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Pääkirjoitus

Tyhmyydelle ei
kannata lahjoittaa
ääntään

Kahvi on nyt
kannanotto

M

iettimällä kaikkea sitä väärää ja epäoikeudenmukaista, jota kuntapolitiikka saa aikaan, löytyy syy siihen, miksi

kannattaa äänestää. Kukin näkee huonouden ja
tyhmyyden omalla tavallaan, mutta äänestämättä jättäminen on äänen lahjoittamista niille päätöksille, joita nimenomaan vastustaa.
Äänestämättä jättäneillä ihmisillä olisi tilastojen valossa kaikkein eniten syytä äänestää. Nuoret ja nuoret aikuiset äänestävät kaikkein nihkeimmin, vaikka koulutus, perhepolitiikka ja
vaikkapa asuntojen kaavoitusratkaisut koskevat
nimenomaan heitä. Nyt päätöksiä näistä asioista
tekevät usein ihmiset, joille tehdyillä ratkaisuilla
ei välttämättä ole suurta merkitystä.
Moni kansalainen ajattelee, että asiat ovat
niin monimutkaisia ja etäisiä, ettei tunnu mielekkäältä alkaa selvittää, mikä liittyy mihinkin. Tämä on harhakäsitys.
Äänestämisen voi aivan hyvin tehdä vaikka yhdenkin aiheen perusteella. Kunnan tai kaupungin toiminnasta löytyy jokaiselle helposti yksi asia, jonka soisi olevan toisin. Kukaan ei jaksa
kiinnostua kaikesta mahdollisesta, saati että pystyisi perinpohjaisiin selvityksiin päätöksenteon
yksityiskohdista.
Kunta- ja kirkkopolitiikassa on monia yhteisiä
aiheita. Esimerkiksi kiinteistöihin, kaavoitukseen,
kulttuuriin ja sosiaaliseen vastuunkantoon liittyvissä päätöksissä kunnalliset ratkaisut heijastuvat
myös seurakunnan toimintaan. Siksi seurakuntien kannalta ei ole yhdentekevää, keitä kunnallispolitiikassa häärää.
Moni kuvittelee tekevänsä äänestyspäätöksen
harkitun ja faktapohjaisen pohdinnan jälkeen.

Reiluus päihitti lopulta halvan kahvipaketin
Oulun seurakunnissa,
Liminka on reilun kaupan konkari

O

ulun seurakuntayhtymä
on ollut jo muutamien viikkojen ajan Reilu kaupan seurakunta. Emäntäpalveluissa keitellään
vielä viimeisiä kahveja niin sanotusti tavallisista kahvijauhoista,
mutta sen jälkeen tarjolla on pelkästään Reilun kaupan kahvia.
Päätös on taloudellisesti merkittävä arvovalinta: hintavertailussa, joka tehtiin tuhannen kilon
vuosikulutuksen perusteella, tavallinen kahvi olisi tullut maksamaan yhtymälle lähemmäs 5 000
euroa vähemmän. Tästä huolimatta ratkaisu tehtiin Reilun
kaupan kahvin hyväksi.
Tämä ilahduttaa kahvin vaihtamisesta aloitteen tehnyttä seurakunnan luottamushenkilöä
Tuula Okkosta.
– Mahtava päätös, hän iloitsee.

Tosiasiassa suuri osa kaikesta päätöksenteosta tapahtuu lopulta tunteella. Ja
niin saa ollakin. Demokratiassa nämä tosiasioilla höystetyt tunteilut muuttuvat kansan
tahdoksi, jolla sitten
mennään seuraavia
vaaleja kohti.

Kommentoi!

REBEKKA NAATUS
rebekka.naatus@rauhantervehdys.fi

Vastarannan Kiiski

Vanhuksetkin
kiittävät. En sitä
kertaa heille kahvia
kaada, ettei juomaa
kehuttaisi hyväksi.
Sirkka Puusaari

Okkosen mukaan suomalaisten on varmistettava, että supersuosittu nautintoaineemme kahvi ei riistä esimerkiksi kahvinviljelymaiden lapsia.
Lapsityövoiman hyväksikäyttö
on kielletty Reilun kaupan tuotteiden tuotannossa. Reilun kaupan lähtökohtana on köyhien tukeminen kehitysmaissa.

Limingassa tykätään
vahvasta kahvista
Jos Oulun seurakuntayhtymän
kahvipäätös on tuore, Limingassa Reilun kaupan kahvia on juotu
jo pitkään. Kahvista myös tykätään, kertoo seurakunnan emäntä Sirkka Puusaari.
– Vanhuksetkin kiittävät. En
sitä kertaa heille kahvia kaada,
ettei juomaa kehuttaisi hyväksi,
Puusaari kertoo iloisena.
Emännän mukaan reilun kahvin tavallista vahvempaa makua
ei oudoksuttu Limingassa edes alkuaikoina.
Limingasta tuli reilu seurakunta vuonna 2009, kun Reilun kaupan kahvin todellinen edelläkävijä, Utajärven seurakunta, haastoi
Limingan rovastikunnan kaikki
seurakunnat juomaan reilusti kallisarvoisen nautintoaineensa.
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Kahvinkeiton ekspertti,
palveluavustaja Toini Ranta keitteli
Reilun kaupan kahvia Oulun
seurakuntayhtymän työntekijöille
viime viikolla.

Puusaari painottaa, että reilua
kahvia pitää osata keittää oikein.
Olennaista on, ettei höystöjä laita liikaa. Asianmukainen määrä
on hyvä opetella myös siksi, että
Reilun kaupan kahvi on kalliimpaa kuin kauppojen tarjouskahvi.

Talouspäällikkö laittoi
kahvinkeitto-ohjeet
– Meillä on huolellinen talouspäällikkö seurakunnassa. Hän
on laittanut seurakunnan keittiöön näkyville ohjeet kahvijauheen käytöstä per litra, Puusaari kertoo.

Liminkalaisten mukaan hyvä kahvin muistisääntö on yksinkertaisuudessaan tämä: kahvilitraa kohti pitää laittaa Reilun kaupan kahvia vajaa kahvikupillinen
”pööniä”.
– Kokeilemalla oppii tekemään
kahvia, josta ihmiset tykkäävät,
seurakunnan emäntä sanoo kokemuksesta.
Puusaari ostaa kahvinsa paikallisesta kaupasta. Välillä hänen haluamaansa merkkiä ei ollut hyllyssä, mutta perään kysymisen jälkeen tuote on alkanut
pysyä esillä.

Puusaari muistuttaa, että reiluja kahvimerkkejä on nykyisin
saatavilla useampia. Jos haluaa juoda kehitysmaiden ihmisiä
reilusti kohtelevaa kahvia mutta
Reilun kaupan kahvin maku oudoksuttaa, kannattaa vain siirtyä
kokeilemaan toista merkkiä. Esimerkiksi reiluja suodatinkahveja
on saatavilla jo yli 130 erilaista.

Kansalaiset odottavat
vastuullisia hankintoja
Reilu kauppa -yhdistyksen vuosi sitten teettämän tutkimuksen
mukaan suomalaiset odottavat

kunnilta vastuullista verovarojen
käyttöä.
Yhdistyksen yhteysvastaava
Jatta Makkula uskoo, että sama
globaalin vastuunkannon toive
pätee myös kirkon julkisten hankintojen kohdalla.
– Tutkimuksessa kävi ilmi, että kuntalaisista lähes yhdeksän
kymmenestä pitää kuntien vastuullisia hankintoja tärkeänä. Likimain 80 prosenttia kuntalaisista odottaa kuntien huomioivan
ja minimoivan ihmisoikeusriskit
hankkimissaan tuotteissa, Makkula selvittää.

Suomessa on tällä hetkellä yli
100 Reilun kaupan seurakuntaa.
Ensimmäiset syntyivät 2007.
– Seurakunnat ovat olleet alusta lähtien hyvin aktiivisesti mukana ja vaihtaneet nopeasti kahvinsa Reilun kaupan kahviin.
Ovathan seurakunnan ja Reilun
kaupan arvomaailmat hyvin lähellä toisiaan, ellei jopa täysin yhtenevät.
– Hyvin usein myös Reilun
kaupan kaupunki -aloite on lähtenyt paikallisesta seurakunnasta.
RIITTA HIRVONEN

Kolumni

Elääkö sinunkin sisälläsi pieni lestadiolainen?

K

eskustelin uuden tuttavani kanssa. Minulle,
vanhoillislestadiolaisessa
kodissa kasvaneelle, hän
edusti ”tavallista suomalaista”.
Yllätyksekseni myös hän oli
kulkenut lapsena suviseuroissa
ja lukenut omaa Siionin kevättä. Tuttavani äiti oli irtaantunut liikkeestä ja isovanhemmat
olivat välittäneet vanhoillislestadiolaista uskontokulttuuria lapsenlapselleen. Hän oli
lasteni tavoin toisen polven exlestadiolaisia.
Itse jätin lestadiolaisen herätysliikkeen vasta aikuisena.

Vaikka en ollut kokenut itseäni
uskonnolliseksi – ja lähes vihasin
sitä, miten taustani vuoksi määrityin uskonnolliseksi ja konservatiiviseksi – oli lestadiolaisuus
rakentunut identiteettiini.
Opin, miten vaikeaa joillakuilla liikkeen sisällä on erottaa
toisistaan kokemus, identiteetti
ja usko. Ja hyväksyä se, että myös
liikkeen jättäneillä tai liepeillä
kasvaneilla voi olla lestadiolainen identiteetti ja kokemuksia.
Liikkeen vaikutuspiiri yltää laajemmalle kuin vain vakaumusta tunnustaviin. Tämä
havainnollistui keskustelus-

Uskonnon vaikuttama
historia häipyy helposti
näkymättömiin, vaikka
se elää jälkinä etenkin
pohjoisen ihmisissä ja
identiteeteissä.
sa henkilön kanssa, jolle Pauliina Rauhalan Taivaslaulu oli
nostanut pintaan muistoja. Läpi lapsuuden sukulaistädit olivat vieneet häntä viikoittain pyhäkouluun ja seuroihin. Vaikka
hän muodollisesti oli kasvanut
liikkeen ulkopuolella, keskus-

telukumppani koki saaneensa
vanhoillislestadiolaisen kasvatuksen ja myös osansa 1970-luvun traumoista.
Jos muistot olivat ahdistavia, oli sitä myös ulkopuolella eläneen mutta sisäistyneen
lestadiolaisen hämmennys siitä,
kuka olla.
Uskonnon vaikuttama historia häipyy helposti näkymättömiin, vaikka se elää jälkinä
etenkin pohjoisen ihmisissä ja
identiteeteissä. Keskenään erilaisia lestadiolaisia kokemuksia
ja identiteettejä tulisikin entistä
enemmän sanallistaa ja tutkia.

HANNA-LEENA NISSILÄ

Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkija
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Hiljaisen laul

Marja-Liisa Mustonen liittyi tuhat

J

os rakkaalla lapsella sanotaan
olevan monta nimeä, myös
rakkaalle laululle ja laulutavalle on annettu monia kutsumanimiä. Oululainen MarjaLiisa Mustonen harrastaa harmonista laulua.
Ikivanhaa, varhaiskristillisyyden ajalta periytyvää laulutapaa
kutsutaan hiljaiseksi rukouslauluksi, äänimeditaatioksi, hiljaisuuden ääneksi, hoitavaksi ääneksi ja meditatiiviseksi rukouslauluksi.
Lopulta nimellä ei ole kuitenkaan väliä, mutta sillä on, että hiljaisen rukouslaulun avulla Mustosen elämä on saanut uuden,
kallisarvoisen sisällön.

Uupumisen vuosiin
mahtui kaikenlaista

Marja-Liisa Mustonen kertoo kiinnostuneensa käsitteestä itsemyötätunto. Lämminhenkinen suhtautuminen itseensä on alku
ystävällisyydelle toisia kohtaan.

Muut mediat
PÄÄSIÄISELLÄ ON TARJOTTAVANAAN
ihmiselle pysähtymisen
aarreaitta, eräänlainen elämysten
ja merkityksellisyyden keidas.
Uskonnolla onkin tuhannen taalan
paikka, sillä ihmisillä on huutava
tarve löytää sisältöä ja merkitystä
elämään. Maallistumisen maailmassa
merkitystä ei löydy materiasta ja
aineellisesta hyvinvoinnista. Uskonnon
tehtävänä on toteuttaa tuo tarve.
Kirkkohan tarjoaa jo lähtökohdaltaan
hiljaisuuden, hiljentymisen ja hitauden
palveluja.
Turun yliopiston tutkija Sirkka Heinonen
Lilja-lehdessä 3/2017

1980-luvun loppupuolella MarjaLiisa Mustonen uupui työssään.
Synkkää aikaa kesti elämässä kolmisen vuotta. Hän yritti pyristellä syvistä vesistä pinnalle eri keinoin, mutta lujakaan kampeaminen ei auttanut.
Noilta vuosilta Marja-Liisa
Mustonen muistaa, kuinka hän
kaipasi elämäänsä henkisyyttä.
Sitä oli tarjolla eri paikoissa.
– Etsimiseen mahtui varmaan
hörhöilyäkin, mutta se oli elämääni tuolloin.
Tällä hetkellä Mustonen katsoo aikaa taaksepäin suurella
lempeydellä. Mahdolliset virheet
ja mokat voi jo laittaa omaan ar-

voonsa. Miksi hän muistelisi niitä
enää, muisteleeko kukaan muukaan?

