan jäsenille. 
Lastenleireille ilmoittautuminen osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/kesaleirit 20.4.–10.5. välisenä 
aikana. Lisätietoja ilmoittautumisesta ja leireistä saat 
Elisa Manniselta p. 050 5133 225 tai elisa.manninen@evl.fi. 

Poikaleiri 11–14-vuotiaille 1.–3.6., leirin hinta 26 €. 
Tyttöleiri 7–10-vuotialle 4.–5.6., leirin hinta 15 €. 
Tyttöleiri 11–14-vuotiaille 15.–17.6., leirin hinta 26 €. 
Poikaleiri 7–10-vuotiaille 17.–18.6., leirin hinta 15 €.

K
irko

n ku
vap

an
kki / V

esa R
an

ta



17Rauhan Tervehdys  |  Nro 14  |  9.–16.4.2015

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

kana lasten oma kirkkohetki. 
Pyhäkoulun päätteeksi lapset 
pääsevät osallistumaan yhtei-
selle ehtoolliselle vanhempi-
en tms. kanssa. Pyhäkoulua 
pitävät vapaaehtoiset pyhä-
kouluohjaajat. 
Luontopyhis su 12.4. klo 15, 
Lämsänjärven leirikeskus. Ks. 
ilmoitus.
Kokkikerhot, puuhakerhot, 
isä-lapsi sählykerhot, liikun-
takerhot, leivontakerhot, 
salibandy-kerho lisätietoja 

www.oulunseurakun-
nat.fi/kerhot_pii-

rit_tapahtumat.
Päiväkerhot, 
perheker-
hot, perhe-
tupa, puis-
topyhäkou-

lut, perheiden 
puuhaillat sekä 

muskarit lisätie-
toja www.oulunseu-

rakunnat.fi/tapahtumat/lap-
sille_ja_lapsiperheille.

Harrastukset ja kerhot
Eläkeläisten kerho to 9.4. 
klo 13, Kastellin kirkko.  
Eläkeläisten kerho to 9.4. 
13, Karjasillan kirkko. 
Minne nyt, Martta? Minne 
matka Maria? Tarinateatte-
ria to 9.4. klo 18, Maikkulan 
kappeli. Ks ilmoitus.
Pääsiäisrunoilta su 12.4. klo 
18, Kastellin kirkko. "Maan-
piirin yli kaikille toivo, pelas-
tus" -pääsiäisrunoilta. Pääsi-
äistunnelmaan ovat johdatta-

massa Hilja Alasuvanto, Pirjo 
Kauppinen, Hilkka Patja, Aila 
Valtavaara ja Juha Vähäkan-
gas. Kanttorina Ilkka Järviö. 
Vapaaehtoinen käsiohjelma-
maksu YV-keräykseen. 
Eläkeläisten kerho ma 13.4. 
klo 12, Maikkulan kappeli 
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 13.4. klo 13, Karjasillan 
kirkko.
Diakoniaryhmä ti 14.4. klo 
14, Maikkulan kappeli. 
Lähetyspiiri ti 14.4. klo 17.30 
Kaukovainion kappeli. 
Sukanvarsi 15.4. klo 14, Sii-
pi – lähetyksen puoti ja paja.
Kirjavirtaa pappilassa ke 
15.4. klo 18, Kastellin kirkko.
Eläkeläisten kerho to 16.4. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko.
Kuoroharjoituksista lisätie-
toja www.oulunseurakun-
nat.fi/kuoroharjoitukset.

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro to 9.4. ja 16.4. 
klo 9, Kaukovainion kappeli. 
Tuuppa kahville! to 9.4. ja 
16.4. klo 16, Karjasillan kirkko.
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupuuro pe 10.4. klo 
9, Pyhän Andreaan kirkko. 
Soppapäivä työttömille ja 
vähävaraisille to 23.4. klo 9, 
Kaukovainion kappeli. Ks. il-
moitus.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 12.4. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustaa Mirjami 
Dutton, kanttorina Juha So-
ranta. Kirkkokahvit. Messun 
jälkeen mahdollisuus keskus-
teluun ja rukoukseen. 
Messu su 12.4. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustaa Sari Lukka, 
kanttorina Ilkka Järviö.  
Varikkomessu su 12.4. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Toimittaa Heikki Karppinen, 
avustaa Jenni Koskenkorva. 
Mukana vaellusrippikoulu-
ryhmä. Kirkkokahvit. 
Messu su 12.4. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimit-
taa Olavi Mäkelä, avustaa 
Sari Lukka, kanttorina Ilkka 
Järviö. Kirkkokahvit. Koleh-
ti Suomen Gideonit Gideoni-
terna i Finland ry:n työn tu-
kemiseen.
Raamattupiiri to 9.4. ja 16.4. 
klo 18, Maikkulan kappeli.
Miesten  raamattupiiri ke 
15.4. klo 18, Karjasillan 
kirkko.
Hanna rukous-
ryhmä to 16.4. 
klo 18, Kastel-
lin kirkko. 
Rauhanyh-
distyksen toi-
mintaa:
Raamattuluok-
ka pe 10.4. klo 18, 
Maikkulan kappeli.
RY:n ompeluseurat pe 10.4. 
klo  18 Kastellin kirkko, pe 
10.4. klo 18 Maikkulan kap-
peli, to 16.4. klo 18 Kauko-
vainion kappeli ja pe 17.4. 
klo 18.30 Pyhän Andreaan 
kirkko.
Kirkkoseurat pe 17.4. klo 19, 
Kastellin kirkko.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perheleiri 24.–26.4. Rokuan 
leirikeskuksessa. Ks. ilmoi-
tus s. 20.
Pyhäkoulu su 12.4. klo 10, 
Kastellin kirkko. Messun ai-

Mitä nyt Martta? 
Minne matka, Maria?

Tarinateatteria 
torstaina 9.4. klo 18–19.15 Maikkulan kappelilla

 
Tarinateatteriryhmä Routaraja improvisoi 

näyttämölle tuokiokuvia, tunteita 
ja tarinoita sinun elämästäsi

sunnuntaina 12.4. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa.
Tervetuloa Varikolle! Aiheena Ylösnousseen todista-
jat. Messun toimittaa Heikki Karppinen yhdessä va-
rikkotiimin vapaaehtoisten kanssa, avustajana Jenni 
Koskenkorva. Musiikista vastaa varikkobändi. Lapsille 
pyhäkoulu. Messun jälkeen kirkkokahvit. Kolehti Suo-
men Gideonit ry:n työn tukemiseen. 

Löytöretki –
 kesäleiri Montajan 
Saarella 9.–11.6. Ilm. 

22.5. mennessä www.
oulunseurakunnat.fi/

tapahtumat.

Käsityökerho 
Sukanvarsi 

keskiviikkona 15.4. klo 14,
Siipi – lähetyksen puoti ja pajassa.

Luontopyhis 
sunnuntaina 12.4. klo 15
Lämsänjärven leirikeskuksessa. 

Tutkimme luontoa eri tavoin,
hiljennymme kynttilähetkeen ja 
touhuamme yhdessä. 
Omat eväät mukaan ja 
makkaranpaistomahdollisuus 
joka kerta. 

Soppapäivä 
työttömille ja vähävaraisille 
torstaina 23.4. klo 9 Kaukovainion kappelissa. 
Karjasillan seurakunnan diakoniatyön järjestämä 
soppapäivä, jossa tarjotaan broilerikiusausta 
ilmaiseksi työttömille ja vähävaraisille.
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Tuomasmessu 
lauantaina 18.4. klo 18

Kastellin kirkossa. 

Toimittaa 
Erja Järvi, 

saarna 
Eine Rautiainen, 

musiikki 
Taina Voutilainen, 

Marjaana Rantakeisu 
ja Sarastuskuoro.
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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 9.–16.4.2015

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 12.4. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, avustaa Pentti Kor-
tesluoma, kanttorina Lauri 
Nurkkala. Ks. ilmoitus.
Messu su 12.4. klo 12, Hintan 
seurakuntatalo. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Lauri Nurkkala. 
Sanajumalanpalvelus su 
12.4. klo 10, Yli-Iin kirkko.  
Toimittaa Sanna Komulainen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen. 
Sanajumalanpalvelus su 
12.4. klo 12, Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Sanna Ko-
mulainen, kanttorina Anja 
Hyyryläinen. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 13.4. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 13.4. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

Harrastukset ja kerhot
Neulansilmä to 9.4. klo 17, 
Hönttämäen seurakuntako-
ti. Kansainvälinen tyttöjen 
ja naisten käsityökerho. Li-
sätietoja: Sari Meriläinen p. 
040 5583 294.
Piispankamari pe 10.4. klo 
11, Ylikiimingin asukastupa. 
Lähetyksen kirpputorikah-
vila. Tervetuloa perjantaisin 

kahvittelemaan ja tutustu-
maan vapaaehtoisten teke-
miin käsitöihin.
Seniorikerho pe 10.4. klo 11, 
Juopulin kylätalo.  
Porinapiiri ma 13.4. klo 10, 
Vanhustentalon kerhohuo-
ne, Ylikiiminki.  
Eläkeläisten kerho ma 13.4. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti.  
Eläkeläisten kerho ma 13.4. 
klo 13, Hintan seurakuntatalo.  
Fransupiiri ti 14.4. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 15.4. 

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 12.4. klo 10, Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Jukka 
Joensuu, kanttori Taru Pisto. 
Hartaus ke 15.4. klo 13.30, 
Salonkartano, Anneli Niemi-
nen, Taru Pisto.
Seurakuntakerho to 16.4. 
klo 11, seurakunnan Toimi-
talo, Riitta Markus-Wikstedt.
 