Erilainen laulu
vei mukanaan
Vuonna 1998 Marja-Liisa Mustonen kuuli Oulussa Vox Silentii -kuoroa, lauluyhtyettä, joka
on erikoistunut varhaiskeskiajan
ja keskiajan kristilliseen musiikkiin, rukouslauluun.
– Olin kuullut harmonisesta
laulusta jo ennen sitä. Laulutapa
kiinnosti minua, sillä puheääneni väsyi helposti. Halusin harjoittaa äänenkäyttöäni.
Rukouslaulu, jossa lähtökohtana on yhden pitkän, hiljaisen
äänen kuunteleminen ja laulaminen, otti sydämellisen otteen
Mustosesta.
– Laulu vei, hän kuvailee.
Hiljainen rukouslaulu vastasi
Marja-Liisa Mustosen kaipaukseen. Hiljaa laulaminen teki hänelle hyvää.
Harmoninen laulu ei ollut suorittamista tai selviytymistä, vaan
laulutapa teki mahdolliseksi lepäämisen äänen virrassa.
Mielen myllerrys alkoi hiljetä,
kun Mustonen sai laulaa lempeää,
hellää ääntä, jossa saatettiin toistaa esimerkiksi rukousta Herra,
kuule minua, huomaa huokaukseni!
Hiljainen rukouslaulu vaatii
laulajalta ja kuulijalta kiireettömyyttä.

Yhdessä syöminen on vanha krist

Y

hdessä syöminen pääsiäisenä paaston päätyttyä
on vanha kristillinen perinne.
Monessa seurakunnassa kokoonnutaan pääsiäisyön jumalanpalveluksen jälkeen tai pääsiäissunnuntaina pöytään juhlimaan ylösnoussutta Kristusta ja
aterioimaan juhlavasti.
Pääsiäisenä juhlitaan synnin
voittanutta ja kuolleista noussutta Jeesusta, joka avasi ihmisille tien Jumalan ja toistensa yhteyteen. Lankeemus repi ihmiset
eri pöytiin, mutta Kristus kokoaa ihmiset eri puolilta maailmaa
samaan pöytään.
Kirkon tiedotuskeskus alkoi
koota yhteen tietoja seurakuntien
pääsiäisaterioista viime vuonna.
Niitä oli kaikkiaan nelisenkym-

Arkisto / Katja Kiiskinen

Yhteiseen pöytään käytiin myös Karjasillan pääsiäisvaelluksessa vuonna 2012.

mentä.
Seurakuntien käyttöön luotiin myös yhteinen tunniste #samassapöydässä, jolla tapahtumi-

en toivotaan näkyvän sosiaalisessa mediassa.
– Samassa pöydässä syöminen
on ruoan, juoman, ajan ja tarinoi-
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Ihmisiä
Minna Kolistaja

un lempeä ote

vuotiseen lauluperinteeseen
Etsimiseen
mahtui varmaan
hörhöilyäkin, mutta
se oli elämääni
tuolloin.
Marja-Liisa Mustonen

Kuten Mustosta harmonisen
laulun kursseilla opettanut Vox
Silentin toinen laulaja HilkkaLiisa Vuori on todennut eräässä
lehtihaastattelussa: tärkeintä rukouslaulussa on lepo ja hellyys itseä kohtaan.

Harrastus vie
maailmalle
Lähemmäs kaksikymmentä vuotta alkuinnostuksen jälkeen Marja-Liisa Mustonen osallistuu yhä
harmonisen laulun kurssille vuosittain. Ouluun hän on perustanut harmonisen laulun ryhmän.
Kurssit ovat vieneet Mustosen
maailmalle. Ruotsissa Vadstenan
Birgittalaisluostarissa hän saattoi
perehtyä birgittalaissisarten keskiaikaisiin rukouslauluihin.
Ensi syksynä hän lähtee jälleen
Englannin koillisrannikolle Lindisfarnen saaren luostariin. Saaren kirkoissa rukouslaulajat laulavat kelttiläisiä rukouksia.
Hiljaisen laulun perinteen

Suomeen 1980-luvulla tuoneen
ranskalaisen professorin Iegor
Reznikoffin opissa Mustonen on
ollut useamman kerran.

Spontaani lauluhetki
italialaiskirkossa
Viime syksynä Assisin kaupungissa rukouslaulajat poikkesivat
pieneen paikallisen kirkon hetkipalvelukseen.
Kun muut olivat jo lähteneet
pois, Mustonen ja muutama muu
suomalainen rukouslaulaja asettuivat italialaiskirkon yhteen
nurkkaan laulamaan.
– Sellaista trubaduurimeininkiä. Turistit hiljenivät kanssamme. En uskaltaisi tehdä tuollaista,
ellei minulla olisi suuri luottamus
tähän juttuun.
Toisten rukouslaulajien parissa Mustonen kokee yhteenkuuluvuutta.
– Tuntuu huikealta saada olla mukana ikivanhassa traditi-

RIITTA HIRVONEN

Harmoninen laulu
• Lauletaan aluksi vain yhdeltä sävelkorkeudelta.
• Äänenmuodostuksessa lähdetään ihmisen luonnolliselta puhekorkeudelta, koska laulutavassa kehon resonanssi on olennaista. Ääni
on hiljaista ja pehmeää.
• Alun jälkeen lauletaan myös intervalleja. Intervalli on kahden
sävelen välinen ero.
• Yksi harmonisen laulun tavoitteista on avata ihmisen kuuloaistia ja

tietoisuutta äänen tarkempaan havainnointiin.
• Nykyajan ihminen kuuntelee ääntä korvillaan. Harmonisessa laulus-

Jos mahdollista, menen pääsiäisenä kuuntelemaan Johannespassion sekä Tuiran Inri-musiikkinäytelmän, suunnittelee Oulunsalon
seurakunnan kanttori Pirjo Mäntyvaara.

Eroon päällekkäisyyksistä

O

ulunsalon kanttori Pirjo Mäntyvaara on henkilö,
jolla on hyppysissään jatkossa koko Oulun seurakuntien musiikkitarjonta.
– Nyt konserttitarjouksia tulee kaikille Oulun kanttoreille. Kenelläkään ei ole koostetusti tietoa siitä, mihin
muualle sama esiintyjä on jo otettu.
Konserttikoordinaattori ottaa jatkossa vastaan kaikki
konserttitarjoukset ja pitää kanttorit ajan tasalla siitä, minkälaisia musiikkitapahtumia seurakunnissa järjestetään.
Mäntyvaara ei päätä, mitä musiikkia missäkin seurakunnassa tulee kuultavaksi.
– Käyn keskustelua kunkin seurakunnan oman konserttivastaavan kanssa. Heillä on näkemys siitä, minkälaisia musiikkitilaisuuksia juuri siinä seurakunnassa halutaan
ihmisille tarjota.
Seurakunnissa tärkeitä musiikkitilaisuuksien sesonkeja ovat hiljainen viikko ja pääsiäinen, kesä, syksyn kirkkomusiikkiviikko sekä joulu. Päällekkäisyyksiä näinä aikoina on tarkoitus vähentää.
– Ei ole järkevää, että sama esiintyjä esiintyy kahdessa
oululaisessa seurakunnassa peräkkäisinä päivinä. Etäisyydet ovat niin lyhyet, että vaikkapa Oulun keskustassa asuva
seurakuntalainen menee Haukiputaalle kiinnostavan konsertin huomatessaan – ja päinvastoin.
Mäntyvaarasta on tärkeää, että ihmiset löytävät musiikin luo helposti.
– Ryhdyn työstämään musiikkitapahtumien yhteistä markkinointia yhdessä yhtymän viestintäpalveluiden
kanssa.
– Musiikkitarjonnan koordinointi on merkityksellinen
asia – onhan musiikki kieli, jolla on helppo tavoittaa heitäkin, jotka eivät välttämättä kovin usein muuten käy kirkossa.

sa koko ihmiskeho vastaanottaa ääntä.

illinen perinne
den jakamista. Yhdessä syöminen ilmentää ihmisten yhteenkuuluvuutta ja vieraanvaraisuutta, sanoo kampanjapäällikkö Hanna Piira Kirkon tiedotuskeskuksesta.
Yhdessä ruokaileminen luo
yhteyden ja yhteisöllisyyden kokemuksia maailmassa, joka korostaa yksilöllisyyttä.
Samassa pöydässä syöminen
on tapa tutustua uusiin ihmisiin. Se myös haastaa ajattelemaan, miten niin ruoan kuin
yhteydenkin saisi jakautumaan
tasaisemmin.
Oulussa ruokaillaan yhteisen
pöydän ääressä kiirastorstaina,
pääsiäisyönä, pääsiäispäivänä
sekä toisena pääsiäispäivänä.
Hiljaisen viikon yhteinen
ateria nautitaan Intiön seura-

ossa, viedä sitä eteenpäin ja tehdä eläväksi. Minulla ei ole tarvetta miettiä syksyn alkaessa, vieläkö jatkan harmonista laulua. En
osaa ajatella elämääni ilman tätä
harrastusta.
– Laulan rukouslaulua mielessäni automaattisesti tosi paljon
– tai ne soivat minussa niin, että
voisin puhua jatkuvasta rukouksesta, Marja-Liisa Mustonen kuvailee.
Vuosi sitten hän sai mieheltään
lahjaksi sukumaille rakennetun
hirsilaavun.
Siellä lahjan saaja on huomannut, että metsä kaikuu.
Rukouslaulu on soinut varovaisesti myös siellä: "Siunaa minulle Kristus polku, jota kuljen.
Siunaa minulle Kristus polku, jota kuljen".

kuntakodissa kiirastorstaina
13.4. kello 17.
Haukiputaan seurakuntakeskuksessa, Karjasillan kirkossa sekä Pyhän Tuomaan kirkossa nautitaan yhteinen pääsiäisateria lauantaina 15.4. pääsiäisyön messun jälkeen. Messut
alkavat kello 23.
Pääsiäispäivänä 16.4. Oulujoen pappilassa on luvassa pääsiäisbrunssi kello 10 alkavan
messun jälkeen.
Myös Haukiputaan seurakuntakeskuksessa toisena pääsiäispäivänä 17.4. kello 10 alkavan pääsiäisilon perhekirkon
päätyttyä ruokaillaan yhdessä.
Limingan seurakunnassa
pääsiäisateria tarjotaan 15.4.
kello 22 alkavan pääsiäisyön
messun jälkeen.

MINNA KOLISTAJA

Gallup

Innostaako askarteleminen?

Päiväkodeissa ja kouluissa perinteisesti
askarrellaan juhlapyhien alla. Mutta miten on:
onnistuuko askartelu aikuisilta?

Tykkään askarrella lasten kanssa.
Viimeksi olen tainnut tehdä sitä partiossa, missä johdan kahta
ryhmää. Pääsiäisaskartelun jätän
pienemmille sisaruksilleni. Lapsuusaikaisia askarteluja on kotona tallessa vaikka kuinka paljon.
Esillä on esimerkiksi 1-vuotiaana tekemäni kivihahmo, jolla on
tukkana turkispala, ja suu ja nenä miten sattuu.
Nea Manninen
Oulu

TEKSTI MINNA KOLISTAJA
KUVAT RIITTA HIRVONEN

Pidän askartelemisesta ja nimenomaan lasten kanssa. Tykkään
tehdä kortteja. Tänä vuonna ei itse tehtyjä pääsiäiskortteja kuitenkaan ole luvassa. Inspiraatiota haen esimerkiksi Pinterestistä. Ideoita voi saada myös kuvista, joilla
kaverit kertovat omista töistään.
Ihmiset ovat alkaneet arvostaa itse tehtyä ja sellaista, missä näkyy
oman käden jälki.
Susanna Ketola
Oulu

Askartelen paljon kaikenlaista
5-vuotiaan poikani kanssa. Siihen käyvät esimerkiksi luonnosta kerätyt materiaalit tai vaikka
pahvilautaset. Emme askartele
valmiista ohjeista vaan vapaammin, luovuutta ruokkivasti. Poika tekee mielellään eläinaiheisia
juttuja, viimeksi syntyi kirahvi.
Kaikkia askartelutöitä ei tarvitse
säilyttää, osa säilyy valokuvana.
Minna Karhunen
Hailuoto
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Kuvat: Hannele Rajaniemi

Oulun ensimmäinen kymppileiri järjestettiin 1987. Puolijoukkueteltoissa majoitutaan myös tämänkesäisellä 30-vuotisjuhlaleirillä.
Ilmoittautumisaika leirille päättyy 15. huhtikuuta.

Kymppileiri
jää muistoihin

Leiriläiseksi pääsee vain kerran elämässä, moni haluaa vielä ohjaajaksikin

J

uhannuksen jälkeisellä viikolla tanner tömisee ja mäntykangas pölisee, kun vuonna 2007 syntyneet oululaiset purkautuvat busseista viettämään neljän päivän telttaleiriä
Rokualla.
– Kymppileirillä on luvassa
mukavaa ohjelmaa tänäkin kesänä, lupaa leirin ohjelmapäällikkö, Oulun seurakuntien nuorisotyönohjaaja Sanna Parkkinen.
Ilmoittautumisaikaa on vielä reilu viikko. Mukaan mahtuu
neljäsataa onnekasta.
Mukavat muistot kymppileiriltä kulkevat matkassa pitkään.
Parkkisen omat lapset ovat kukin
vuorollaan kokeneet kymppileirin. Nyt he haluavat olla leirillä
töissä, tekemässä kymppileiriä
uusille lapsille.
– Vanhinkin, 23-vuotias poikani, muistelee edelleen omaa leiriään.
Etenkin leirin iltaohjelmat,
isoset ja melontamahdollisuus
ovat asioita, joita muistellaan vielä pitkään leirin loputtua, Parkkinen tietää.

Etenkin leirin
iltaohjelmat, isoset ja
melontamahdollisuus
ovat asioita, joita
muistellaan vielä
pitkään leirin
loputtua.
Sanna Parkkinen

Kyllä ne
piltit pärjäävät!
– Vanhempien ei kannata pelätä,
ettei oma lapsi leirillä pärjäisi. Tekemistä on paljon ja leiriläisistä
on huolehtimassa iso joukko aikuisia, Parkkinen sanoo.
Turha pelätä sitäkään, osataanko leiriläisen mukaan laittaa
oikeanlaiset varusteet. Yksityiskohtainen varusteluettelo saapuu
postitse. Lisäksi mieltä askarruttavista asioista voi kysyä toukokuussa järjestettävissä infoilloissa
tai leirin aikuisilta johtajilta sähköpostitse.
– Varusteita ei tarvitse ostaa
uutena, monenlaista löytyy var-

masti tuttavilta lainaan, Parkkinen hoksauttaa.
Koska kyseessä on telttaleiri,
erityisen tärkeitä ovat hyvä makuupussi ja hyvä makuualusta.
– Ja pakkaamista ei sitten jätetä yksin äidin tai isän tehtäväksi
vaan leirille lähtijän on syytä olla
siinä mukana.

Neljä päivää
kaikenlaista kivaa
Leiriläiset jaetaan Rokualla neljään kylään, jossa kussakin on
80–100 lasta, kolme aikuista kyläpäällikköä sekä 10–20 isosta.
Ohjelman runko muodostuu
neljästä harrasteesta, jotka ovat
liikunta, erä, musa ja lähetys.
Leiriläiset käyvät jokaisen teeman ympärille rakennetuissa toimintapisteissä. Luvassa on muun
muassa melontaa – kymppileirien ikisuosikkia – Rokuan luontoon tutustuttava pienimuotoinen vaellus sekä jonglöörauksen
opettelua Taika-Petterin johdolla.
Hengellisenä ohjelmana leirillä ovat kaksi aamuista raamattutuokiota, jokailtainen hartaus sekä leirijumalanpalvelus, jolla lap-

set siunataan kotimatkalle.
Leirille on kesällä tulossa vieraita kaukaa: muutama etiopialaisen Hosainan kuurojen koulun
entinen oppilas käy kertomassa,
miten siellä on käytetty kymppileiriläisten kummikoululleen keräämiä rahoja.
Joka vuosi kymppileirin viimeisenä iltana järjestetään markkinat. Siellä leiriläiset voivat kaupitella jotakin leirin aikana itse
valmistamaansa, vaikkapa maalattuja kiviä tai myydä kotoa tuomiaan pieniä tavaroita, esimerkiksi sarjakuvalehtiä, joista ovat
valmiita luopumaan.
Pienistä, ehkä vain 10–20 senttiä maksavista ostoksista kertyy
merkittäviä summia kuurojenkoululle.
– Jollakin leirillä on saatu kokoon jopa tuhat euroa, Parkkinen
muistelee.

Palaute lisäsi suolaa
mutta ei uimista
Leiriläisten palautetta kuunnellaan herkällä korvalla. Joka kylästä valitaan kaksi lasta keräämään
terveiset siitä: mikä on kivaa, mi-

tä kenties pitäisi muuttaa.
Leiriparlamentin käsiteltäväksi viedyn palautteen perusteella
moni asia on rukattu uuteen uskoon. Esimerkiksi kun leiriläiset
pitivät ruokaa suolattomana, suolaa lisättiin.
Aivan kaikkea ei voida järjestää: turvallisuussyistä leiriläiset
eivät saa mennä uimaan aina kun
itse haluavat.
– Koska ranta syvenee nopeasti, uimavuorot pidetään valvotusti tietyllä uintiin rajatulla alueella. Uimavuoron järjestäminen
400-päiselle joukolle pienehköllä
alueella ei montaa kertaa leirin aikana onnistu.
– Kun asia on leiriläisille selitetty, he ovat sen ymmärtäneet,
Parkkinen kertoo.
MINNA KOLISTAJA

Kymppileiri vuonna 2007 syntyneille
tytöille ja pojille järjestetään
27.–30. kesäkuuta. Leirimaksu
on 55 euroa. Ilmoittautuminen
päättyy 15. huhtikuuta.
Lisätietoa: www.oulunseurakunnat.fi/
kymppileiri
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Kiimingin isoset pääsivät muistelemaan iltaohjelmia improvisaatioryhmä Örkkien opastamana.

Kaikkien aikojen
isoset koolla
Kiimingissä

K

iimingin seurakunnan
isoset kokoontuivat lauantaina muistelemaan
omia leirimuistojaan Kiimingin isoset kautta aikojen -tapahtumassa. Aivan Suvelan leirikeskukseen isoset eivät päässeet,
vaan iltaa vietettiin Kiimingin
seurakuntakeskuksessa.
Tapahtumaan osallistui isosia eri vuosikymmeniltä. Aleksi
Heikkilä, 17, on tänä kesänä toista kesää isosena. Hänet isostoimintaan sai mukaan isoveli, joka kehui toimintaa mukavaksi.
Myös hyvä kokemus omasta rippileiristä innosti Heikkilän mukaan isoseksi.
– Kaveripiiristäni moni on isosena. Leirikokemukset sekä muut
isoset ja työntekijät ovat olleet
mukavia, Heikkilä kertoo.
Minna Leiviskä, 43, toimi isosena vuosina 1989–1995 ja osallistui niin rippileireille kuin lasten ja nuorten leireille useimmiten kesäisin, mutta mukaan mahtui myös talvileirejä.
Leiviskä ei itse käynyt rippileiriä, vaan osallistui päivärippikouluun. Isostoimintaan hänet
saivat mukaan innostavat nuoriso-ohjaajat, jotka houkuttelivat
Leiviskän ensin kerho-ohjaajaksi.
– Minulla on erittäin hyviä
muistoja leireistä. Kaikki leirit
ovat erilaisia ja niissä on omat

Minulla on erittäin
hyviä muistoja
leireistä. Kaikki leirit
ovat erilaisia ja niissä
on omat piirteensä.
Minna Leiviskä

piirteensä, Leiviskä kertoo.
Sekä Heikkilä että Leiviskä
suosittelevat isoseksi lähtemistä.
Isostoiminta antaa hyvää kokemusta työelämän kannalta ja toisaalta auttaa kehittämään sosiaalisia taitoja.
Leiviskän mukaan toimintaan
kannattaa lähteä rohkeasti, sillä
mallia saa vanhemmilta isosilta
ja tehdessä oppii.
– Se on myös mukavaa ja rentoa työtä hyvässä ilmapiirissä,
Heikkilä kehuu.
Leirit tarjoavat myös uusia ystävyyssuhteita. Leiviskän mukaan on hienoa seurata rippikoululaisten kehittymistä sekä ystävyyssuhteiden syntymistä leirin aikana. Viimeinen ilta onkin
usein tunnepitoinen, eikä kyyneliltäkään aina vältytä.
Molemmat näkevätkin isosen
tehtävän enemmän rippikoululaisen ystävänä kuin ohjaajana.

Isonen toimii leiriläisen ja leirin työntekijöiden välissä.
– Isosta on usein helpompi
lähestyä, sillä hän on lähes samanikäinen, Leiviskä miettii.

SILLANRAKENTAJA

Kuvat: Anna-Mari Kilpijär vi

JUKKA KOLMONEN JATKAMAAN

0400 681 408
kolmonenjukka
Jukka.Kolmonen@ouka.fi

426
Keskeltä läpi!

TEUVO
SIIKALUOMA

Liki 150
eri-ikäistä isosta
Uusia ja vanhoja isosia kokoontui lähes 150. Moni oli saapunut lähialueilta, mutta myös
kauempaa innostuttiin lähtemään Kiiminkiin. Eteläisin isonen saapui Keravalta, pohjoisin
Utsjoelta.
Keravalta saapuneelle Tiina
Takalammelle syy osallistumiselle oli sama kuin isostoimintaan aikoinaan.
– Kyllä se tärkein syy on nämä ystävät, joita en ole nähnyt
pitkään aikaan. Täällä ovat mukana ne samat ihanat ihmiset.
Takalammi toimi isosena vuosina 1995–1997. Isostoiminnasta hänellä on lämpimät
muistot. Mieleen ovat jääneet
etenkin iltaohjelmat.
– Leirit olivat parasta aikaa
näin kaksikymmentä vuotta myöhemminkin katsottuna,
hauskaa ja huoletonta aikaa,
Takalammi toteaa lämpimästi.

• Alueasiamies
• Res.majuri
• Yhdyskuntalautakunnan jäsen, Oulu
• Maakuntauudistuksen johtoryhmän
varapuheenjohtaja
• Rauhan Tervehdys ry, hallituksen jäsen

474
Maksaja: Teuvo Siikaluoma

KANSAINVÄLINEN UUSI OULU
JA ELÄVÄ MAASEUTU

417

Matti Kakko
Sairaalaneuvos YTM

ANNA-MARI KILPIJÄRVI

Hyvä ilmoittaja.
Haluatko näkyvyyttä paikallislehdessä?
Ota yhteyttä:

Pirjo Teva 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Keravalla asuvan Tiina Takalammin saivat Kiiminkiin rippileiriltä tutut ihmiset.

Limingan seurakunta
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Jukka Raitio

Hannu Luukinen

P

Golgatan kolme ristiä

itkäperjantai huipentaa
Kristuksen kärsimystien.
Limingan kirkkopihan törmään, ”Golgatalle”, pystytetään
kolme ristiä kertomaan konkreettisesti sovitustyön viestin.
Ristien äärellä vietetään perjantaina 14.4. kello 15 Jeesuksen kuolinhetken hartaus, johon
osallistuvat voivat sytyttää muistokynttilät.
– Tänä vuonna teatteriyhdistys Via Dolorosa keskittää voimavaransa Limingan pitäjän 540
juhlavuoden päätapahtumaan,
Abrahamin pidot -oopperan tu-

L

Pääsiäisyön messussa on läsnä ilo Jeesuksen ylösnousemuksesta.

kitoimiin, kertoo hallituksen puheenjohtaja Ilkka Tornberg.
Mamsellin koulu -produktio
esittelee kansakoulua edeltävää lasten opetusta, johon muun muassa Abraham Ojanperä osallistui,
ja jossa hän sai kipinän musiikkiharrastukseen ja -opintoihin.
Pääsiäisen ylösnousemusviesti ja -ilo on teemana pääsiäisyön
messussa lauantaina 15.4. kello
22, pääsiäisaamun kirkossa sunnuntaina kello 10 ja pääsiäislauluillassa kello 19. Lauantaisen
pääsiäisyön messun jälkeen nautitaan yhteinen pääsiäisateria.

”Kristus on ylösnoussut,
kuolemalla kuoleman voitti”.
Pääsiäisyön messu on Limingassakin pääsiäisjuhlan keskeinen jumalanpalvelus pääsiäisaamun messun rinnalla. Messun
alussa kirkko on hyvin pimeä,
mutta sitten sytytetään valot ja
kynttilät, jotka kuvaavat pääsiäisaamun nousevaa aurinkoa ja
kuoleman pimeyden väistymistä.
Aurinko on ylösnousseen Herran vertauskuva, ja auringonnousu symboloi hänen kuolleista
nousemistaan.

Nyt kuule lauluni iloinen soi palmusunnuntaina

imingan seurakunnan nuorisokuoro Celeste järjestää
Nyt kuule lauluni iloinen -kevätkonsertin Limingan kirkossa
sunnuntaina 9.4. kello 14.
Ohjelmisto koostuu sekä
suomalaisesta että hengellisestä
kuoromusiikista. Lisäksi konsertissa kuullaan nelikätistä urkumusiikkia, jotta soittavat kanttorisiskokset Hanna Korri ja Eeva Kivioja.
Konserttiin on vapaa pääsy.
Ohjelman hinta on 5 euroa. Ostamalla ohjelman tuet kuoron
kevätretkeä Kirkon musiikkijuhlille Helsinkiin.

Henrik Ahola

Nuorisokuoro Celeste suuntaa keväällä KIrkon musiikkijuhlille.