Harrastukset ja kerhot
Repun yökahvila pe 10.4. klo 
17–22.
Varkkari avoimet alakou-
luikäsille ma 13.4.  klo 13–
15, Reppu. 
Nuorten avoimet ma 13.4. 
klo 15–18, Reppu. 
Näytelmä- ja videokerho 
ma 13.4. klo 17, Reppu. 
Leikkikerho ti 14.4. klo 14, 
Reppu. 
Poikien liikuntakerho 1.–3.-
lk ti 14.4. klo 16, Salonpään 
koulu.
Heppakerho ti 14.4. klo 16, 
Reppu.
Poikien liikuntakerho 4.–6.-
lk ti 14.4. klo 17, Salonpään 
koulu.
Kokkipuuhakerho ti 14.4. 
klo 17.30, seurakunnan Toi-
mitalo. 
Lapsikuoro ke 15.4. klo 17,  
Oulunsalon kirkko.
Kitarapiiri to 16.4. klo 16, 
Reppu.

Toimintakerho to 16.4. klo 
16, Pitkäkankaan koulu.
Tyttöjen liikuntakerho to 
16.4. klo 16, Salonpään koulu. 
Kokkipuuhakerho to 16.4. 
klo 17.30, Reppu.
Uuden Äänen harjoitus to 
16.4. klo 18, kirkko. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Vattukujan perhekerho ma 
13.4. klo 9.30 seurakunnan 
Toimitalossa. 
Askareilta perheille ma 
13.4. klo 17, Salonpään ky-
lätalo. 
Repun perhekerho ti 14.4. 

klo 9.30. 
Naisten ja tyttöjen aska-
re- ja oloilta ti 14.4. klo 18, 
Reppu. 
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja hoitolapsille to 
16.4. klo 9, seurakunnan Toi-
mitalo.

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä Pe 10.4. klo 19 nuorten 
perjantai. Su 12.4. klo 16 Lei-
rikeskusilta ja seurat Juha 
Alanko, Pertti Lahtinen.
Salonpää Su 12.4. seurat klo 
16. To 16.4.klo 18.30 kotiseu-
rat Koivukankaalla.

klo 17, Hintan seurakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 16.4. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 16.4. 
klo 14, Metsolan Hovi, Mäki-
tuvantie 1. 

Lapsille ja
lapsiperheille

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

Kyläkamari 
ma 13.4. klo 11 
seurakunnan 
Toimitalossa. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–10 p. 040 7033 690 tai samaan 
aikaan käymällä paikanpäällä Myllyojan seurakun-
tatalolla. Muissa asioissa voit ottaa yhteyttä oman 
alueen diakoniatyöntekijään.

Kuulkaa korpeimme kuiskintaa, 
jylhien järvien loiskintaa…” 
seurakuntaretki Oulunsalon seurakuntalaisille Suomus-
salmen ja Raatteentien maisemiin to–pe 23.–24.4.  Oh-
jelmaan mahtuu historiaa, hyvää ruokaa, kulttuuria ja 
kylpylähemmottelua.  Osallistumismaksu 50 € / henki-
lö ja tämä kattaa melkeinpä kaiken. 
Mikäli haluaa hemmotteluhoitoja perjantaiaamulle 
niin ne täytyy varata ja kustantaa itse Kunnoks Hoito-
laitoksesta p. (08) 710 380. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 10.4. klo 12 mennessä 
vs. diakoni Anneli Niemiselle, p. 044 7453 853, 
anneli.nieminen@evl.fi.

Kulttuurin ja musiikin kirkkoilta 
sunnuntaina 12.4. klo 18 Oulujoen kirkossa. Kalasta-
janpoika-kanttaatti, säveltänyt Lauri Nurkkala. Osia 
J.S. Bachin Magnificatista, Gaudiate-kuoro, johtaa 
Lauri Nurkkala. Mikko Kinnunen puhe, Hannu Tarvas 
esittää novellin Aavistaja Joni Skiftesvikin teoksesta 
Puhannuskukkapoika ja taivaankorjaaja. Kolehti Yh-
teisvastuukeräykselle.

Yhteisvastuulipaskeräys Kivikkokankaalla 
keskiviikkona 15.4. illalla. Lipaskeräystempaus ovelta 
ovelle uudella Kivikkokankaan asuinalueella. Mukana 
seurakunnan vapaaehtoisia ja työntekijöitä. 

Suurella Sydämellä – runoja ja musiikkia 
torstaina 16.4. klo 13 Myllyojan seurakuntatalossa. 
Oulun Seudun Lausujien runo- ja musiikkiesitys. 
Hinta 5 € sisältää kahvin ja arvan. 
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Pyhän Birgitan ekumeeninen 
pyhiinvaellusmatka helatorstaina 
14.5. Alatornion kirkolta Haaparannan kirkolle. 
Lähde oppaan johdolla kävellen n. 8 kilometrin matkan, 
joka edellyttää hyvää kuntoa. Pyhiinvaelluksella on 
olennaista hitaus, vapaus, hiljaisuus ja hengellisyys. 
Matkan hinta on 40 €, joka sisältää matkat, ruoat ja 
vakuutuksen Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille. 
Etusijalla oulujokiset naiset. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 24.4. mennessä 
Riitta Kentalalle, p. 040 5747 094. Matka toteutuu 
mikäli lähtijöitä on 30. Lähetämme kirjeen, jossa on  
tarkempia tietoja matkasta. Mukana Riitta Kentala, 
Sanna Leppäniemi ja Anu Fedotoff.

Lähetysilta 
torstaina 16.4. klo 18 Yli-
kiimingin seurakuntata-
lossa. Tule kuulemaan Pip-
liaseuran työstä Intiassa. 

Oulujoen messu sunnuntaina 12.4. klo 10, on sy-
dänkirkko ja nuorisoseuraväen juhlajumalanpalvelus. Mes-
suun osallistuvat sydänyhdistykset ja Hermannin nuoriso-
seuraväki. Messun jälkeen sydänyhdistysten juhla Oulujo-
en pappilassa. Sydänväen juhlassa ajankohtaista työn esit-
telyä , Terttu Matila. Hannu Tarvas tarinoi, musiikkia Ida 
Lappi,  huilu.  Messun loputtua  kirkossa nuorisoseurojen 
seppelpartioiden lähettäminen. Seppeleen lasku Oulujo-
en sankarihaudalle ja Oulujoen kirkon esittely.

Musiikkitilaisuudet
Lähetyksen lauluilta ke 
15.4. klo  18, Yli-Iin seurakun-
tatalo.  Illassa mukana kant-
tori Anja Hyyryläinen. Terve-

tuloa laulamaan! 
Laulukerho to 16.4. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Aikuisten laulukerho to 
16.4. klo 11, Yli-Iin seurakun-
tatalo. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–10 p. 040 7033 690 
tai samaan aikaan käymällä 
paikanpäällä Myllyojan seu-
rakuntatalolla. Muissa asiois-
sa voit ottaa yhteyttä oman 
alueen diakoniatyöntekijään.
Diakonian aamu ma 13.4. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo Tarjolla aamu-
pala. Tarjolla maksuton aa-
mupala kaikenikäisille, mu-
kana seurakunnan työnteki-
jä ja vapaaehtoisia.

Raamattu-
luentosarja

Kiitoslaulu Jumalalle
ke 15.4. klo 18 Oulunsalon 
seurakunnan Toimitalon yläsalissa, 
Vattukuja 2

“Mistä löydät hienompia sanoja ilosta kuin 
ylistys- ja kiitospsalmeissa? Niissä näet pyhien 
sydämeen niin kuin kauniiseen puutarhaan, vieläpä 
taivaaseen: miten kauniita iloisia kukkia riemulliset 
ajatukset Jumalaa ja hänen ihmetekojansa kohtaan 
kasvattavatkaan! (Luther)” Tule kuulemaan, 
missä kaikissa tilanteissa Raamatun ihmiset 
puhkeavat ylistämään Jumalaa ja laulamaan hänelle 
kiitoslaulun. Aiheeseen johdattaa ja laulattaa 
kanttori Taru Pisto.

Tule mukaan intialaiseen 
makumaailmaan

Nyt on mahdollisuus päästä tutustumaan intialaisen 
keittiön makumaailmaan itse tehden Marttapiirin eri-
koisneuvoja Marja-Leena Pirkolan johdolla.  Kurssi ko-
koontuu  28.4. klo 10–13 Oulunsalon seurakunnan toi-
mitalolla osoitteessa Vattukuja 2. Kurssimaksu on 20€ 
ja  kurssi toteutuu mikäli osallistujia on 10. 

Ilmoittautumiset ja lisätietoa 
diakoni Anneli Nieminen 044 7453 853

Ilmoittautuminen päättyy 23.4. 
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 12.4. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Anssi Putila, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Messu su 12.4. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Lauri Kujala, saarnaa teol. yo 
Anitta Uusikartano, kantto-
rina Anu Arvola-Greus. Pyhä-
koulu saarnan aikana. 
Sanajumalanpalvelus su 
12.4. klo 12, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Toimittaa teol. yo 
Anitta Uusikartano, kantto-
rina Anu Arvola-Greus. Kirk-
kokahvit. 
Sanajumalanpalvelus su 
12.4. klo 12, Pateniemen kirk-
ko. Toimittaa Jukka Kolmo-
nen, avustaa Marika Alakop-
sa, kanttorina Heikki Jämsä. 
Englanninkielinen messu 
(saarna myös suomeksi) su 
12.4. klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Toimittaa Ari Savu-
oja. Kaksikielinen pyhäkoulu 
messun aikana.
Iltamessu su 12.4. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Helena 
Paalanne, kanttorina Tommi 
Hekkala. Messussa Taizé-lau-
luja ja hiljaisuutta. 
Viikkomessu ke 15.4. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Jon-
na Piirainen, kanttorina Tom-
mi Hekkala. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 9.4. klo 
18.30, Tuiran kirkko. 
Hartaus pe 10.4. klo 14.30, 
Caritas Matriiti, 2. kerros. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 10.4. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli.

Harrastukset ja kerhot
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 9.4. ja 16.4. klo 12.30, Tui-
ran kirkko, Sumppu. Vetäjä-
nä pastori Riitta Louhelainen 
ja Jukka Kolmonen. 
Käsityöpiiri pe 10.4. klo 
9.30, Pyhän Tuomaan kirkko.
Käsityökahvila ma 13.4. klo 
9, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Puutyökerho ma 13.4. klo 9, 
Siipi - lähetyksen puoti ja pa-
ja, Nokelantie 48.
Käsityökerho ma 13.4. klo 
12, Tuiran kirkko, Sumppu.    
Lähetyspiiri ma 13.4. klo 14, 
Tuiran palvelukeskus, Kan-
gastie 1. 
Kivi- ja tiffanylasi -kerho ti 
14.4. klo 10–14, Pyhän Tuo-
maan kirkko, kirkon kellariti-
la. Pääovelta oikealle kävel-
lessä löytyy portaat kellariin.
Käsityökahvila ti 14.4. klo 
12, Koskelan seurakuntakoti.
Lämmitä lähimmäistä -ilta 
vapaaehtoisille ti 14.4. klo 
17, Koskelan seurakuntako-
ti. Kohtaamispaikka diakoni-
an vapaaehtoisina toimiville 
ja uusille vapaaehtoistyöstä 
kiinnostuneille. 
Miesten piiri ti 14.4. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustajana Ta-
pio Pokka. 
Käsityökerho ke 15.4. klo 15, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
15.4. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari. 
Kohtaamisilta ke 15.4. klo 
17.30, Tuiran kirkko. Ks. il-
moitus.
Eläkeläisten kerho to 16.4. 
klo 13, Tuiran kirkko. Terve-
tuloa kerhoon virkistymään 

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

Kohtaamisilta 
keskiviikkona 15.4. klo 17.30 
Tuiran kirkon Suvantosalissa. 
Sisäänkäynti kirkkoherran-

viraston ovesta. 
Tule iltakahville ja laulamaan 

toivelauluja kanttori 
Tommi Hekkalan johdolla.

Illassa mukana pastorit 
Riitta Louhelainen ja 

Jukka Kolmonen. 

ja hiljentymään. Mukana dia-
konissa Aino-Liisa Ilkko.
Eläkeläisten kerho to 16.4. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Liikuntavammaisten ker-
ho vierailee.
Liikuntavammaisten kerho 
to 16.4. klo 13, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Kerho vierailee 
eläkeläisten kerhossa. Ker-
hossa mukana Heidi Karvo-
nen, Päivi Moilanen ja Teller-
vo Kianto. Aiheena Yhteis-
vastuukeräys.

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtu-
mat löytyvät päiväkerhot, 
puuhakerhot, perhekerhot, 
pyhäkoulut, varhaiskasva-
tuksen musiikkiryhmät ja 
nuorten kerhot.
Muksupysäkki – Omaa aikaa 
itselle to 9.4. klo 9–11.30, 
Koskelan seurakuntakoti. Li-
sätiedot ja ilmoittautumiset, 
Teija Kokko, p. 050 5347 477 
tai Tiina-Kaisa Kaikkonen, p. 
050 4334 094.
Nallekahvila to 9.4. ja 16.4. 
klo 10–12. Sisäänkäynti kir-
kon takaa ovesta "Telakka". 
Lapsiperheiden Nallekahvila 
yhdessäolon ja kahvittelun 
merkeissä.  
Yksinhuoltajien olohuone 
to 9.4. klo 17.30–19.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Mu-
kana pastori-perhetera-
peutti Helena Paalanne, jo-

ka alustaa aiheesta "Uuteen 
suhteeseen". Illassa pohdi-
taan uuden suhteen ja uu-
sioperheen vuorovaikutus-
kuvioita.  

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11 p. 044 3161 
412. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 9.4. klo 12, Py-
hän Luukkaan kappeli. Ateri-
an hinta 2 €. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 9.4. klo 12, Ra-
jakylän seurakuntakoti. Ate-
rian hinta 2 €.
Rauhoitu Sanan ja teekupin 
ääressä to 9.4. klo 17, Koske-
lan seurakuntakoti, vintti. Li-
sätietoja diakoni Heli Matti-
la, p. 040 5747 145. 
Juttutupa ma 13.4. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Viikon aluksi aamupala, har-
taus ja ajankohtaiset kuulu-
miset. 
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ma 13.4. klo 
10–11, Rajakylän seurakun-
takoti. Aamupala on mak-
suton. 
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ke 15.4. klo 
10–11, Tuiran kirkko. Aamu-
pala on maksuton.
Työttömien ja vähävarais-

Tuiran olohuone 
keskiviikkona 22.4. klo 16–18 Tuiran kirkossa. 

Uusi hyvä juttu alkaa! Kaikille avoin kohtaamispaikka 
Tuiran kirkon Suvantosalissa, Myllytie 5. 
Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä! Tietoa ja taitoa seura-
kunnan vapaaehtoistyöhön. 
Avoimet ovet vapaaehtoisten järjestämänä. Tule mu-
kaan toteuttamaan ja suunnittelemaan! 
Ensimmäisessä illassa Tellervo Kianto kertoo Haitin 
matkasta. 
Rajakylän päiväkerhon piirustuskilpailun töistä koottu 
näyttely. Voittaja palkitaan. 
Seuraavat kokoontumiskerrat: 29.4., 13.5. ja 20.5. 
Lisätietoja diakonissa Saila Luukkonen, 
p. 040 5747 092.

Renkaat vaihtoon
keskiviikkona 22.4. klo 16–20, 
SEO Kaarnatie, Kaarnatie 30, Oulu.
 
Vaihdata autoosi kesärenkaat ja tue Yhteisvastuu-
keräystä. Mukana Tuiran seurakunnan diakoni 
Sami Riipinen ja vapaaehtoisia renkaanvaihtajia. 
Vaihtotyön hinta 20 €.

Tapahtuman tuotto Yhteisvastuukeräykseen

Soita ja varaa aika 20.–21.4
Sami Riipinen p. 040 5747 149

Järjestää Tuiran seurakunta

Yhteisvastuutapahtuma 
torstaina 9.4. klo 13 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Runoja esittää Terttu Aakko, musiikkia ja 
yhteislauluja säestää haitarilla Pertti Haipola. 
Kahvitarjoilu ja arvontaa. Käsiohjelma 5 €, 
joka sisältää linja-autokuljetuksen ja kahvit.

Linja-autokuljetus:
klo 11.45 Pyhän Luukkaan kappeli, ajaa Kaitoväylää, 
klo 11.55 Pateniemen kirkko, 
klo 12.05 Palokan palvelukeskus, 
klo 12.15 Rajakylän seurakuntakoti, 
klo 12.20 Koskelan seurakuntakodin pysäkki, 
klo 12.25 Tuiran palvelukeskus, 
klo 12.30 Tuiran kirkko, 
klo 12.40 Metsolan kartano, 
klo 12.45 Pyhän Tuomaan kirkko. 
Paluukuljetus lähtee klo 14.45.
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Vapaaehtoisten 
Yhteisvastuulipaskeräys

perjantaina 17.4. klo 10–20 välisenä aikana.

Tule mukaan 
tempaukseen!

Voit valita itsellesi sopivan ajankohdan. 
Keräyslippaat saa Tuiran kirkolta. Lisätietoja:
Päivi Moilanen, p. 040 5747 064  
Saila Luukkonen, p. 040 5747 092 

Lipaskerääjille tarjolla kahvit 
Tuiran kirkolla klo 10–20.

ten aamupala ke 15.4. klo 
10–11, Koskelan seurakun-
takoti. Aamupala on mak-
suton.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 16.4. klo 12, Ra-
jakylän seurakuntakoti. Ate-
rian hinta 2 €.

Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 16.4. klo 12, Py-
hän Luukkaan kappeli. Ateri-
an hinta 2 €.
  

Musiikkitilaisuudet
Yhteisvastuutapahtuma to 
9.4. klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Ks. ilmoitus. 

Soppatykki 
Välivainion K-marketin pihalla perjantaina 17.4. 

Soppatykistä ilmaista keittoa klo 11 alkaen. 
Soppatykki paikalla niin kauan kuin keittoa riittää.

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

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

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

Rovastikunnallinen lähetys-
pyhä su 12.4. Paavolassa. En-
nakkoilmoittautuneet: lähtö 
klo 8 Kestilän kirkon parkki-
paikka, klo 8.20 Tavastken-
kä, klo 8.35 Pyhännän srk-ta-
lo, klo 8.50 Piippolan kirkon 
parkkipaikka, klo 9 Pulkkilan 
ja klo 9.30 Rantsilan srk-talo. 
Eläkeliiton kerho ma 13.4. 
klo 12 Piippolan srk-kodissa. 
Terveisiä Afrikasta kuvin ja sa-
noin, Martti Arkkila. 
Eläkeliitto ti 14.4. klo 11 
Rantsilan srk-talossa.
Nuortenilta ti 14.4. Pyhän-
nän ja ke 15.4. klo 17–18.30 
Rantsilan kerhotiloissa.
Ystävänkammari ke 15.4. klo 
10 Kestilän srk-kodissa. 
Naistenpiiri pe 17.4. klo 18.30 
Piippolan srk-kodissa.
Seurakuntakerho to 9.4. klo 
13 Rantsilan, pe 10.4. klo 10 
Kestilän ja torstaisin Pulkkilan 
srk-talossa. 
Perhekerho ma klo 10 Nup-
pulassa, ke klo 10 Kestilän 
kerhokodissa, ke 15.4. klo 10 
Pulkkilan kerhohuoneessa.
Päiväkerho ti klo 10 Kestilän 
kerhokodissa, pe klo 10 Pulk-
kilan ja pe klo 10 Pyhännän 
kerhohuoneessa. Rantsilan 
kerhot ti klo 10 ja to klo 12 
Nuppulassa.
Varhaisnuoret ma klo 14.15 
Pulkkilan kehohuoneessa, ti 
klo 14.30 Kestilän kerhokodis-
sa, ti klo 14.30 Pyhännän ker-
hohuoneessa. ti klo 15 Hovin 
koululla, ke klo 16.30 Piippo-
lan srk-kodissa, to klo 15.30 
Tavastkengän koululla. Tyttö-

Sanajumalanpalvelus su 
12.4. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Minna Salmi. 