Niittykärppien Hamina-17 -projekti on 800 kilometrin vaellus

E

räpartiolippukunta Limingan Niittykärpät on Limingan seurakunnan partiolippukunta, jossa on jäseniä tällä hetkellä noin 380. Lippukunta
toimii pääosin Limingan ja Lumijoen alueella.
Lippukuntamme on aloittanut
Hamina-17-projektin, jossa on aikeissa vaeltaa viestinä reittiä Savonlinna (Olavinlinna) – Imatra
– Lappeenranta – Kuninkaantietä
seuraten – Turku – Hämeen härkätietä seuraten – Hämeenlinna.
Reitin pituus on 800 kilometriä.
VAELLAMME SATAVUOTISEN
itsenäisen Suomen, Limingan
540-vuotisen taipaleen sekä 500
vuotta reformaatiosta kunniak-

heiden vaellus Turun seudulla, jossa viivähdämme tutustuen seutuun ja sen nähtävyyksiin.
Vaellus alkaa 25.6. Olavinlinnasta ja päättyy 4.8. Hämeenlinnaan.

si. Vaelluksen suojelijana toimii
kenttäpiispa Pekka Särkiö.
Viestivaellukseen osallistuu
arviolta noin 200 liminkalaista
partiolaista, mahdollisesti muitakin partiolaisia sekä partioon
kuulumattomia henkilöitä.
Vaelluksen yksi osuus on lippukunnan nuorimpien sekä per-

VIESTIVAELLUS KESTÄÄ kuusi viikkoa. Tämä ja kaksi edellistä vaellusta HANNU-97 ja HAVAS-07 muodostavat Suomen
päälle ankkurikuvion, joka merkitsee toivoa.
Haluamme viestivaelluksellamme viedä toivon sanomaa
sinne missä kuljemme. Hamina-17 on kolmen suuren vaelluksen loppuhuipennus. Vaelluksen
tunnuksena on ”Suosi Suomea”.
Ajatuksena on, että nuoret aikuisten tukemana vaeltavat edel-

lä mainittua reittiä ryhminä. He
kantavat mukanaan tarvitsemansa varusteet ja yöpyvät maastossa. Nuoret myös lukevat kuljettamansa viestin päättäjille matkan
varren kunnissa.
Hannu-97 vaellus vuonna 1997
vaellettiin 200 partiolaisen voimin Hangosta Nuorgamiin, jossa matkaa kertyi yli 1 500 kilometriä. Tuolloin Suomi täytti 80
vuotta. Suojelijanamme toimi
Oulun hiippakunnan piispa Olavi Rimpiläinen.
LUIMME VIESTIN matkan varren
kunnissa sekä Tasavallan Presidentti Martti Ahtisaarelle presidentinlinnassa. Vaelluksen tunnuksena oli Lenkkinä ketjussa

läpi harmaan kiven.
Havas-07 vaellus vaellettiin
vuonna 2007 200 liminkalaisen
partiolaisen voimin Hattuvaarasta Vaasan Mustasaareen, matkaa
kertyen 750 kilometriä. Tuolloin
Suomi täytti 90 vuotta ja Maailman partioliike 100 vuotta. Suojelijanamme toimi Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi.
Luimme tuolloinkin viestin matkan varren kunnissa.
Nämä kaksi vaellusta muodostivat Suomen päälle ristikuvion,
jonka risteys sijaitsee Suolahden
kaupungissa. Vaelluksen tunnuksena oli Halki vapaan Suomen.
MARKKU KORHONEN

lippukunnanjohtaja
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Kirkon palvelukeskus
vähentää väkeä

K

irkon palvelukeskus (Kipa) aloittaa yhteistoimintaneuvottelut tuotannollis-taloudellisten syiden sekä
toiminnan uudelleenjärjestelyiden perusteella. Kipan päätoimipiste on Oulussa.
Neuvotteluiden ulkopuolelle jää kirjanpidon ja palkanlaskennan henkilöstö. Henkilöstön vähentämistarpeen arvioidaan olevan enintään 15 henkilöä. Kipassa työskentelee täl-
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PAREMMAN OULUN PUOLESTA

lä hetkellä noin 130 työntekijää,
joista yhteistoimintaneuvotteluiden piirissä on noin puolet.
Neuvottelut alkavat huhtikuun alussa ja ne kestävät vähintään kaksi viikkoa.
Kipa tuottaa valtakunnallisesti kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluja seurakunnille, seurakuntayhtymille, hiippakunnille ja kirkon keskusrahastolle. Yhteensä asiakkaita on
noin 300.

Ulla-Riitta
Lattula

SAMIPIKKUAHO.FI

erikoissairaanhoitaja
omaishoitaja

ulla-riitta.lattula@pp.inet.fi
Facebook

Palvelevan puhelimen
puhelinnumerot muuttuivat

H

uhtikuun alusta alkaen kirkon Palveleva puhelin on
vastannut uusissa numeroissa. Palvelu on jatkossa soittajalle edullisempaa, ja samalla
myös keskusteluavun tavoitettavuus paranee.
Uusi suomenkielinen palvelunumero on 0400 22 11 80. Kirkon
Palveleva puhelin tarjoaa keskusteluapua myös ruotsin kielellä,
nyt numerossa 0400 22 11 90.
Soittaminen kirkon Palvelevaan puhelimeen on nyt aiempaa
edullisempaa. Uusi numero on
matkapuhelinnumero, joten se
kuuluu soittajilla tavallisimpiin
operaattoreiden puhepaketteihin.
Uudistuneen puhelujärjestelmän ansiosta Palvelevan puhelimen resursseja pystytään kohdentamaan tehokkaammin apua tarvitsevien soittajien kohtaamiseen.
Uutena mahdollisuutena soitta-

ja voi halutessaan odottaa linjoilla
seuraavaa vapautuvaa päivystäjää.
Palveleva puhelin on avoinna joka päivä kello 18 alkaen, arkena ja pyhänä, myös pääsiäisen
aikana. Sunnuntaista torstaihin
päivystys jatkuu kello 01 saakka,
perjantaisin ja lauantaisin kello
03 saakka.
Kirkon Palveleva puhelin on
Suomen vanhin puhelinauttamisen palvelu. Se on toiminut
jo yli 50 vuotta.
Puheluihin vastaavat koulutetut vapaaehtoiset ympäri Suomen.
Vuonna 2016 kirkon puhelin- ja verkkoauttamisen palveluissa keskusteluja käytiin noin
73 000 puhelimitse, 2000 chatissa ja 1300 nettikirjeinä. Lisäksi
vastattiin perinteisiin kirjeisiin.
Keskusteluavun kaikki palvelut löytyvät www.kirkonkeskusteluapua.fi.

Hyvä ilmoittaja.
Haluatko näkyvyyttä paikallislehdessä?
Ota yhteyttä:

Pirjo Teva 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Ehdokkaasi
Oulussa

Paikkoja avoinna
Haukiputaan seurakunta kuuluu Oulun seurakuntayhtymään, jossa on seitsemän seurakuntaa,
yhtymän johto ja kuusi palveluyksikköä. Oulun
seurakuntien jäsenmäärä on noin 150 000. Päätoimisia työntekijöitä on noin 400. Seurakunta
on vireä noin 16000 jäsenen kasvuseurakunta.
Seurakunnan palveluksessa on 27 työntekijää. Haukiputaalla on hyvät palvelut ja
kaunis luonto joki- ja merimaisemineen.

467
Juhani Pitkälä

Opettaja, Rovasti,
Pitkäaikainen valtuutettu

www.oulunseurakunnat.fi

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

SEURAKUNTAMESTARIN VIRKA
sijoituspaikkana Haukiputaan seurakunta
Hakuaika päättyy 20.4.2017 klo 15.
Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla
www.oulunseurakunnat.fi/rekry.

Ilmoitusaineistot
osoitteeseen:
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Uusi

lehtipisteissä.
Voit tilata Askelen myös kotiisi.
Asiakaspalvelu 020 754 2333, asiakaspalvelu@kotimaa.fi
www.askellehti.fi
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Mari Lähteenmaa
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Miksi meneillään
on tulehtunut
arvojen taistelu?
Miksi Trump-ilmiön
kohdalla varotaan
puhumasta sukupuolesta?
Professori Jaana Hallamaan
mukaan kyse on ikivanhasta
vastakkainasettelusta.

neet oikeuksia, se näyttäytyy Trumpin
perusäänestäjille heidän asemansa huononnuksena, mitä se toki onkin, Hallamaa
sanoo.
– Valkoiset kouluttamattomat miehet joutuvat
kilpailemaan samoista työpaikoista ja hyvinvoinnista ulkomaalaistaustaisten uusien siirtolaisryhmien sekä naisten kanssa. Hyvä asema yhteiskunnassa ei enää tulekaan
kuin manulle illallinen. Tässä uudessa tilanteessa ensimmäinen tulkinta on, että muut uhkaavat heitä.

N

ainen on valmistautunut. Hän on
asiantunteva ja kokenut. Hän vastaa
johdonmukaisesti kysyttyihin kysymyksiin. Hän on hillitty ja kohtelias, vaikka hänen päälleen puhutaan, vaikka hänen vastustajansa toistuvasti halventaa kaikkia hänen kaltaisiaan.
Mies on poliittisesti kokematon, mutta itsevarma. Hänen vastauksensa poukkoilevat epämääräisesti ja faktat
ovat usein hukassa. Hän on mahtaileva ja hyökkäävä.
Hän puhuu päälle ja valehtelee. Häntä on syytetty lukuisia kertoja naisten seksuaalisesta ahdistelusta. Hän
on jäänyt kiinni puheista, joissa hän kehuskelee tällaisilla teoilla. Hänet valitaan yhteen maailman tärkeimmistä viroista.
Viime syksynä nähtiin poliittinen näytelmä, joka sanan varsinaisessa merkityksessä, fiktiona, olisi ollut epäuskottava pannukakku. Henkilöitä olisi haukuttu karikatyyreiksi ja vastakkainasettelua mauttomaksi.
Entä lopputulos? Riippuu tietenkin keneltä kysyy, häviäjiltä vai voittajilta. Voittajia ovat ennen kaikkea Yh-

dysvaltojen presidentti Donald Trumpin keskivertokannattajat: valkoiset ja iäkkäät, alemman keskiluokan miehet.
Mikä heitä Trumpissa viehättää?

Miehet kokevat
olonsa uhatuiksi
Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaan mukaan kyse on ennen
kaikkea siitä, että valkoinen korkeakouluttamaton mies
tuntee asemansa uhatuksi.
– Heidän odotuksensa perustuvat aikaan, jolloin yhteiskunta on kyennyt takaamaan heidänlaisilleen suhteellisen hyvän aseman. Nyt kun muut ryhmät ovat saa-

Vastakkainasettelu on
yhä voimakkaampaa
Äänestystulosten vertailu näyttää, että eri ihmisryhmien välinen vastakkainasettelu on syventynyt. Ikä, uskonto, etnisyys ja koulutus vaikuttivat merkittävästi siihen,
valitsiko äänestäjä Trumpin vai presidenttiehdokas Hilary Clintonin.
Myös sukupuoli vaikutti, mutta ei niin paljoa kuin
Clintonin leiri odotti. Miehistä 53 prosenttia ja naisista
vajaa 42 prosenttia valitsi Trumpin.
Pohjoismaista käsin se tuntuu käsittämättömältä.
Lukuiset naiset ovat syyttäneet Trumpia seksuaalisesta ahdistelusta, väkisin suuteluista ja kourimisista. Hän
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on puhunut seksuaaliseen sävyyn pienistä tytöistä ja
kommentoinut häiritsevään sävyyn jopa omaa tytärtään.
Hänen entinen vaimonsa Ivana Trump syytti Trumpia raiskauksesta, mutta myöhemmin lievensi sanamuotoa välikohtauksesta, jossa kertoo ex-miehensä muun
muassa repineen häneltä tukon hiuksia irti.

Miesvaltainen kulttuuri
asettaa naiset toisiaan vastaan
Joka viides nainen raiskataan elämänsä aikana Yhdysvalloissa. Perheväkivallan uhrien päivystävään puhelimeen tulee keskimäärin noin 20 000 puhelua päivässä.
Miksi naiset silti äänestivät Trumpia, oman ahdistelijansa perikuvaa?
– Trump-ilmiö pelastaa myös naiset siltä, että he joutuisivat ottamaan vastuuta omasta elämästään, koulutuksestaan ja toimeentulostaan. Asema, jota Trump tarjoaa naiselle, on olla kaunis, viehättävä ja huolehtia vain
omasta laittautumisestaan.
– Perinteisessä naisen roolissa ei ole pelkkiä haittapuolia vaan myös etuja. Jos haluaa olla kotirouva, miehen
pitää huolehtia toimeentulosta, Hallamaa sanoo.
Hänen mukaansa ilmiöön vaikuttaa myös miesvaltai-
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mäiseen ikäluokkaan naisia, joilla on ollut mahdollisuus
kouluttua ja tehdä ura. Hän edustaa kaikkia hyvään asemaan päässeitä naisia.
– Aiemmin on voitu hyväksyä yksi poikkeusnainen
kuten Katariina Suuri, kuningatar Viktoria tai neitsyt
Maria. Clinton on tullut yli näistä määrityslokeroista.
Häntä ei voi määrittelemällä alistaa, saada kuriin.

Clintonin tappio saattoi
tuntua henkilökohtaiselta
Jaana Hallamaa on yksi niistä naisista, jotka ovat joutuneet taistelemaan päästäkseen samalle viivalle kuin miehet.
Hän opiskeli teologiaa silloin kuin vain miehistä saattoi tulla pappeja. Hän on kokenut syrjintää pappina toimiessaan. Se tulee esiin tilanteissa, joissa samat ihmiset,
jotka välttelevät naisvetoisia kirkolliskokouksia tai jumalanpalveluksia, voivat esteettä toimia miespiispojen kanssa, vaikka nämä vihkivät myös naisia papeiksi.
– Näissä tilanteissa erotteleva toiminta kohdistuu sukupuoleeni eikä mielipiteisiini. Se, että ei tule hyväksytyksi, on psyykkisenä kokemuksena todella kova. Se on
niin loukkaavaa, Hallamaa kertoo.

a
t
o
kaikkia
staan
sen kulttuurin perinne, jossa naisen tehtävä on olla ensisijaisesti lapsia ja miestä varten. Se saa naiset kääntymään toisiaan vastaan.