Viikoittaiset 
kerhot 

”Viisastenkerho” 
Saarenkartanossa 
keskiviikkoisin klo 13.

Kaikenikäisten 
kaverikerho 

torstaisin klo 10 kirkolla.
Kirkkokuoro 
torstaisin klo 18 

srk-salissa, (ei harj. 9.4.).

Erityisdiakonia

SMenot Oulun seurakunnissa 9.–16.4.2015

Lähetys

Siipi – lähetyksen puoti ja paja 
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, käsi-
töitä ym. uusia pajan tuotteita sekä kahvila lähetystyön 
hyväksi. Nokelantie 48 B (Höyhtyän ostoskeskuksen vie-
ressä) p. 044 3161 720.
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.
Tunteita...tovi Raamatun äärellä pe 10.4. klo 12–13 
Siivessä. Lyhyt ja tiivis raamattuopetus. Pelko, Ulla Mä-
kinen.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Pekka Simojoki KappeLivessä 
lauantaina 11.4. klo 19. Pyhän Luukkaan kappelissa.
Pekka Simojoki esiintyy trubaduurina kitaransa kanssa. 
Konserttiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!  
Seuraavan Luukas-messun ideointi on käynnissä! 
Jokainen meistä voi tehdä tätä messua, joka on joka ker-
ta hieman erilainen – enemmän sellainen kuin sinä ha-
luat! Liity Facebookissa ryhmään "Luukas-messu" ja an-
na ideasi ja kommenttisi yhteiseen käyttöön! Voit tul-
la myös paikalle Tuiran kirkkoon pe 24.4. klo 18, jolloin 
työstämme paikalla olijoiden voimin messun osat val-
miiksi ja itse messu starttaa samana iltana klo 19.  Terve-
tuloa mukaan joko tekemään tai osallistumaan tai mie-
luiten molempiin! Kolehti kerätään Tuiran seurakun-
nan kautta vähävaraisille opiskelijoille annettaviin ruo-
ka-avustuksiin. Messun jälkeen kirkkokahvit ja iltapala.  

JÄRJESTÖT
Evankelisten nuorten aikuisten ilta pe 10.4. klo 18, 
Aleksanterinkatu 71. Teemana: "Tämä on minun ruu-
miini". Puhe Aki Lautamo.
OPKOn opiskelijailta la 11.4. klo 18.30–22, Torikatu 9 A 
32. Teemailta aiheesta: Mitä Raamattu sanoo omistami-
sesta? Puhe Tomi Koho. 
Kansanlähetyksen Kolme kohtaamista ilta ma 13.4. klo 
18.30–22, Koulukatu 41. Nuorten aikuisten ilta, luonto-
retki. Varustus sään mukaan.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 15.4. klo 
18.30–21, Yliopistonkatu 7. Aiheena: Näkymätön luo-
makunta. Puhe Tapio Pokka. 

Kansainvälisyys - In English
English Communion Service on Sunday 12th of April at 
4 pm. in St. Luke's Chapel. Sunday school for children. 
Coffee fellowship.
Englanninkielinen messu su 12.4. 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

Raamattu- ja rukousilta ti 
14.4. klo 18 Raili Haapalalla, 
Rantatie 64.

Kuollut: 
Eila Sinikka Hulkkonen 72.

yhteinen 
aamiainen 

eurolla 
perjantaina 17.4. klo 

7.30–9.30 
seurakuntasalissa.
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KEHITYSVAMMAISET 
Varttuneiden porinapiiri ti 14.4. klo 13.15–14.15 Hei-
nätorin seurakuntatalo. Kerho eläkkeellä oleville kehi-
tysvammaisille.
Keskustelukerho ti 14.4. klo 17–18.30, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Kerho kaikenikäisille kehitysvammaisille.
Olkkari-ilta nuorille aikuisille 15.4. klo 17. Kokoonnu-
taan toimistolla, Puusepänkatu 4, 2. krs.

NÄKÖVAMMAISET 
Näköpiiri ti 14.4. 13–14.30 Caritas-koti, Caritas-sali, 
Kapellimestarinkatu 2. Aiheena "Mukavasti muistis-
ta", vieraana Paula Ylikulju Oulun seudun muistiyhdis-
tyksestä. Näköpiirissä myös hiljennytään Sanan äärelle, 
kahvitellaan ja seurustellaan. Opasystävä on vastassa 
klo 12.30 alkaen Caritas-kodin pihalla pääoven lähellä.
Sokkotreffit tuomasmessun merkeissä lauantaina 
18.4.  klo 18 Kastellin kirkossa, Töllintie 38. Toimittaa Er-
ja Järvi. Musiikki Taina Voutilainen ja Marjaana Ranta-
keisu, Sarastuskuoro. Osallistutaan porukalla. Kokoon-
nutaan Kastellin kirkon pihalle n 17.45. Opasystävä on 
vastassa kirkon parkkipaikalla klo 17.30 alkaen. Messun 
jälkeen on kahvi- ja teetarjoilu.

KUULOVAMMAISET 
Viittomakielinen kuoro to 9.4. 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. Lisätieto-
ja Ulla-Maija Aaltomaalta, p. 050 5933 378.
Hyvä tietää -luento pe 10.4. klo 9.30, Keskustan seura-
kuntatalo. Tilaisuuden alussa kahvitarjoilu. 
Kuurojen lähetyspiiri ma 13.4. klo 14, Keskustan seu-
rakuntatalo. Kuurojen Lähetyksen kautta tuetaan kum-
milapsen koulunkäyntiä. Kahvituksesta ja arvanmyyn-
nistä kerätyillä varoilla tuetaan kuuron kummilapsen 
koulunkäyntiä Tansaniassa. 
Kuurojen raamattupiiri ti 14.4. klo 13, Palvelukeskus 
Runola os. Tuulaakitie 2. Tervetuloa kotona asuvat viit-
tomakieliset yhdessä Runolan asukkaiden kanssa kä-
sittelemään kirkkovuoden aiheiden mukaisia Raama-
tun tekstejä. 

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 10.4. klo 13, Keskustan seurakunta-
talon Monitoimitila. Perjantaisin klo 13–15. 
Tavoiteryhmä ma 13.4. klo 10, Keskustan seurakunta-
talon Monitoimitila. Maanantaisin klo 10–12. Päihdeon-
gelman kanssa kipuileville miehille ja naisille.

w
w

w
.sim

o
.seu

raku
n

ta.n
et

Kuulovammaisten ja  Oulujoen 
seurakunnan eläkeläisten leiri 
ma–ke 25.–27.5. Rokuan leirikeskuksessa. Tervetuloa 
viihtymään ja ulkoilemaan Rokuan maastoon. Leirin 
hinta on 47 € sis. matkat, täysihoidon ja vakuutuksen 
Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille. Ilmoittautumi-
nen viimeistään 24.4. mennessä www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumat tai Anne-Mari Kyllönen, p. 040 
5912 657 tai 08 3161 321. Kanssasi mukana diakonissat 
Eija Röning ja Anne-Mari Kyllönen. 

Perheleiri 
24.–26.4. Rokuan leirikeskuksessa. Perheleirillä luvas-
sa mukavaa yhdessä oloa, ulkoilua, saunomista, askar-
telua, yhteisiä hartaushetkiä sekä hyvää ruokaa. Hin-
ta aikuisilta 45 € ja 4–18-v. 31 €. Alle 4-vuotiaat lap-
set osallistuvat leirille ilmaiseksi. Etusijalla Karjasillan 
seurakunnan jäsenet. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
9.4. mennessä lapsi- ja perhetyön sihteeri Mari Jääs-
keläiselle,  p. 040 5747 109 tai mari.jaaskelainen@evl.fi.

Löytöretki – kesäleiri 2.–6.-luokkalaisille 
9.–11.6. Perämerellä Montajan saarella, Simon kun-
nan edustalla.  Leirin hinta 30 €. Ilmoittautuminen 
22.5. mennessä www.oulunseurakunnat.fi/tapahtu-
mat/2015-02-09/loytoretki-kesaleiri. Lisätietoja Juhal-
ta, p. 040 5752 713.