Voimakas nainen
saa vihat päälleen
Hillary Clinton edusti vaaleissa vanhaa poliittista valtaa, Trump muutosta. Silti ylitsevuotavaa Hillary Clinton -vihaa on vaikea käsittää. Sähköpostisotkut ja Wall
Street -yhteydetkään eivät selitä silmitöntä demonisointia, asein ja vankilalla uhkaamista saatikka lukuisia vainoharhaisia salaliittoteorioita. Niiden mukaan Hillary
Clinton on vaihtoehtoisesti joko massamurhaaja, illuminatin, salaseuran jäsen, paholaisen agentti tai 40 vuotta
valeavioliitossa elänyt lesbo.
Clintoniin kohdistuvaa vihaa on selitetty myös suomalaisessa mediassa sillä, että hän antaa epäinhimillisen ja tunteettoman vaikutelman itsestään.
Eikö viha sitten mitenkään liity siihen, että hän on
nainen?
– Onhan se naisvihaa! Jos nainen näyttäisi tunteita siinä asemassa, se olisi heikkouden merkki. Hänelle ei ole
mitään oikeaa tapaa olla, Hallamaa sanoo.
Hallamaan mukaan Hillary Clinton kuuluu ensim-

Monelle saman kokeneelle naiselle Clintonin häviö
voi tuntua henkilökohtaiselta loukkaukselta, lyönniltä
vasten kasvoja.
Olemmeko edelleen siinä tilanteessa, että vaikka tekisit ahkerasti kotiläksysi ja kunnioittaisit muita, häikäilemätön ahdistelija ja valehtelija voittaa?
– Tuntuuhan se musertavalta, Hallamaa sanoo, mutta
lisää nopeasti, ettei ole valmis lannistumaan.
Professori uskoo, että liberaalit arvot ja tasa-arvo ovat
kaikesta huolimatta voitolla. Trump-ilmiön voikin nähdä patriarkaatin kuolinkouristuksena.
– Trumppilainen kumous näyttää voimakkaalta,
koska siinä on yksi keulakuvahahmo. Todellinen pysyvä muutos ei lähde yhdestä johtajasta vaan arjen pienistä teoista töissä ja kotona. Tässä piilee naisten voima: he ovat arjen asioissa voimakkaasti kiinni. Siellä
ne ratkaisun avaimet oikeasti ovat eivätkä Valkoisessa talossa.

Muutoksen aikoina
kaivataan syntypukkeja
Kaikki tämä yhteisöllinen, arjessa kiinni oleva muutostyö ei vain ole mediaseksikästä ja helposti markkinoitavaa.

Hillary Clintonin ”Stronger Together” (Vahvempia
yhdessä) ei ole niin vetoava kuin ”Make America Great
Again” (Tehdään Amerikasta jälleen mahtava). Jälkimmäinen tarjoaa haaveen vanhasta hyvästä ajasta, kun rikkaat isännät laittoivat hommat kuntoon ja kertoivat mitä pitää tehdä.
Lopulta sukupuoli ja siihen liittyvä tasa-arvon vaatimus näyttäytyvät nappuloina liberaalien ja perinteisten
arvojen välisessä sodassa.
Miksi se on nyt niin kiihkeää ja repivää, ei vain Yhdysvalloissa vaan myös Isossa-Britanniassa ja muualla Euroopassa, myös Suomessa?
– Liberaaliin vasemmistolaiseen perinteeseen kuuluu voimakkaasti ajatus muutoksesta. On tarve muuttaa
maailmaa ja kehittää itseään. Siihen kuuluu kaiken kyseenalaistaminen, myös itsensä.
Hallamaan mukaan Trumpin äänestäjäkunnassa taas
koetaan globaali maailma uhkana, jossa vaatimus omien arvojen kyseenalaistamisesta tuntuu täysin kohtuuttomalta – varsinkin kun juuri heidän asemansa on huonontunut muihin ryhmiin verrattuna.
– He kokevat, että eliitti ei kuuntele heidän hätäänsä
eikä hyväksy heitä, mutta Trump hyväksyy. Hän kehtaa
sanoa epäsovinnaisiakin asioita.
Trump vahvistaa käsitykset syntipukeista, joita ovat
”ne muut”: muslimit, feministit, köyhät meksikolaiset ja
rikkaat kiinalaiset.
– Ihmisillä on aina ollut tarve asettaa itselleen epäjumalia ja toisaalta tuomita syntipukit. Ne ovat toistensa sisarusmekanismeja. Johtohahmoon voi kanavoida toiveet
ja syntipukkeihin vihan. Molempiin sisältyy sama funktio, joka vapauttaa ihmisen omasta vastuusta, vapauttaa tarkastelemasta omia vikojaan, Hallamaa selventää.

Trump vetosi
kristittyihin
Valtaosa Trumpia äänestäneistä oli kristittyjä: protestantteja, evankelikaaleja ja valkoisia katolilaisia. Latinalaisamerikkalaiskatolilaiset, juutalaiset ja uskonnottomat valitsivat Clintonin.
Mikä Trumpin arvomaailmassa vetoaa konservatiivikristittyihin?
Hallamaan mukaan Trump edustaa voimakasta johtajuutta, joka miellyttää fundamentalistisia piirejä. Kyseinen äänestäjäkunta kokee tärkeäksi myös perinteisten
perhearvojen suojelemisen liberaaleilta aatteilta.
Tätä arvokamppailua on viime vuosina käyty myös
suomalaisessa politiikassa. Tasa-arvoista avioliittolakia
vastustettiin eduskunnassa Raamattuun vedoten.
Hallamaan mukaan tämäkin retoriikka noudattaa
usein syntipukkiasetelmaa: silloin sukupuolivähemmistöjen oikeudet uhkaavat vallitsevia perhearvoja.
– Kärjistäen sanottuna on sellaista ajattelua, että
’kaikki olisi hyvin, jos noita homoja ei olisi. ’
Ratkaisu jatkuvasti syvenevään, repivään vastakkainasetteluun olisi aito rakentava neuvottelu. Neuvottelua
taas ei voi syntyä ennen kuin molemmat osapuolet tunnustavat toisensa toimijuuden. Juuri näitä asioita Hallamaa pohtii tutkiessaan parhaillaan yhteistoiminnan
etiikkaa.

Arvokeskustelu ei synny
ilman kunnioitusta
Trumpin tie ei vie mihinkään, Hallamaa sanoo. Mennyt
maailma ei tule takaisin.
Auktoriteettiin perustuvat yhteisöt ovat Hallamaan
sanoin synnin maailmassa vääjäämättä sortavia. Toisen
sortamiseen on aina kiusaus olosuhteissa, joissa toisilla
on ääni ja toisilla ei.
– Ongelma on se, että yhdenvertaisuus nähdään virheellisesti nollasummapelinä, vaikka todellisuudessa se,
että kaikilla on toimijuus, on kaikkien kannalta parempi.
Hallamaa hoksauttaa, että yhteistoiminta ei aina tarkoita höttöistä ja mukavaa yhdessä sopimista. Se voi olla
hirveää ja armotonta – ainakin se on kauhean vaikeaa.
– Voimme olla raivoissamme toistemme mielipiteistä,
mutta silti kunnioittaa toisiamme. Silloin tunnustamme,
että toisella on samanlainen oikeus ajatella ja ilmaista asioita kuin minullakin.
ELEONOORA RIIHINEN
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Pekka Helin

Yhdistykset
HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS

www.h-y.fi

Siioninvirsiseurat: su 9.4. klo 12.00 Pelimanniseurat Ruikan Erän majalla
Rovaniemellä, ma 10.4 klo 19.00 ahtikirkko Tyrnävän kirkossa, ti 11.4.
klo 19.00 ahtikirkko Piippolan kirkossa, su 16.4. klo 18.30 Pyhän
Kolminaisuuden kirkossa, Piriläntie 190, Kempele
”Samoilla oljilla”: Kaikille kiinnostuneille tarkoitettu seuratoiminnan
ideointi- ja virkistyspäivä Raudaskylän Kristillisellä Opistolla la 8.4.
klo 9.00-15.00. Ilm. opistolle 08- 427 6200 info@rko.fi, tied. Matti
Nuorala 040 779 6871 matti.nuorala@h-y.fi
Tervetuloa!

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
Professorintie 7, 90220 Oulu

www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m.
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

La 8.4. klo 10 - 18 ”Vieraissa
vesissä”, uskontoja pohtiva päivä
erityisesti nuorille ja nuorille
aikuisille. Aiheita: Suomen
uskonnollinen kenttä, kristillisperäiset uskonnot, islam, itämaiset
uskonnot ja filosofiat, enkelioppi,
voodoo, jooga, mindfullness,
elokuvamaailma. Alustajina mm.
Reino Junttila, Kimmo Tuukkari,
Tinja Halunen, Tapio Pokka.
Su 9.4. klo 16 Huoltoasemalla
Aihe: ”Tuleeko jokainen uskollaan
autuaaksi?”
Juonto: Ulla ja Rauno Junttila
Opetuspuhe: Tinja Halunen
Musiikki: Houseband
Todistus: Kimmo Tuukkari
Oulun seudun Uusheräys

Muut seurakunnat
Isokatu 4, 5. krs.

Viikko-ohjelma:
To 6.4. klo 18 raamattupiiri suomi/english
Su 9.4. klo 10.30 rukouskokous,
klo 11 jumalanpalvelus ja kirkkokahvit.
Kumppanuuskeräyksen rukous- ja uhrisunnuntai.
Vierailijoina sotilaat Eija ja Ari Kulmala Vaasasta
Ma 10.4. klo 13 Maanantaikerho
Ti 11.4. klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila
Ke 12.4. klo 11 rukouskävely Pelastusarmeijan lipun kanssa
pelastusarmeija.ﬁ/oulu

Facebook: Oulun Osasto

La 8.4. klo 19 #Valo – ilta. Su 9.4. klo 11 Jumalanpalvelus, Harri Konttinen, Hannu Orava,
Vakka. Lastenkokoukset ja Seimi. Ma 10.4. klo
18 Sykarin kaivolla, ilta naisille. Ke 12.4. klo
19 Jumalan kohtaamisen ilta, Gideonit, Pasi
Markkanen, Timo Herronen.
Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi
TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3
Ti 11.4. klo 18 Majakka-ilta
Tervetuloa!

Uusikatu 78 OULU

•

Su 9.4. klo 16:30 Pyhäkoulu
klo 17 Seurat Pekka Kyösti.

Hyvä
ilmoittaja!
Haluatko näkyvyyttä
paikallislehdessä?
Ota yhteyttä:

Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

www.ohsrk.fi

Palveluja tarjotaan
To 6.4. klo 19 Evankeliumi-ilta, Jaakko Kallela, Eero Pokela, musiikki:
Jukka Väliheikki. Pe 7.4. klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 9.4. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints’ Club, Topi Ezzahid, Mika Martinmäki, musiikki:
Seppo Kolehmainen. Ke 12.4. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Varkki-ilta.
To 13.4. klo 19 Kiirastorstain ehtoollisjuhla, Risto Wotschke, Hannu
Murhu, MIB, musiikki: Daisy Öster. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Kuolinilmoitus
seurakuntalehdessä
Esimerkkikoko:
2 x 100 mm
360 euroa + alv 24 %.
Lisätietoja:
Kotimaa Oy
p. 040 750 5508
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Kirkon ja uskontojen
maailmassa
sattuu ja tapahtuu.
Pysy ajan tasalla.
Tilaa K24 + Pro +
Kotimaan näköislehti
yhdessä digipakettina.
Tilaa osoitteessa kotimaa24.fi
Käytä kampanjakoodia:
tarjous

Vain

19,90
/3 kk

Ilmoitusaineistot osoitteeseen: ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Mikko Perälä kannustaa pappeja rohkeaan ajatteluun.

Yhteiskunnallinen
yritys sopisi kirkkoon

L

iikemies Mikko Perälä kertoi kaksi viikkoa sitten Oulussa järjestetyssä työpaikkapappisymposiumissa tarinan. Perälä käveli 2000-luvun
alussa Bangladeshin pääkaupungin Dhakan katuja työttömänä ja
asunnottomana.
Hän oli saanut paikalliselta kansalaisjärjestöltä työkutsun Bangladeshiin, mutta lentokentällä ennen lähtöä hän kuulikin tietää saaneensa potkut.
Mies päätti siitä huolimatta lähteä matkaan.
Perälä mittaili muutaman viikon suurkaupungin katuja, sillä
hän ei halunnut tulla maitojunalla kotiin.
Diplomi-insinöörin koulutuksen saanut mies päätti mennä ohjelmistoalan messuille, jossa hän tapasi kaksi nuorta miestä. Kolmikko päätti perustaa digialan firman.
Firma oli Perälän ensimmäinen yhteiskunnallinen yritys.
Yhteiskunnallisen yrityksen päätavoite ei ole hakea voittoa vaan hyödyttää yhteiskuntaa
tai yhteisöä. Perälä sai herätteen
nähdessään Bangladeshin kaoottisuuden ja kurjuuden.
Homma lähti toimimaan. Perälä ei tahtonut rikastua vaan
auttaa ihmisiä. Hän esimerkiksi
maksoi hyvää palkkaa, mitä linjaa hän on noudattanut sittemmin muissakin firmoissaan.

Jalkapallolla
turvallisuutta
Yksi Perälän firmoista on oululainen toisessa divisioonassa pelaava jalkapallojoukkue JS Hercules. Firma taistelee lähiöissä
syrjäytymistä vastaan järjestämällä korttelipelejä.
Palloa yhdessä potkimalla
maahanmuuttajatkin juurtuvat
yhteiskuntaan. Jengi tuntee toisensa, mikä tuo turvallisuutta
yhteisön elämään.
Kirkko voisi Perälän mukaan
ottaa kopin yhteiskunnallisesta
yrittäjyydestä. Kirkon pitäisi kokeilla uusia ideoita.
Perälä kehuu kirkon verkostoja. Esimerkiksi Lontoon merimieskirkko voisi luoda uuden
brändin. Kirkko voisi olla työskentely- ja yöpymistila digitaalisen ajan vaeltajille.

Kirkko voi auttaa
verkostoillaan
Mikko Perälä kutsuttiin symposiumiin inspiroimaan työpaikkapappeja, kertoo johtava asiantuntija Kari Latvus kirkkohallituksesta.
– Perälän kertomus on tosi vahva. Se tuo hyvin esille sen,
että myös kirkossa tarvitaan ennakkoluulotonta ajattelua.
Seurakunnat voivat tehdä valtavan paljon eri yhteisöjen kanssa esimerkiksi antamalla käyttöön tyhjiä tilojaan.
– Seurakunnat voisivat luoda
aivan uusiakin avauksia, Latvus
ehdottaa.
Hän tarkoittaa yhteistyötä sosiaalisten yhteisöjen kanssa. Latvus
esittää konkreettisen esimerkin.
– On pieni paikkakunta, josta lähtee viimeinenkin kauppa. Seurakunta voisi olla avaamassa pistettä, jossa saa maitoa
edelleenkin. Piste voisi olla myös
kohtaamispaikka, jossa mahdollisesti työllistetään joitakin henkilöitä. Se olisi uusi yhteisöllinen
solmukohta, Latvus selostaa.

Voimavarat
piilossa
Latvus kehuu Perälän ideologiaa
ja varsinkin Dhakan kokemusta.
– Miltä tahansa paikkakunnalta voi löytää voimavaroja yhteiskunnallisen yrityksen perustamiseen.
Latvuksen mielestä tarvitaan
kykyä nähdä ihmisten voimavarat yhteisössä. Latvus uskoo, että ihmiset eivät välttämättä näe
niitä itse.
– Tällaisessa tilanteessa työpaikkapapit voivat pitää yllä
suotuisaa ilmapiiriä tavatessaan
työttömiä ja niitä, jotka ovat astumassa johonkin uuteen.
Suomessa harvat uskaltavat
ottaa Perälän tavalla riskejä.
– Ehkä suomalaiseen mentaliteettiin ei kuulu, että uskallettaisiin ajatella rohkeasti.
Perälä puhui elämisen hulluista jutuista. Latvus kertoo,
että se voisi merkitä avoimuutta mahdollisuuksille, joita tänä
päivänä ei vielä tunneta.
– Elämässä pitää olla valmiutta katsoa eri suuntiin.
PEKKA HELIN
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Kuvat: Elsi Salovaara

Ippu saapui tervehtimään emäntäänsä Anne Ollikaista. Perheen viisi lammasta ovat niin kesyjä, että niiden kanssa voi harrastaa agilityäkin, eli esteratakilpailua.

Lampaista tuli lemmikkejä
Ollikaisten lampaat eivät sovi pääsiäiskortteihin heinänkorsineen

H

eti ulko-ovella vastaan
tulee kissa.
– Se on meidän Mauno, päästetään se ulos,
huikkaa Anne Ollikainen.
Toinen kissa, Mari, nuolee tassujaan keittiössä. Annen ja miehensä Arto Ollikaisen pihapiirissä asuu kissakaksikon lisäksi Mira-koira, hevosia ja lampaita.
Perheen eteinen on täynnä ratsastussaappaita. Olohuoneen ikkunasta selviää syy tähän. Ollikaisten kolmen hevosen aitaus
rajautuu taloon, joten suomenhevoset Veera, Lento ja Ella voivat
seurata halutessaan television iltauutisia.
Koko perhe hurahti muutama
vuosi sitten ratsastukseen. Kolmen tyttären keräämät palkintoruusukkeet koristavat portaikkoa
ja vanhin tyttäristä aikoo lähteä
opiskelemaan alaa.
Lampaita talossa on ollut jo yli
kymmenen vuotta. Haastattelua
sovittaessa Anne Ollikainen varoitteli, että heidän lampaansa
eivät ole pääsiäiskorteissa poseeraavien pehmeiden ja puhtoisten
lampaiden tapaisia, vaan ulkolampaita, joiden paksu villapeite
on täynnä heinänkorsia.
– Alun perin otimme lampai-

Kuka tietää, mitä
kaikkea ne tekevätkään
pihapiirissämme päivän
aikana.
Anne Ollikainen

ta, koska pelto kasvoi miehenkorkuista pajua. Sen jälkeen ei
ole ruohoa tarvinnut leikata. Nämä ovat tällaisia bioruohonleikkureita, hän kertoo.

Lampaiden kanssa
voi harrastaakin
Ensimmäiset lampaat tulivat Ollikaisille isosta lampolasta. Ne piti kesyttää.
– Istuimme illat aitauksessa ja
syötimme niille leipää ja porkkanoita, että uskalsivat tulla lähemmäs.

Monta vuotta lampaat olivat
pelkästään lemmikkeinä. Karitsoita syntyi paljon.
Suomenlampaat tekevät paljon
karitsoita, niitä voi tulla kerralla
jopa kolme.
Laumassa on myös ahvenanmaanlampaita.
– Lampaat hoitavat todella itsenäisesti karitsat ja synnytykset.
Nyt meillä on pelkkiä tyttöjä.
Nykyiset lampaat Virna, Milla, Maija, Välkky ja Ippu ovat joko
omia kasvatteja tai pienistä lampoloista otettuja. Määkijät ovat

niin kesyjä, että niiden kanssa on
harrastettu lammasagilityä.
– Ne kulkevat perässä ilman
koirien patistelua.

kuna on kauraa. Nuolukivi niille
pitää myös olla.

Viisi lammasta ja
10 kiloa heinää

Lampaita pitävien on rekisteröidyttävä lammastilalliseksi.
Joutuipa lammas sairauden uhriksi tai ruokapöytään, kaikki
poistumat ilmoitetaan elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle, joka pitää lukua Suomen lampaista.
Vaikka lampaat ovat ennen
kaikkea lemmikkejä, on Ollikaisilla päästy myös lampaanlihan
makuun. Syksylle onkin suunnitteilla pässin vierailu, jotta laumaa
saadaan kasvatettua.
Kahdesti vuodessa lampaat
keritään: myöhään keväällä ja aikaisin syksyllä. Näin niillä on kylmimmän ajan kunnon villapeite
suojanaan.
Villoja perhe on lahjoittanut
lähikoululle sekä käsitöitä tekeville tutuille.
– Huovutetusta lampaanvillasta on tehty muun muassa käsilaukkuja, joissa näkyy heinänkorsiakin mukana, Anne Ollikainen ihastelee.

Anne Ollikaisen mielestä lampaat
ovat viisaita.
– Kuka tietää, mitä kaikkea
ne tekevätkään pihapiirissämme
päivän aikana, hän naurahtaa.
Kerran talon emäntä saapui
kotiin kesken päivän ja löysi lampaat keskeltä pihamaata. Tiedä
vaikka ne olisivat lähteneet aitauksen ulkopuolelle joka päivä
isäntäperheen lähdettyä aamulla ja palanneet aitaukseen ennen
heidän paluutaan?
Paksun villapeitteen ansiosta lampaat selviävät ulkona myös
talvella.
– Kylmillä ilmoilla ne pääsevät vanhaan pihasaunaan tehtyyn lampolaan. Muutoin riittää,
että niille on kuiva makuupaikka tarjolla.
Perhe on tehnyt kesällä lampaille heinät pieniin paaleihin.
Lampaat syövät päivässä suunnilleen yhden kymmenen kilon paalin. Lisäksi ne saavat perunan ja
porkkanan kuoria ja joskus herk-

Villat keritään
kahdesti vuodessa

ELSI SALOVAARA
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Käsillä tekeminen voi hyvin Ahtis
Hylkymateriaali tulee hyötykäyttöön, kun askarteluinnostus iskee

O

ululaisen sarjakuvataitelija Lauri Ahtisen ja
hänen lastensa kodissa
kuuluu harvoin kauhistunut huuto: Varokaa pöytää!
Pitkä vaalea pöytä olohuoneessa on liian houkutteleva paikka
piirtää, värittää, repiä, leikata, levittää kimalleliimaa ja samaan aikaan varoa, ettei sotkisi. Mahdotonta.
Siksi kynttilät vain sivuun ja
askartelu käyntiin.
– Pöytä on sitä varten. Sen voi
hioa kuntoon kerran vuodessa,
Lauri Ahtinen sanoo.
Ahtisen pöydällä on hyväkin
olla kokoa, sillä neljän lapsen lisäksi myös perheen isä innostuu

luomaan käsillään. Välillä joukon
vanhimman on pitänyt toppuutella itseään, ettei liiaksi puuttuisi lastensa kädentöihin.
– Ainahan minulla olisi oma
idea, miten jonkin asian voisi tehdä. Mutta yritän varoa, että en
korjailisi lasten tekemistä.
Askartelussa johtajina ovat
lapset. Tässä perheessä heitä ovat
Myry, 10, Runo, 7, Havu, 5 ja
Halti 2 vuotta.

Kehuja ei
kannata säästellä
Myryn mukaan kaikki lapset
osaavat askarrella ja ovat yleensä
siinä myös hyviä. Kuvis on hänen
lempiaineitaan koulussa.

Perheen lapset
muistavat tehneensä
munakennoista
krokotiilien
louskuleukoja.
Munakennot ovat
parasta mahdollista
materiaalia, kun työn
alla on pelottavan
ötökän tekeminen.
Aivan kaikki eivät kuitenkaan
Myryn mietteissä syty askartelulle. Pissistytöt saattavat hänen
mielestään innostua enemmän

meikkaamisesta ja mahdollisuudesta olla tähti sosiaalisessa mediassa.
Myry piirtää paljon, kuten hänen sisaruksensa. Havun mielestä mukavaa on se, että isä piirtää
väritettäviä hahmoja, esimerkiksi Frankensteinin hirviön ratsastamassa verikoiralla.
Lauri Ahtinen ihastelee mielellään lastensa kädentöitä, sillä
myös hänen kädentöitään on kehuttu lapsuudenkodissa.
– Sitä samaa tunnetta, jota vanhempani tarjosivat omille
lapsilleen, haluan jakaa vuorostani näille, Ahtinen sanoo Halti
sylissään.
Hän kuvailee hymyssä suin

lastensa kelluvan positiivisuudessa: kehuja, kiitoksia ja suukotteluja isä ei voi antaa liikaa.
– Seuraako kehuista lopulta
epärealistinen, liiallinen luottamus omaan tekemiseen? Itse näen vanhempieni suhtautumisen
ennen kaikkea lahjana.
– Minulla ei ole kuvataiteen
koulutusta, mutta suhtaudun yhä
edelleen ehkä tyhmänkin optimistisesti kaikkeen tekemiseen:
yritän, vaikka en aloittaessa tiedä, osaanko.
– Toki taiteilijana tunnistan
myös riittämättömyyden tuskan.
Se on oikeastaan jokapäiväistä,
kun teen sarjakuvia tai maalaan.
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Ahtisen perheen pääsiäismunat syntyivät
hieman etuajassa maaliskuussa,
mutta mielikuvitus lensi tottuneilta
askartelijoilta. Perheen kaikki lapset
tykkäävät tehdä käsillään ja ajan kulku
unohtuu heiltä touhutessa.

silla
Aikuisetkin haluavat
askarrella
Lauri Ahtinen on nähnyt, ettei
kädellä tekemisen into ja vimma
katso ikää. Hän järjesti taannoin
yhdessä Antti Putkosen kanssa Oulun Heinäpäässä Galleria
Koomassa aikuisten askarteluillan. Kun aikuiset saivat räiskiä
painoväriä Mikki Hiiri -tyynyliinoihin, riemu oli suuri.
– Porukat olivat innossaan, he
tykkäsivät tehdä itselleen, Ahtinen muistelee.
Vielä muutama vuosi sitten
sana ”kotoilla” vilahteli tiuhaan
esimerkiksi lehtien palstoilla. Nykyään sanaa näkee enää harvoin,
mutta se ei onneksi vähennä ai-

kuisten ja lasten innostusta puuhasteluun kotona.
Hienoja, brändättyjä termejä
ei tarvita, mutta toisaalta Lauri
Ahtisen mielestä on mielenkiintoista seurata, mihin villitykseen suomalaiset lähtevät mukaan seuraavaksi, kun esimerkiksi kiinnostus aikuisten värityskirjaan on laantunut.
Ahtista itseään innostaa tällä
hetkellä digitaalinen piirtäminen
ja maalaaminen: piirtää voi niin
monilla työkaluilla. Myös askartelu onnistuu elektronisesti.

Hylkymateriaali ravitsee
luovuutta
Lauri Ahtisen kotona ei turhaa

nirsoilla askartelumateriaalien
suhteen. Vessapaperirullien hylsyt ja munakennot inspiroivat ja
ovat oivallista luovuuden ravintoa.
– Kaikki mikä kaapista löytyy kelpaa meille. Jokainen lapsi osaa luoda hylkymateriaalista
jotakin. Lapset eivät laittaisi mitään papereita roskiin, sillä ”niistä voi vielä askarrella jotain”. Minä olen liiankin altis siivoamaan
"roskat" pois.
Perheen lapset muistavat tehneensä munakennoista krokotiilien louskuleukoja. Munakennot
ovat parasta mahdollista materiaalia, kun tekeillä on pelottava
ötökkä.