Retket ja leirit

Tuiran seurakunnan perheleiri 
ke–pe 13.–15.5. Rokuan leirikeskuksessa. Etusija leiril-
le on Tuiran seurakunnan jäsenillä. Ulkoilua ja yhdes-
säoloa perheen ja koko leirin kesken. Ilmoittautuneil-
le leirikirje ennen leirin alkua, mukana on myös lasku 
leiristä. Leirin hinta aikuisilta 45 €, 4–18-v. 31 € ja alle 
4-v. maksutta. Sisaralennus -25%. Hintaan sisältyy kul-
jetukset, ohjelma, täysihoito sekä tapaturmavakuutus 
Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille. Ohjaajina toimivat 
Anu Hannula, Tiina Huurre ja Sanna Tervo, sanna.ter-
vo@evl.fi tai 040 5747 106. Ilmoittautumiset 7.–26.4. 
osoitteessa oulunseurakunnat.fi/tapahtumat
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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 9.–16.4.2015

lumijoki.seurakunta.netLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Päiväkerhot normaalisti. Li-
sätietoja kerhosta Siljalta, p. 
044 7750 601.
Perhekerho to 9.4. klo 10 
srk-talossa, to 16.4. vietäm-
me kirpputoripäivää (voit 
ottaa mukaasi myyntiin pa-
ri kassillista tavaraa).
Rippikouluilta to 9.4. klo 18 
srk-talossa, oman leirin väel-
le, ulkoläksynä Herran siu-
naus.
Raamattupiiri to 9.4. klo 19 
srk-talossa, Apt.t. 17.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 15.4. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 15.4. 
klo 18.30 srk-talossa. 
Nuorten ilta to 16.4. klo 19 
srk-talossa.
Friday club pe 17.4. klo 18 
–19.30 0.–4.-luokkalaisille. 
Nyyttärit, monenlaista toi-
mintaa, raamattuopetus.
Omien käsitöiden ilta srk-ta-
lossa ma 20.4. klo 17–19.
Lapsiparkki ke 22.4. klo 
12.30–14.30. Varaukset Sil-
jalta, p. 044 7750 601.
Tulossa diakoniatyö: 
Omaishoitajien leiri 26.–

Kastettu: 
Aava Aurora Moilanen (Lammi), 
Tomi Antero Lehto (Pulkkila),
Olivia Annika Kamula (Pulkkila)

kerho ma klo 15 ja poikaker-
ho to klo 15.30 Nuppulassa.
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuoro 
ke klo 18 srk-kodissa. Pulkki-
la: Kirkkokuoro to klo 13.30 
ja Stellat klo 15.15 srk-talos-
sa. Pyhäntä: Veteraanikuoro 
to klo 12, ”Pienet” klo 16.30 
ja ”Isot” klo 17.30 srk-talossa. 
Rantsila: Veteraanikuoro ke 
klo 11, Stellat ke klo 17 srk-ta-
lossa.
Rauhayhdistys: Kestilä: Seu-
rat su 12.4. klo 14 Pihlajistos-
sa. Ompeluseurat pe 17.4. klo 

19 ry:llä. Pulkkila: Ompelu-
seurat pe 10.4. klo 19 Leena 
ja Juho Jylhänkankaalla. Raa-
mattuluokka ja nuortenil-
ta la 11.4. la klo 19.30, pyhä-
koulu su 12.4. klo 12 ja seurat 
su 12.4. klo 19 ry:llä, Markku 
Heikkala. Pyhäntä: Seurat su 
12.4. klo 16 ry:llä, Jouko Lim-
ma ja Olavi Hyry. Lauluseurat 
ke 15.4. klo 18.30 Reetta ja 
Janne Pekkarisella. Rantsila: 
Ompeluseurat pe 10.4. klo 19 
ja pe 17.4. klo 19 ry:llä. 

Dir.cant.

Maija Tynkkysen
URKUKONSERTTI 
sunnuntaina 12.4. klo 15 
Kestilän kirkossa.
 
Ohjelma 5 €.

Sanajumalanpalvelus su 
12.4. klo 13 kirkossa. Toi-
mittaa Olavi Palovaara, 
kanttori Maili Muuttola-
Junkkonen. Limingan ja 
Lumijoen sydänyhdistys 
tarjoaa kirkkokahvit ju-
malanpalveluksen jälkeen 
srk-talossa. Kahvien aika-
na sydänasiaa.

28.5. Rokuan kylpylähotel-
lissa. Ohjelmassa uintia, ul-
koilua, keskusteluja, lepoa ja 
mukavaa yhdessäoloa. Oma-
vastuu leiristä 70 €. Sitovat 
ilmoittautumiset 27.4. men-
nessä Marjolle, p. 045 6381 
973. Järj. Limingan rovasti-
kunnan diakoniatyö.
Rauhanyhdistys: Pe 10.4. 
klo 19 Nuortenilta S&V Hint-

salalla, raamattuluokka pie-
net N&J Oksalla ja isot Matti-
lalla. Su 12.4. klo 12 pyhäkou-
lu I KI&J Klaavolla II K&E Mä-
kitalolla, III Salmelalla ja klo 
17 seurat ry:llä. Ma 13.4. klo 
19 sisarpiiri ry:llä. Päiväkerho 
ry:llä ti, ke ja to klo 17-18.30. 
Ke 15.4. klo 19 ompeluseurat 
T&I Kämäräisellä.
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Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 12.4. klo 10 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Veijo Kinnunen.

Sanajumalanpalvelus su 12.4. klo 13 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Arja Leinonen.

Maallikkovetoinen iltakirkko su 12.4. klo 19 Piippolan 
kirkossa. Toimittaa Johannes Hyytinen, kanttorina Vei-
jo Kinnunen.

Osta
CD-levyjä

Anna Enkeleitä 15 €
Luojan lintuset 15 €
Kuljen iloiten 12 €

Tarkemmin 
www.siikalatvan-

seurakunta.fi. 
Levyjä saa 

seurakuntatoimistoista 
sekä kanttoreilta.

Piippolan ja Kestilän yhteinen 

SEURAKUNTAKERHO JA MYYJÄISET 
perjantaina 17.4. klo 11 Leskelän Kairanmaatalossa. 

Myyjäisten tuotto diakoniatyölle.
Järj. Leskelän diakoniapiiri

Mukana Reijo Arkkila, 
Kokkolan evankelinen kuoro, 

Mauri Tastula, Antti Kärsämä, Pekka Kyöstilä,
Milla Julkunen, Arja Leinonen. 

Ehtoollisen vietto. 
Kolehti Afrikan lähetystyöhön. 

Kirkkokahvit.

Ei lahjoja eikä kukkia. 
Mahdolliset muistamiset 

Mufumbven kirkon rakentamiseen Sambiassa 
FI1380001500779195 

viitteellä ”Martti 50-v.”.

Tervetuloa Martti Arkkilan 50-vuotisseuroihin 
sunnuntaina 19.4. klo 14 Pulkkilan kirkkoon! 

Kastettu: Onni Jaakko Juhana Jokitalo, 
Alisa Iida Josefiina Koivukari, Elian Sebastian Viinikka

Kuollut:  Pirkko Inkeri Tukki 77

Kuvia hiljaisen viikon pääsiäisvaellukselta.

Ku va t :  K a i s a - M a r ja  St o c ke l l
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Messu su  12.4. klo 10 
Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Juha 
Maalismaa, avustaa Ve-
sa Äärelä, diakoni Soile 
Pakkanen, kanttori Pirjo 
Mäntyvaara. Pyhäkoulu 
saarnan aikana monitoi-
mitilassa.
Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon juma-
lanpalvelukset suorana 
netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi

Seurakunnissa tapahtuu  9.–16.4.2015

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 17.4. klo 9 

seurakuntatalolla. 
Euron aamupala ja 
jaossa kauppojen 

lahjoittamaa 
ruokaa.

Aamupuuro pe 10.4. klo 9 
seurakuntatalolla. Euron aa-
mupala ja jaossa kauppojen 
lahjoittamaa ruokaa. 
Ystävärengas pe 10.4. klo 
12–13.30 Lähetysvintillä. Ys-
tävärengas on vapaaehtois-
porukka, joka käy viemässä 
mm. laulutervehdyksiä eri 
laitoksiin. 
Lähetysvintti ma 13.4. klo 12.
Omaishoitajat ma 13.4. 
klo 13.30 seurakuntatalol-
la. Omaishoitajien vertais-
ryhmä ohjaajana Sinikka Il-
monen sekä muistisairaiden 
toiminnallinen ryhmä ohjaa-
jana Kaisa Hartikka yhtä ai-
kaa. Ota huollettavasi mu-
kaan omaan ryhmäänsä.
Elämäntaparyhmä ma 13.4. 
klo 17 Lähetysvintillä. Mies-
ten elämäntapamuutosryh-
män kokoontuminen, vetäjä-
nä Ahti Auno, p. 044 2141 034.
GospelGym ti 14.4. klo 20.15 
Vanamo-salissa. Kuntojump-
paa gospelhittien tahtiin. 
Ohjaajana Riitta Lielahti. Lue 
juttu s. 6.
Perhekerhoja ei viikolla 16 
(14. ja 15.4.) työntekijöi-
den työnsuunnittelupäivien 
vuoksi.
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ke 15.4. klo 12 seurakun-

tatalolla. Aihe: Naisen elä-
mää; saamme vieraan! Ohjaa 
Leena, Kerttu ja Marja-Liisa.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
15.4. klo 18.30 Haverisilla, 
Linnukkatie 20.
Aamupuuro pe 17.4. klo 9 
seurakuntatalolla. Eu-
ron aamupala ja 
jaossa kauppo-
jen lahjoitta-
maa ruokaa. 
Tulossa: Ro-
vastikunnalli-
nen omaishoi-
tajien leiri 
26.–28.5. Rokua 
Health & Spa, Uta-
järvi. Lähtö Linja-au-
tolla klo 10.20 Liminka, S-
marketilta. Omavastuu leiris-
tä 70 €. Sitovat ilmoittautu-
miset Sinikka Ilmoselle 27.4. 
mennessä, p. 044 7521 226. 