Ahtinen kertoo laittavansa
paljon lastensa askarteluja talteen.
– Niitä on kiva katsoa vuosien päästä. Tiedän sen, koska
omat vanhempani ovat säilyttäneet monia minun ja sisarusteni
kädentöitä.

Joulu- vai
pääsiäisaskartelu?
Lauri Ahtisen perheessä pääsiäinen iskee joulua enemmän askartelukipinää.
Pääsiäismunat, värikkäät oksat,
puput tai ruohot saattavat kohta
koristaa kotia mutta Ahtinen kokee pääsiäisen olevan sittenkin
hieman alibrändätty juhla.

– Missä kunnon pääsiäisrieha
ja -hurma?
Kevään valo innostaa häntä itseään jättämään sarjakuvien piirtämisen taka-alalle. Pikkutarkan
työn sijaan mieli palaa jo tehdä
värikkäitä maalauksia.
Seitsemänvuotias Runo miettii
keskusteluhetken lopuksi, millainen askartelu hänen mielestään
on huippukivaa. Kerran hän levitti kimalleliimaa paperin täyteen.
– Se paperi oli aivan löysä, Runo muistelee innoissaan.
RIITTA HIRVONEN
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Pääsiäinen
televisiossa ja radiossa

TOMMI
KALENIUS
Kempeleen
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
ma 17.4. klo 19
Ohjelma 10 e

K

irkkovuoden suurin juhla, pääsiäinen, tuo televisioon ja radioon lukuisia
jumalanpalvelus- ja hartausohjelmia.
Niin kutsutulla hiljaisella viikolla eli viikolla 15 esitetään joka
päivä pääsiäistä käsitteleviä ohjelmia. Sekä radion että television ohjelmat ovat katsottavissa
ja kuunneltavissa myös verkossa
Yle Areenasta.

Televisiossa ajatuksia
käsittämättömästä

Lähetä surunvalittelusi.
punaisenristinkauppa.fi
Adressien tekstaus
tai puh. 020 701 2211

Kotityöpalvelut

ei vain puhdasta, vaan raikkaan puhdasta

• Siivouspalvelut • Asiointi- ja avustamispalvelut
• Sohvien ja nojatuolien pesut • Ruokapalvelut
• Tekstiili- ja vaatehuolto

IKKUNA- JA PARVEKELASIEN PESUT!
Kotityöpalvelut • Oulu

Puh. 0440 861 120

Hiljaisella viikolla 10.–15.4. Yle
TV1 esittää Pisara-hartausohjelmia maanantaista lauantaihin.
Lähetykset alkavat kello 14.55,
pääsiäislauantaina 15.4. kello
15.05.
Pitkäperjantaina 14.4. kello
10 Yle TV1:n Nojatuolikirkossa
ihmetellään poissaolevaa Jumalaa ja hiljennytään ristin varjoon.
Ajatuksia käsittämättömästä jakavat ja Jeesuksen viimeisiä sanoja ristillä pohtivat piispa Eero Huovinen ja pastori Kimmo
Saares. Muusikkovieraana esiintyy Viitasen Piia.
Myös muut pääsiäisen tvjumalanpalvelukset esitetään
TV1:ssä. Pääsiäisyön jumalanpalvelus 15.4. kello 23.30 lähetetään Pyhän Nikolaoksen kirkosta Vaasasta. Palveluksen toimittaa metropoliitta Elia yhdes-

sä papiston ja kuoron kanssa. Jumalanpalvelus lähetetään myös
Yle Radio 1:ssä.
Pääsiäispäivän 16.4. kello 10
jumalanpalvelus lähetetään Parkanon kirkosta, jossa saarnaa
kirkkoherra Liisa Myyryläinen
ja liturgina toimii Marianne Kyrönviita.

Radiossa keskustelua
ruoasta ja hengellisyydestä
Maanantaista torstaihin 10.–
13.4. Yle Radio 1:n aamuhartauksissa kello 6.15 kuullaan muusikko Jukka Leppilammen hiljaisen viikon hartaushetkiä. Lauantaina 15.4. kirkkoherra Armi
Rautavuori pitää rukoushetken
kello 18.
Radiojumalanpalvelus pitkäperjantaina 14.4. kello 10 on sa-

najumalanpalvelus Jäppilän kirkosta Pieksämäeltä.
Pääsiäisyön jumalanpalvelus
15.4. kello 23.30 lähetetään Pyhän Nikolaoksen kirkosta Vaasasta.
Pääsiäispäivänä 16.4. kello
10 jumalanpalvelus tulee Rovaniemen kirkosta. Toisen pääsiäispäivän 17.4. jumalanpalvelus
kello 10 pidetään Turun Henrikinkirkossa.
Pääsiäispäivänä, sunnuntaina 16.4. kello 12.15 Horisonttiajankohtaisohjelmassa keskustellaan pääsiäisen pitopöydän
äärellä ruoan ja hengellisyyden
välisestä suhteesta. Ohjelmassa
on mukana Helsingin Via Crucis -pääsiäisvaelluksessa tänä
vuonna Jeesusta esittävä näyttelijä Maria Ylipää.

www.prokaks.fi

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Tla :
BoD, Adlibris,
Booky,
Suomalainen,
Elisa Kirja, jne.

t
jpt


Radio Dei 106,9 MHz,
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Sunnuntaina 9.4.
Klo 8.45 Palmusunnuntain
pyhäkoulun pitää lapsi- ja perhetyön sihteeri Mari Jääskeläinen Karjasillan seurakunnasta. Hän kertoo tiestä, joka
kulkee kaukana Israelin maassa. Kauan sitten tuota tietä pitkin ratsasti mies aasilla väkijoukon hurratessa. Aasilla ratsastava sairaiden ja kärsivien
kuningas aloittaa matkansa
kohti pääsiäistä – meidän ihmisten vuoksi.

Radio Pooki 88,0 MHz,
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Sunnuntaina 9.4.
Klo 9.45 Palmusunnuntaina
pyhäkoulun pitää lapsi- ja perhetyön sihteeri Mari Jääskeläinen Karjasillan seurakunnasta. Hän kertoo tiestä, joka kulkee kaukana Israelin maassa.
Kauan sitten tuota tietä pitkin
ratsasti mies aasilla väkijoukon hurratessa. Aasilla ratsastava sairaiden ja kärsivien kuningas aloittaa matkansa kohti pääsiäistä – meidän ihmisten vuoksi.

Oulun ev.lut. seurakuntien
aluelähetys klo 9.55–12.00.
Kuultavissa myös osoitteessa
www.radiodei.fi
Klo 10 messu Haukiputaan
kirkosta. Virret: 54, 704, 78,
61:1-, 941, 743, 60.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun
uusinta aamulta.

Klo 10 jumalanpalvelus Nivalan kirkosta.
Suora lähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi.
Lähetykset tallennetaan Virtuaalikirkon videoarkistoon.
Jumalanpalvelus sunnuntaisin
Oulun tuomiokirkosta.
Su 9.4. klo 10 Oulunsalon kirkon jumalanpalvelus.

Radio YLE 1, 90,4 MHz,
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus ma–la klo 6.15–
6.25, toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus arkipäivisin
ma–pe klo 18.50–19, la klo 18.
Sunnuntaina 9.4.
Klo 10 jumalanpalvelus Turun
Mikaelinkirkosta. Virret: 15,
61, 919, 953, 228a.
YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin
kello 15.10 ja uusintana maanantaisin kello 11.05.
Sunnuntaina 9.4.
Klo 10 Tampereen Baptistiseurakunnan jumalanpalveluksessa saarnaa Tapio Lohikko. Musiikista vastaa lauluyhtye Ainutkertainen, Eveliina ja Juho
Huhtala.
Palautteet ohjelmista:
mervi.paivarinta@evl.fi.
Oulun ev.lut. seurakunnat,
Radiostudio, PL 122, 90101 Oulu

Linkki juttuarkistoon, ohjelmatiedot ja pääkirkkojen nettiradiot:
www.oulunseurakunnat.fi/verkkokirkko
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Sanan aika
Sunnuntai 9.4.2017
Psalmi:		
1. lukukappale:
2. lukukappale:
Evankeliumi:		

Ps. 22:2-6 tai Ps. 118:26-29
Jes. 50:4-10 tai Sak. 9:9-10 (1. vuosikerta)
Fil. 2:5-11 (1.vuosikerta) tai 2. Kor. 2:14-17
Joh. 12:1-8

Anniina Mikama

Ei kristittyä ilman ristiä
Otsikko viittaa virteen 354. Sanat ovat puhuttelevat ja sopivat myös tulevan pyhän
teksteihin. Ihminen kärsii maan päällä monista eri syistä – omien tai toisten pahojen
tekojen vuoksi. Maailmassa on synnin seurauksena väkivaltaa, sairauksia ja kuolemaa.
Itse uskon, että kaikella mitä Jumalan lapsi joutuukin kokemaan tässä maailmassa,
on ikuisuuden näkökulmasta katsottuna hyvä tarkoitus, vaikka sitä ei vielä täällä
ymmärrä eikä näe.
Jeesus jakoi ihmisten mielipiteet 2 000 vuotta sitten ja jakaa yhä. On maita, joissa
kristittyjä kidutetaan ja tapetaan. Länsimaissakin jokainen julkisesti uskonsa Jeesukseen ja Raamatun sanaan tunnustava joutuu helposti julkisen ivan kohteeksi, ainakin
sosiaalisessa mediassa.
Palmusunnuntaina muistelemme, miten Jeesuksen alennustie alkoi kulkea kohti
ristiä. Hiljaisen viikon teksteissä Jeesus saapuu Jerusalemiin nöyränä, valmiina ristin kuolemaan. Raamatun mukaan Jeesus palaa kuitenkin vielä toistamiseen maanpäälliseen Jerusalemiin tuhotakseen tuolloin sotavaunut ja tuomaan lopullisen rauhan maan päälle.
Ennen tätä toista tulemista maailmassa on paljon vihaa ja sotia. Kansat ovat kaikkialla ahdistuksen vallassa ja pelkäävät, mitä tuleman pitää. ”Silloin nähdään ihmisen
pojan tulevan pilven päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.”
(Luuk. 21).
Jeesuksen koko maanpäällinen elämä tähtäsi hänen elämänsä viimeisiin päiviin.
Heti kun Jeesus ymmärsi opetuslastensa tietävän, kuka hän todella oli, Jeesus alkoi
puhua heille tulevasta kuolemastaan. Hän oli valmis lähtemään.
Jumalan poika on meille esimerkkinä lähimmäisenrakkaudesta, uskon kestävyydestä ja päämäärästä eli Jumalan valtakunnasta. Herran palvelija täyttää tehtävänsä,
vaikka häntä vainotaankin – myös tässä ajassa.
HELI MATTILA

diakoni, Tuiran seurakunta
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Jes. 50: 4–10
Herra, minun Jumalani,
on antanut minulle taitavan kielen,
niin että voin sanalla rohkaista uupunutta.
Aamu aamulta hän herättää minut,
herättää korvani kuulemaan oppilaan tavoin.
Herra avasi minun korvani,
ja minä tottelin,
en väistänyt tehtävääni.
Minä tarjosin selkäni lyötäväksi
ja poskieni parran revittäväksi,
en kätkenyt kasvojani häväistyksiltä, en
sylkäisyiltä.
Herra, minun Jumalani, auttaa minua,
siksi en pelkää häväistystä.
Olen kovettanut kasvoni piikiven kaltaisiksi.
Minä tiedän, etten jää häpeääni,
sillä hän on lähellä, hän osoittaa syyttömyyteni
– kuka voisi minua syyttää!
Asettukaamme siis käymään oikeutta.
Tahtooko joku ajaa kannetta minua vastaan?
Astukoon hän esiin!
Herra, minun Jumalani, on minun auttajani.
Kuka voisi osoittaa minut syylliseksi?
Nuo kaikki häviävät
kuin vaate, jonka koi syö.
Se teistä, joka pelkää Jumalaa,
kuulkoon Herran palvelijan sanaa.
Joka kulkee syvällä pimeydessä
ilman valoa,
luottakoon Herran nimeen
ja turvautukoon Jumalaan..

2. Kor. 2: 14-17
Kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa
meitä Kristuksen voittosaatossa ja antaa
meidän kaikkialla levittää Kristuksen
tuntemisen tuoksua! Me olemme Kristuksen
tuoksu, joka nousee Jumalan eteen; tämän
tuoksun tuntevat sekä ne, jotka pelastuvat,
että ne, jotka joutuvat kadotukseen. Se on
toisille kuoleman haju, joka tuo kuoleman,
toisille elämän tuoksu, joka tuo elämän.
Mutta kuka on tähän kelvollinen? Me emme
ainakaan ole sellaisia kuin ne monet, jotka
kaupittelevat Jumalan sanaa. Me julistamme
sitä Jumalan edessä ja Kristusta palvellen,
väärentämättömänä ja sellaisena kuin se tulee
Jumalalta.
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Menot Oulun seurakunnissa 6.–13.4.2017
Leikkaa talteen!

Virkatodistukset
ja sukuselvitykset

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

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.