Partio: 10.4. Limingan Niitty-
kärppien hallitus, 15.4 Päivys-
tys partiotoimisto klo 15–17. 
Perhepartio su 12.4. klo 15–
16 Vanamon Olohuoneessa. 
Tarkemmat tiedot toiminnas-
ta löydät www.niittykarpat.fi

Rauhanyhdistys: Pe 
10.4. klo 18.30 

raamattuluok-
ka (5.–6.) ry:llä 
ja nuortenilta 
ry:llä. La 11.4. 
klo 12 vie-
rasmyyjäiset 

Kempeleessä 
ja klo 18.30 raa-

mattuluokka (7.–8.) 
ry:llä. Su 12.4. klo 12 py-

häkoulut ja klo 14 seurat Ala-
temmeksen vanhainkodilla se-
kä klo 16 ja 17.30 seurat ry:llä. 
To 16.4. klo 10.30 perhekerho 
ry:llä ja klo 19 sisarilta ry:llä.

Aamukahvila ma klo 10 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa. 
Ei 9.4.
Perhekerhot www.kempe-
leenseurakunta.fi/35-perhe-
kerhot.
Lapsiparkki to 9.4. ja 16.4. 
klo 12.30–15 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. 5 € / kerta. 

Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: ti, to pe klo 14–17. 
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Kotiseurat to 9.4. klo 
18.30 itäpuoli: Karsikas, Tii-
rola: Harjutie 21. Länsipuoli: 
Hintsala, Savitie 5. Raamat-
tuluokat pe 10.4 klo 18 4–5.-
lk: Silver, Tanttutie 3. 6.–8.-
lk: Paananen, Teeripolku 6. 
Nuortenilta pe 10.4. klo 19 
ry:llä. Myyjäiset la 11.4. al-
kaen klo 12 ruokailulla,klo 
13 myyjäiset, klo 18 pizzail-
ta. Pyhäkoulut su 12.4. klo 12 
Paituri: Pulkkinen L&A, Pulk-
kisentie 13 Santamäki-Sark-
kir: Tahkola J&S, Kannonku-
ja 3 Linnakangas: Karvonen, 
Porttilyhdynkuja 1 Keskusta-
Ollila: Hintsala M ja J, Leilitie 
4 Kokkokangas-Haapamaa: 
Jokelainen J&S, Taukopaikka 
2. Seurat su 12.4. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys:  
Lauluseurat pe 10.4. klo 19, 
Tikankorventie 3, Tyrnävä. 
Seurat su 12.4. klo 16 ry:llä.

Kastetut: Ellen Olivia 
Annikki Kotkaniemi, 
Marius Ilmari 
Jääskeläinen, Vieno 
Sofia Katariina Haipola, 
Julius Kristian Saarijärvi, 
Venla Eevi Maria 
Miettinen, Taavi Einari 
Hintsala
Kuollut: Tenho Einari 
Kouvalainen 73

Varaa paikka lapsellesi, p. 044 
7790 037 tai 0400 279 881.
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 9.4. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Versot su 12.4. klo 17 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Aamukahvila ti 14.4. klo 10–
12 Asukastuvalla, Honkasen-
tie 11.
Hanna-ryhmä ti 14.4. klo 18, 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Kirkkokuoro ke 15.4. klo 18, 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
to 16.4. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa ja Seurakun-
tapiiri to 16.4. klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodissa.  
Varttuneet to 16.4. klo 14 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Askeleet to 16.4. klo 18 Py-
hän Kolminaisuuden kirkossa.
Varhaisnuorten kerhot 
www.kempeleenseurakunta.
fi/41-varhaisnuorten-kerhot.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. 

Messu su 12.4. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Olli Seik-
kula ja Marja-Liisa Hauta-
mäki, Tupoksen jumalan-
palvelusryhmä.

Seurakuntaretki Hengen uudistuksen 
kesäjuhlille Valkeakoskelle 

31.7.–2.8. Retken hinta n. 170 €. Lisätiedot ja ilmoittau-
tumiset: www.kempeleenseurakunta.fi/rukousillat

J. S. Bachin urkuteosten sarja jatkuu/
Diplomiurkuri Christian Ahlskog esittää kaikki

Bachin urkuteokset konserttisarjassa.

Bach No. XIV 
la 11.4. klo 18–20 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.

Väliajalla kahvit. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 €.

Vuorovaikutus parisuhteessa -kurssi 
ajalla 26.5.–6.6. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 13.–30.4. 
www.kempeleenseurakunta.fi/aikuiset

Päiväkerhoon ilmoittautuminen 
kaudelle 2015–2016  
Ilmoittautumiset sähköisesti 1.4.–17.5. 
www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen 
Lisätietoja päiväkerhotoiminnasta voi kysyä 
varhaiskasvatuksen lähiesimies Saija Kivelältä, 
p. 040 7790 375 tai saija.kivela@evl.fi tai 
lastenohjaajilta kerhopisteissä.

Sekalentopalloturnaus 
sunnuntaina 26.4. klo 12 
Limingan liikuntahallilla, Lippitie 2.
Joukkueessa pitää olla vähintään 2 naista yhtä ai-
kaa kentällä. Ei sarjarajoituksia. Osallistumismaksu 
60 € / joukkue. Ilmoittautumiset diakoni Ritva Sassa-
lille 17.4. mennessä sähköpostilla ritva.sassali@evl.fi 
Joukkueita pyydetään tuomaroimaan ja olemaan kir-
jureina vuorotellen hyvässä Yhteisvastuuhengessä.  
Turnauksen yhteydessä on myös kahvio, josta saa suo-
laista ja makeaa välipalaa yhteisvastuun hyväksi. Kan-
nustajat mukaan hurraamaan omiensa puolesta!

perjantaina 24.4. klo 18 limingan 
seurakunta järjestää KIVA-illan (kirkollisen 
identiteetin vahvistaminen) ja kutsuu 
sinut, Limingassa asuvan, kirkon alalle 
koulutetun, mutta muualla töissä olevan, 
keskustelemaan aiheesta iltapalan ääreen 
seurakuntatalolle.
Ilmoittautuminen ma 20.4. mennessä 
Marika Kampsille, p. 044 7521 243.

Oletko kirkon alalle kouluttautunut? 
Töissä jossain muualla?

Limingan seurakunta

Elämänkaari luentosarjan 4. osa

Ikäihmisten 
Hyvinvointi-Iltapäivä
maanantaina 20.4. klo 12 
Seurakuntatalolla, Pappilantie  6
  
•  Päivän avaus ja musiikkiesitys

 Elämässä kiinni; mitä tehdä?
 Luento psykologi, fil.Lis. Pirkko lahti

• Liikkumisen tärkeys!
 Hyvinvointivalmentaja 
 Susanna Mendelin-Sonny

Kahvitarjoilu / YV-arvontaa 
Limingan kunta ja seurakunta
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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

Ehtoolliskirkko to 9.4. klo 
13.30 Mikevan palveluko-
deissa, Jouni Heikkinen, 
Ossi Kajava.
Lähetyslauluilta to 9.4. klo 
18.30 Marjatta Seppäsellä, 
Leskeläntie 16, Anja Hämä-
läinen, Simo Pekka Pekkala.
Iltakirkko to 9.4. klo 19 Ro-
kualla, Jouni Heikkinen, Os-
si Kajava.
Hartaus ja ehtoollinen pe 
10.4. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Tarja Pyy.
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 14.4. klo 12 rukoushuo-
neella. Simo Pekka Pekkalan 
aiheena Mikael Agricola. 
Hartaus ja ehtoollinen ti 14.4. 
klo 14 Muhoksen palveluko-
dissa, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ti 14.4. klo 15 ryhmä-
kodissa, Simo Pekka Pekkala. 
Hartaus ke 15.4. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Ossi Kajava. 
Hartaus ke 15.4. klo 14 Koi-

Messu su 12.4. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Jou-
ni Heikkinen, saarnaa 
rovasti Veikko Kärnä, 
kanttorina Timo Ustju-
gov. Messun jälkeen 
kirkkokahvit ja Pipli-
aseuran ajankohtaisia 
kuulumisia seurakunta-
talossa. 

ketaan EA-taidot, kokemus 
ja soveltuva koulutus. Lisä-
tietoja Rainer Väänänen p. 
040 585 1057 tai rainer.vaa-
nanen@evl.fi. Hakemukset 
taloustoimistoon viim. 30.4. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous ma klo 6.30. 
Seurakuntapiiri ti 14.4. klo 
12. Perhekerho to 16.4. klo 
10-12, mukana Tarja-pappi. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 9.4. klo 18.30 lauluseurat 

ry:llä. La 11.4. klo 19 raa-
mattuluokka-ilta-

kylät 4–6lk Top-
pinen, 7–8lk 
A. Taskila. Su 
12.4. klo 14 
seurat ry:llä. 
Ma 13.4. klo 
18 päivä-

kerhot ry:llä. 
Ti 14.4. klo 13 

lauluseurakerho 
Männiköllä. To 16.4. 

klo 18.30 ompeluseurat 
Pauliina ja Matti Toljamol-
la sekä Hilkka ja Jaakko Han-
nukselalla. 
Laitasaaren rauhanyhdistys: 
Pe 10.4. klo 19 ompeluseurat 
ry:llä. La 11.4. klo 10 päiväker-
ho. Klo 19 pienten raamattu-
luokka Parviainen, raamattu-
luokka ja iltakylä Taskila. Su 
12.4. klo 12 pyhäkoulut: Hyrk-
ki Manninen, Laitasaari Pu-
roila, Huovila Kinnunen. Klo 
15 seurat Päivärinteen sairaa-
lassa ja klo 17 seurat ry:llä. Ti 
14.4. klo 13 lauluseurakerho 
Männiköllä. To 16.4. klo 19 si-
sarilta ry:llä.

Kuollut: Esko Iisakki 
Männikkö 78.

vu- ja Tähtikodeissa, Simo 
Pekka Pekkala.
Rukouspiiri ke 15.4. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maa-
nantaisin klo 15–16.30 (tai 
niin kauan kuin kasseja riit-
tää) srk-talon alakerrassa. 
Kasseissa kauppaliikkeiden 
lahjoittamia tuotteita, joissa 
merkintänä viimeinen myyn-
tipäivä tai parasta ennen. 
Kuorot: ke 15.4. 
klo 17 lapsi-
kuoro ja klo 
18.30 kirk-
kokuoro 
seurakun-
tatalossa.
Lapset ja 
perheet: 
Perheker-
hot ti klo 9.30-
11.30 srk-talos-
sa ja klo 10-12 Päivärin-
teen srk-salissa, ke klo 12.30-
14.30 Päivärinteen srk-salis-
sa ja to klo 10-12 Laitasaa-
ren rukoushuoneella. Esikot 
– ryhmä ke 15.4. klo 10–11.30 
srk-talon alakerrassa perheil-
le, joille on syntynyt ensim-
mäinen lapsi.
Nuoret ja rippikoulut: Yö-
kahvila Valopilikku la 11.4. 
klo 19–24 Nuokkarilla. Isos-
ilmoittautuminen kesän las-
ten- ja rippileireille kirkko-
herranvirastossa olevaan 
kansioon 30.4. mennessä. 
Leireille haetaan myös täysi-
ikäisiä yövalvojia. Eduksi las-

Elintarvikkeiden jako 
Pömilässä 
maanantaina 13.4.

Tyrnävän seurakunnan diakoniatyö jakaa 
elintarvikkeita talousvaikeuksissa eläville ihmisille. 
Jakelu tapahtuu lounasravintola Pömilässä 
maanantaiaamuisin klo 8.30–10 tai niin kauan kuin  
tavaraa riittää. Samaan aikaan on tarjolla puuroa. 
Kauhan varressa on Marika Keränen ja  
puurohiutaleet lahjoittaa Tyrnävän Mylly. 
Elintarvikkeet saadaan lahjoituksena 
Tyrnävän S-Marketista, 
M-torilta ja K–Marketista. 
Kerran kuukaudessa 
saadaan  elintarvikkeita 
myös Temmeksen 
Sale-kaupasta.
Lisätietoja Riitalta, 
p. 044 7372 630 tai 
Salmelta, p. 044 7372 631.

A
rkisto / M

in
n

a K
o

listaja

Kastettu: 
Aino Susanna Päivänsalo, 
Saila Olivia Ylimäki
Avioliittoon vihitty: 
Jaakko Oiva Oskari 
Schroderus ja Janika 
Julianna Kelahaara.
Kuollut: 
Esko Johannes 
Paakkonen 65

Terveiset 
Aasiasta -lähetysilta 

ti 21.4. srk-talolla klo 18. 
Diakoni, YTK Tuija Leino-
nen kertoo Aasian mat-

kastaan ja siellä tehtävästä 
Suomen Lähetysseuran 

tukemasta työstä. 
Tervetuloa! 

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.

Tällaisia töitä ovat esim. lamppujen ja 
palovaroittimien pattereiden vaihdot, taulujen 
ym. pienten esineiden kiinnitys, pienimuotoiset 
ulkotyöt, verhojen vaihdot jne.
Auttamisen piiriin ei kuulu säännölliset 
lumenluonnit, ruohonleikkuut, kaupassa käynnit, 
siivoukset eikä muuttoavut. 

Jos tarvitset 
jotain ”täsmäapua” 
kotiisi, otapa 
yhteyttä 
Salmeen: 
p. 044 7372 631, 
salme.kinnunen@evl.fi

Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu talousvaike-
uksissa oleville ihmisille ma 
13.4. klo 8.30–10 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan niin 
kauan kun tavaraa riittää.
Diakoniatyön päivystys ma 
13.4. klo 9–10.30 Temmeksen 
srk-talolla. Sisäänkäynti taka-
pihan puolelta.
Hartaus ma 13.4. klo 14 Ko-
tolassa.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 15.4. klo 
10.30 Murron kerhotilassa.
Raamattu- ja tuumailupii-
ri to 16.4. klo 18 Temmeksen 
srk-talolla.
Herättäjän seurat pe 17.4. 
klo 18 Raili ja Markku Rah-

Tule mukaan tekemään 

    uomasmessua 
Muhokselle! 

Se on seurakuntalaisten oma tekemä messu, 
matalankynnyksen tapahtuma, joka pidetään 

helatorstai-iltana 14.5. klo 18 seurakuntatalossa. 
Olet tervetullut suunnittelemaan messua la 11.4. klo 15 

seurakuntatalolle. Sinun panostasi tarvitaan! 
Lisätietoja: Tarja Pyy, p. 040 739 6456, tarja.pyy@evl.fi.

Messu su 12.4. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Outi Pohjanen, 
saarna pastori, Suomen 
Raamattuopiston Poh-
jois-Pohjanmaan ja La-
pin aluejohtaja Mika 
Pouke. Kanttori Heikki 
Lumiaho. Lähetystilai-
suus kirkkokahvien jäl-
keen kirkon takaosas-
sa. Hengellisen Israe-
lin henkiin herääminen 
– kokemuksia juutalais-
työstä. Kokemuksistaan 
kertovat Israelissa lähe-
tystyötä tehneet Eeva ja 
Mika Pouke.

HASSUT  KUVAT – Meistä!
Isovanhempien ja lastenlasten leiripäivä

lauantaina 25.4. klo 10–15 Koortilassa. 

Leirillä otetaan hassuja valokuvia, etsitään pappi-
laan kätkettyä aarretta ja  kevään kunniaksi kar-
koitetaan Walpurin villahousut… Leirimaksu 10 € 
/perhe. Se sisältää lounaan, wappuherkkuja, has-
sun valokuvan  ja askartelumateriaalin. Leirille 
mahtuu n. 40 hlöä. Mukaan ulkovaatetus! 
Ilmoittautumiset 17.4. mennessä Sirpalle, p. 050 
3093 565. Muistakaa ilmoittaa ruoka-aineallergi-
at ja lasten iät (ikäsuositus n. 3–10-v.). 

Tervetuloa toivottaa Muhoksen 
seurakunnan perhetyö!

Omaishoitajien leiri 
26.–28.5. Rokuan kylpylähotellissa 
Ohjelmassa: ulkoilua, uintia, keskusteluja, lepoa ja 
mukavaa yhdessäoloa. Omavastuu leiristä  70 €. 
Sitovat ilmoittautumiset 27.4. mennessä kirkkoherran-
virastoon, p. 08 5331 284. TERVETULOA!
Järj. Limingan rovastikunnan diakoniatyö

kolla, Masinistinkuja 1.
Seurakuntakerho maanan-
taisin klo 11 Tyrnävän srk-ta-
lon kerhohuoneessa.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Pappilassa.
Nuortenilta pe 10.4. klo 18 
Tyrnävän srk-talon kerho-
huoneessa, pizzailta ja ti 
14.4. klo 18 Temmeksen srk-
talolla sekä to 16.4. klo 18 
Murron kerhotilassa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Su 12.4. hartaus klo 14.30 
Villa Tyrnissä ja seurat klo 16 
ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 10.4. klo 19 
Tikankorventie 3. Seurat su 
12.4. klo 16 ry:llä.

Omaishoitajien leiri 
26.–28.5. Rokuan kylpylähotellissa 
Ohjelmassa: ulkoilua, uintia, 
keskusteluja, lepoa ja 
mukavaa yhdessäoloa. 
Omavastuu leiristä  70 €. 
Tiedustelut ja sitovat 
ilmoittautumiset 24.4. 
mennessä Riitta Pesoselle, 
p. 044 7372 630.

Järj. Limingan 
rovastikunnan diakoniatyö

w
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Sinappia

TOIMITUS 
Päätoimittaja Heli Väyrynen, p. 044 5626 456 
Toimitussihteeri Elsi Salovaara, p. 044 5626 447 
Toimittaja Riitta Hirvonen, p. 044 5626 449 
Toimittaja Pekka Helin, p. 044 5626 451 
Ulkoasu Mari Lähteenmaa, p. 044 5626 458 
OSOITE PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 17 (4. krs.)
PUHELIN 044 5626 450
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi 
VERKKOJULKAISU JA NÄKÖISLEHTI 
www.rauhantervehdys.fi 
Facebook www.facebook.com/rauhantervehdys 

ILMOITUSTILAN MYYNTI 
Pirjo Teva 020 754 2284, 040 680 4057,  
pirjo.teva@kotimaa.fi. 
Huom. ilmoitustila varattava 8 pv ennen 
lehden ilmestymistä. 
ILMOITUSTEN VALMISTUS JA VASTAANOTTO 
Kotimaa Oy / Lisbeth Sarkkinen, p. 020 7542 273, 
faksi 020 7542 343, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä).  
TILAAMINEN JA OSOITTEENMUUTOKSET 
Rauhan Tervehdyksen toimitus, p. 044 5626 450,
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JULKAISIJA Rauhan Tervehdys ry. 
ISSN 0356-2840. Perustettu 1907. 
KUSTANTAJA             
LEVIKKI noin 95 500 kpl, 14 seurakuntaa: 
Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos,  
Siikalatva ja Tyrnävä sekä Oulu (Haukipudas, 

Karjasilta, Kiiminki, Oulujoki, Oulun tuomiokirk-
koseurakunta, Oulunsalo ja Tuira).  
ILMESTYMINEN Lehti ilmestyy 41 kertaa vuo-
dessa torstaisin, kesällä joka toinen viikko. 
JAKELU Itella Oyj:n jakamana osoitteettomana 
ilmaisjakeluna tilaajaseurakuntien alueella. 

Kirjoita meille!  Postia-palstalla julkaisemme lukijoiden mielipiteitä ja tekstejä. Mikäli haluat 
tekstisi lehteen, muista laittaa mukaan nimesi ja yhteystietosi. Tekstejä voidaan poikkeustapauksissa 
julkaista nimimerkillä, mutta silloinkin toimituksen tiedossa on oltava kirjoittajan yhteystiedot. 

Palstalla ihmetellään 
ja ihastellaan 
maailmanmenoa. 

Kultaiset 
vuodet

Minua odottaa kylmä ja yksinäinen vanhuus. En 
ole naimisissa eikä ole minulla lapsia tai lap-
senlapsia. Ystäväni asuvat kaukana, ja he saat-
tavat vieläpä kuolla ennen minua. Kummityt-

täreni tuskin muuttaa Ouluun. Kuka käy katsomassa mi-
nua? 

Minulla on sukurasitteena paljon sairauksia. Vanhuu-
teni tulee luultavasti olemaan kituuttamista pienellä eläk-
keellä, joka ei riitä lääkkeisiin. Pelkään, että joudun valit-
semaan lääkkeiden tai ruuan väliltä.

Yhteiskuntamme on kenties maailman paras, mutta se 
ei riitä. Ei alkuunkaan. Liian moni vanhus on jätetty heit-
teille kotiinsa, vaikka heidän paikkansa olisi laitoksessa.

Olen seurannut läheisteni 
vanhuutta. Muistan, kuinka 
julkinen terveydenhuolto töp-
päili heidän kohdallaan kerta 
toisensa jälkeen, kautta koko 
linjan.

Lääkäri teki riskipäätöksen, 
ja antoi vanhuksen asua kodis-
saan, vaikka hänellä ei ollut 
siihen edellytyksiä. Eräs van-
hus makasi osastolla, jossa hä-
nelle ei annettu riittävästi vettä, vaikka jano oli suuri. Jou-
duin itse juottamaan ystäväni, jonka elimistö oli kuivah-
tanut. Tuokaa vettä, ystäväni huusi. Hoitaja ei reagoinut.

Muuan toinen ystäväni oli vuodepotilaana eikä pysty-
nyt liikkumaan. Hoitajat eivät tuoneet teetä eivätkä vie-
neet häntä vessaan, vaikka ystäväni kuinka soitti kelloa. 
Sen sijaan hoitajat juttelivat keskenään käytävillä. Ystävä-
ni joutui soittamaan miehelleen, joka tuli avuksi. 

Luulenpa, että turvaan vanhuudessani kirkkoon. Toi-
von, että minut kuskataan joka sunnuntaina jumalan-
palvelukseen. 

Haluan aikanaan jutella myös vanhustyön papin tai 
diakonin kanssa. He ovat tervetulleita kotiini milloin 
vain. Kotiehtoollisenkin otan mielelläni vastaan. 

Ehkäpä diakoniatyö avustaa minua myös muilla ta-
voin. Muutamalla satasella silloin tällöin.

Suurimman avun tuonevat kui-
tenkin Jumalan lupaukset. Eh-
kä opin pois pelosta, kun ajat-
telen, että kristittynä olen ta-
vallaan iankaikkisuudessa jo 
nyt. Vähän jo perillä. Pik-
kuisen jo maalissa. Tästä 
ajatuksesta aion etsiä loh-
tua.

PEKKA HELIN

Vanhuuteni tulee 
luultavasti olemaan 
kituuttamista 
pienellä eläkkeellä, 
joka ei riitä 
lääkkeisiin.

www.rauhantervehdys.fi / palautePalautetta
• Hei Esa ja Seppo!
Me Rokuan eläkeläisten leiril-
le osallistuneet haluamme kiit-
tää teitä onnistuneen leirivii-
kon toteuttamisesta. Järjestit-
te meille ikimuistoisen koke-
muksen.

Terveisin Helli, Sami 
ja muut leiriläiset

• Muhoksen seurakunta järjesti 
puhuttelevan kiirastorstai-illan 
Kylmälänkylän kappelissa 2.4. 
Seurakuntapastori Simo Pekka 
Pekkala toimitti messun ja Ti-
mo Ustjugov säesti. 

Messun päätteeksi altta-
ri riisuttiin vastaanottamaan 
pitkäperjantain kuolinsano-

maa. Vain yksinäinen krusifiksi 
jäi keskelle tyhjää alttaripöytää.

Illan päätteeksi diakoni 
Hanna Kaisto-Vanhamäki 
tarjosi kirkkoväelle kahvit ja 
porkkanapiirakkaa. Sydämel-
lisesti kaikesta kiittäen!

Karjalaiset

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 
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Aito miehen ja naisen 
välinen avioliitto saa-
koon takaisin paik-
kansa maassamme!

Yhteiskunnan ainut syy ol-
la kiinnostunut siitä, kuka asuu 
kenenkin kanssa, perustuu yh-
teiskunnan tehtävään huolehtia 
lapsista ja heidän kasvustaan.

Yhden miehen ja naisen vä-
linen avioliitto antaa edellytyk-
set ja parhaan mahdollisen suo-
jan lasten turvalliselle ja moni-
puoliselle kasvulle.

Nyt läpimennyt lakiehdotus 
sukupuolineutraalista aviolii-
tosta tehtiin vastoin Suomen 
perustuslaillista lainsäädännön 
lähtökohtaa, jonka mukaan jo-
kaisesta laista, joka koskettaa 
lapsia, tulee tehdä lapsivaiku-
tuksen arviointi ennen kuin 

lakiehdotus tuodaan käsitte-
lyyn. Nyt tästä lakiehdotukses-
ta ei ole tehty lapsivaikutuksen 
arviointia.

Laki ajettiin läpi aikuisten 
tarpeiden pohjalta. Juuri tähän 
vedoten peruslakivaliokunta hyl-
käsi lakiehdotuksen edellyttäen 
lapsivaikutuksen tekemistä.

Sukupuolineutraalin lain 
voimaanastuminen edellyttää 
kymmenien lakien muutta-
mista ennen vuotta 2017. Tämä 
muuttaisi perustavalla tavalla 
koko yhteiskuntamme perus-
tuksen.

Seuraavan eduskunnan kaksi 
ensimmäistä työvuotta täyttyi-
si näiden lakimuutosten valmis-
telusta ja muuttamisista. Onko 
maallamme varaa tällaiseen?

Lakiehdotusta vastaan Suo-

men kansasta on arvioista ja 
paikkakunnista riippuen 60–80 
prosenttia. Täten suuren enem-
mistön ääni jäi kokonaan kuu-
lumatta lakiehdotusta juntatessa.

Asiasta tulee uusi kansa-
laisaloite sukupuolineutraalin 
avioliittolain kumoamiseksi. 
Tällöin jokaisella suomalaisel-
la on mahdollisuus saada oma 
äänensä kuuluviin.

Lisäksi Suomen lainsäädäntö 
on selkeästi kristillisistä arvois-
ta noussutta. Myös tästä syystä 
lakiehdotus tulee kumota, kos-
ka se on selkeästi Raamatun vas-
tainen ja siitä syystä on viemässä 
siunauksen maaltamme.

EVELYN HYNYNEN
KD:n kansanedustajaehdokas

Kajaani

Aito avioliitto on valtion perusyksikkö

Myllykosken käsitys Jeesuksen 
hautaamisesta ei ole ”tieteellinen totuus”

Helsingin yliopiston 
eksegetiikan profes-
sori Lars Aejmelaeus 
(nyt emeritus) on suo-

malaisista raamatuntutkijois-
ta syvällisimmin tutkinut Jee-
suksen hautaamista ja ylösnou-
semusta käsitteleviä Uuden tes-
tamentin tekstejä. Hän julkaisi 
tuloksensa vuosina 1993, 1994 
ja 1996 ilmestyneessä kolmi-
osaisessa teoksessaan ”Jeesuk-
sen ylösnousemus”.

Aejmelaeuksen johtopäätel-
mä on se, että ”kertomus, jon-
ka mukaan Jeesus haudattiin 
yksityishautaan, on ytimeltään 
niin yksinkertainen ja luonte-
va sekä sopii tapahtumien ko-

konaisketjuun niin hyvin, että 
sitä on turha epäillä.” (Aejme-
laeus III, s. 175)

Dos. Matti Myllykosken 
väittämää, että Jeesus haudat-
tiin teloitetuille varattuun yh-
teishautaan ja että Joosef (Ari-
matialainen) ”vastasi rikolli-
sina teloitettujen juutalaisten 
hautaamisesta ja että joukko-
haudat sijaitsivat hänen mail-
laan”, Aejmelaeus  kutsuu 
”puhtaaksi arvailuksi” (s. 174–
175).

Myllykosken käsitystä Jee-
suksen hautaamisesta ei siis pi-
dä esitellä tieteellisenä totuute-
na (vrt. RT 2.4.), koska se ei si-
tä ole.

Myöskään Myllykosken väi-
te, että usko on riippumaton 
historiallisista tosiasioista, ei 
kestä kritiikkiä.  Kristinusko 
on lujasti sidoksissa muun mu-
assa seuraaviin historiallisiin 
tosiseikkoihin: Jeesus on his-
toriallinen henkilö, hän opet-
ti hyvin puhuttelevalla tavalla, 
hänet surmattiin ristiinnaulit-
semalla, Paavali ja muut apos-
tolit tulivat henkilökohtaises-
ti vakuuttuneiksi hänen ylös-
nousemuksestaan ja alkoivat 
tätä julistaa.

MARKKU NIKU
rovasti (eläkk.)

Liminka