Tilavaraukset

Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavaraukset 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 paikallispuhelumaksun verran. Matkapuhelinta käytettäessä laskutusperusteena ovat oman operaattorin
puheluhinnat. Huom! Kaikki operaattorit eivät sisällytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Seurakuntatyön
erityispalvelut
Diakoniset erityispalvelut
Isokatu 17, 90100 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321.
Lapsi- ja perhetyön diakoni
Kari Rekilä, p. 050 5211 065
Kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä
Christa Moilanen-Hyttinen, 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
Anne Kellokumpu, p. 050 4305 178
Erityisnuorisotyöntekijä
Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Taavi Aalto, p. 040 5747 118
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
Kansainvälisentyön pastori
Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Vs. oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori
Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581 (virkavapaalla)
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni
Salla Havukainen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja vs.			
Pauliina Sormunen, 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
Risto Tabell p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori
Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104
Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Palmusunnuntai aloittaa
hiljaisen viikon

P

almusunnuntai on
kristillisen kirkkovuoden juhla, jota vietetään viikko ennen pääsiäissunnuntaita. Palmusunnuntai aloittaa hiljaisen
viikon, jolloin muistellaan
Jeesuksen kärsimyksiä ja
elämän viimeisiä vaiheita.
”Tiellä ken vaeltaa, ken
aasilla ratsastaa? Maahan
on laskettu vaatteita, lehtiä,
oksia. Muurari-rabbi nyt on
matkalle lähtenyt, noussut
on satulaan ratsunsa, kuitenkin kuningas.”
Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin, ja kansa heitti hänen eteensä tielle palmunlehviä. Väkijoukko
juhli häntä huutaen ”hoosianna” eli ”oi, auta”.
Kristityille palmu on
kuoleman voittamisen ja
marttyyriyden symboli. Jo
Vanhan testamentin teksteissä ennustettiin, että
Messiaan tullessa kaupunkiin hänen eteensä levitetään palmun lehviä.
Suomessa palmun sijasta koti ja kirkko koristellaan pajunoksilla. Tästä

Kristityille palmu
on kuoleman
voittamisen ja
marttyyriyden
symboli.
lestaan Oulunsalon kirkossa. Oulunsalon sävelhartaudessa ovat mukana nuorisokuoro Illusia ja naiskuoro Aava.

Bachia ja
Rahmaninovia
juontaa juurensa myös virpomisperinne, jossa virvottava toivotetaan "tuoreeks,
terveeks, tulevaks vuodeks"
eli siunataan.

Perhemessun jälkeen
poniratsastusta
Palmusunnuntain
voi
aloittaa koko perheellä kello 10 Meidän messussa Pyhän Luukkaan kappelissa.
Messua on toteuttamassa
Rajakylän musiikkiluokka,
ja avustajina on niin lapsia

kuin aikuisiakin.
Yli-Iin kirkossa on kello 10 perhekirkko ja sen
jälkeen kirkon pihalla ulkoilutapahtuma, jossa on
muun muassa poniratsastusta ja aarteenetsintää.
Sävelhartauksia palmusunnuntaina on kaksi: Kello 14 on hartaus Yli-Iin
kirkossa, jossa mukana on
muun muassa kirkkokuoro, miesten lauluryhmä ja
lapsikuoro.
Kello 19 on hartaus puo-

Klassista musiikkia on tarjolla Karjasillan kirkossa,
jossa esitetään kello 15 J.S.
Bachin Johannes-passio.
Oulun tuomiokirkossa
Muhoksen kamarikuoro ja
kamariorkesteri sekä solistit esittävät J.S. Bachin kantaatteja Ossi Kajavan johdolla kello 19 alkaen.
Pyhän Tuomaan kirkossa kuullaan kello 19 Rahmaninovin Vigilia, jonka
esittää Oulun kamarikuoro johtajanaan Kristian
Heberg.

Elämän polku
Kastetut:
Haukipudas: Olivia Iija Johanna Leskinen.
Karjasilta: Leo Aarne Karppinen, Eevi Linnea Orvokki
Korhonen, Stella Lucia Kämäräinen, Mico Jaakko Jarinpoika Lehtosaari, Alina
Sandra Manninen, Ella Helmiina Päätalo, Peetu Elmeri
Verronen.
Kiiminki: Emma Helmi Sinikka Salmela.
Oulujoki: Axel Frans Mikael
Franzén, Inari Emma Maria
Hentilä, Reino Eemeli Hirsimäki, Mikael Petteri Kainua,
Arvo Oskari Kivelä, Nana Paola Pieniniemi.

Oulunsalo: Lotta Iida Maaria
Haukipuro, Julius Eeli Adam
Juntunen.
Tuira: Joona Kasper Kittilä,
Sampo Kauko Mikael Moilanen, Otava Toivo Tähtivalo Saukkonen, Lila Seelia Syri,
Sakari Iikka Arvid Tuomivaara, Miro Onni Antero Turunen.

Vihityt
Tuomiokirkko: Erik Johannes
Wentin ja Iiris Maria Kouva.
Oulunsalo: Eerik Matias Rytilä ja Ella-Maria Korkiakoski.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Raija Elina
Alho 83, Sirkka Sofia Haaksiluoto 90, Anna-Maija Kalliokoski 76, Viljo Ilmari Rauhala 66.
Haukipudas: Elli Annikki Kiviniemi 85.
Karjasilta: Jorma Ensio Ahonen 77, Uki Pekka Heikkinen
78, Vieno Jaakoppi Kanniainen 95, Paavo Ilmari Sallila

77, Paula Inkeri Salomäki 70,
Seppo Juhani Similä 80.
Oulujoki: Pauli Samuli Alaaho 84, Helli Matilda Lepistö 93, Anna Liisa Leppälinna
88, Aarne Juhani Paakkari
77, Poikavauva Pasula, Pentti
Sakari Päätalo 65, Heimo Jalmari Vahtola 78.
Tuira: Timo Vilhelm Järvelä 70, Markku Juhani Rausku 61.
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Oulun
tuomiokirkkoseurakunta
Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkkoseurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072

ma–to klo 9–12

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

Messu su 9.4. klo 10 Oulun
tuomiokirkko. Toimittaa Anna-Mari Heikkinen ja avustaa
Satu Saarinen. Kanttori Henna-Mari Sivula ja urkuri Péter Marosvári. Tuomiokirkkokuoro. Lähetys www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 9.4. klo 13 Heinätorin srk-talo. Toimittaa Anna-Mari Heikkinen ja kanttori Péter Marosvári.
Iltakirkko ma 10.4. klo 19
Oulun tuomiokirkko. Toimittaa Salla Autere.
Iltakirkko ke 12.4. klo 19
Oulun tuomiokirkko. Toimittaa Anna-Mari Heikkinen ja
kanttori Henna-Mari Sivula.
Messu to 13.4. klo 14 Oulun tuomiokirkko. Toimittaa
Satu Saarinen, avustaa Jyrki
Vaaramo ja kanttori HennaMari Sivula.
Messu to 13.4. klo 19 Oulun tuomiokirkko. Toimittaa
Satu Saarinen, avustaa Jyrki Vaaramo ja kanttori Lauri-Kalle Kallunki. Oulun tuomiokirkon kamarikuoro, johtaa Lauri-Kalle Kallunki.
Taizé-henkinen hiljaisuuden rukoushetki sunnuntaisin klo 18 Keskustan srk-talo,
2. krs. Lilja.

Apua ja tukea
tarvitseville
Päihde- ja kriminaalityön
diakonin päivystys to 6.4.
ja 13.4. klo 10–12 Keskustan
srk-talo. Vankilasta vapautuville tai vapautuneille, päih-
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Hiljenny
pääsiäiseen

Oulun tuomiokirkko
on auki sinua varten
hiljaisella viikolla
maanantaista torstaihin
10.–13.4. klo 10–19.
Päivä päivältä, askel askeleelta seuraamme Jeesuksen ristintietä. Mahdollisuus henkilökohtaiseen
hiljentymiseen rukousten, raamatuntekstien
ja kuvien avulla sekä keskusteluun vapaaehtoisten ja seurakunnan
työntekijöiden kanssa.
Iltakirkko klo 19.

Paastonajan kantaattikonsertti

Yhteislauluilta
perjantaina 7.4.
klo 19–20 Oulun
tuomiokirkossa.

Tervetuloa laulamaan
paaston- ja pääsiäisajan
virsiä tuomiokirkkoon.
Jyrki Vaaramo, HennaMari Sivula ja Tuomiokirkkokuoro.
Kolehti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

sunnuntaina 9.4. klo 19–20.30 Oulun tuomiokirkossa.
J.S. Bachin kantaatit: BWV 131, Aus der Tiefe rufe,
Herr, zu dir ja BWV 4, Christ lag in Todes Banden.
Muhoksen kamarikuoro, kamariorkesteri
konserttimestarina Johanna Leponiemi.
Sirkka Rautakoski altto,
Tuomo Rahko tenori,
Juha Hakulinen basso.
Musiikinjohto Ossi Kajava.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 euroa.

Lapsille ja
lapsiperheille

deongelmien kanssa kamppaileville ja heidän läheisilleen.
Tuomiokirkon diakonian
ajanvaraus taloudellisissa
asioissa ma 10.4. klo 9–11, p.
044 3161 419 Keskustan srktalo.

Harrastukset ja kerhot
Elossa-kahavila pe 7.4. klo
19–23.30 Keskustan srk-talo. Kahavilassa tarjolla pientä evästä, illan vieras klo 21
ja hartaus klo 22.

Perhepyhäkoulu su 9.4. klo
12–13 Keskustan srk-talo. Pyhäkoulu on lasten oma kirkko, johon ovat tervetulleita kaiken ikäiset ja kokoiset,
mummit ja vaarit, kummit ja
ystävät, ihan koko perhe, alle 4-vuotiaat aina oman saattajan kanssa. Pyhäkoulussa
opitaan hiljentymään ja keskittymään. Siellä pohditaan
lapsentajuisesti kristillisiä
arvoja ja opitaan tuntemaan
myös suomalaista tapa- ja
perinnekulttuuria. Pyhäkouluun ei tarvitse ilmoittautua,
mukaan voi tulla milloin vain.
Pyhäkoulu on ilmainen.

Perheiden elokuvailta

tiistaina 11.4. klo 18–19 Keskustan srk-talossa.
Hiljaisenviikon elokuvailta lapsiperheille, jossa nähdään pääsiäisen tapahtumat piirrettynä elokuvana.
Keskustan seurakuntatalossa 2. krs. Lilja/Lumme salit.
Elokuvailta koostuu kahdesta noin 30 minuutin mittaisesta elokuvasta. Elokuva on puhuttu suomeksi.
Myynnissä popcornia ja pillimehua leffanaposteltavaksi. Elokuvalipun hinta 1 euroa, popcornit 1 euroa /
annos ja pillimehu 0,50 euroa.
Elokuvaillan tuotto menee Tuomiokirkon
kirkkopuistoon rakennettavan lastenkirkon hyväksi.

Isä–lapsi-parkki

Sinulle isä, jolla on alle kouluikäisiä lapsia.
Isä–lapsi-parkki tarjoaa mahdollisuuden mukavaan
yhdessäoloon. Tervetuloa myös isoisät!

www.oulunseurakunnat.fi/paasiainen

Sanna Krook

Kärsimyksestä
pääsiäisen iloon

Maanantaisin klo 14–16
Kaijonharjun kirjastossa,
Kalevalantie 5
Maanantaisin klo 17–19
Mellenius-talossa,
Peltolankaari
Keskiviikkoisin klo 17–19
Haukiputaalla,
Simppulankartanon
avoimessa päiväkodissa,
Simpuntie 11.
Parkkiin ei tarvitse ilmoittautua.
Lisätietoa: www.isalapsiparkki.net

Oulun tuomiokirkossa
Pe 7.4. klo 19

Palmusunnuntaista pääsiäiseen
-yhteislauluilta

Jyrki Vaaramo, Henna-Mari Sivula ja
Tuomiokirkkokuoro. Kolehti Yhteisvastuukeräykselle.
Su 9.4. klo 19

J. S. Bachin kantaatteja

Lasten tuomasmessu
lauantaina 8.4. klo 18 Kastellin kirkossa.

Lämpimästi tervetuloa palmusunnuntain tunnelmiin
kaikenikäiset! Toimittaa Maija Hyvönen.
Musiikista vastaa Taina Voutilainen ja puhallinorkesteri
Primo johtajanaan Pauliina Sormunen.
Ennen messua (klo 17.30–18) sinulla on mahdollisuus
askarrella oma virpomaoksa, joka siunataan messun aikana. Saarna toteutetaan draaman keinoin.
Messussa huomioidaan erityisesti lapset.
Messun aikana ei ole erikseen pyhäkoulua.
Iltapalalla on tarjolla monenlaista pientä naposteltavaa.

a
Domist a
t
a
in
la
t
sa a
n
u
v
vihk ipu si!
k
e
ilmais
Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki
Avoinna ke–pe 12–18
Asemakatu 6, Oulu (vintti, käynti sisäpihalta)
044 7881 392 • facebook.com/domsecondhand

Muhoksen kamarikuoro, kamariorkesteri,
konserttimestarina Johanna Leponiemi.
Sirkka Rautakoski altto, Tuomo Rahko tenori,
Juha Hakulinen basso. Musiikinjohto Ossi
Kajava. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.
To 27.4. klo 19

Veteraanipäivän konsertti

Tuomiokirkon Kamarikuoro, johtaa LauriKalle Kallunki.
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Haukiputaan
seurakunta
Poikkeus: ke 12.4. ja
to 13.4. klo 9–14.

p. (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seurakunta@evl.fi
Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko
Kirkkotie 10
Seurakuntakeskus,
Wirkkula
Kirkkotie 10
Martinniemen srk-koti
Repolantie 2
Kellon srk-koti
Kylätie 8

Lapsille ja
lapsiperheille
Perhekerhot torstaisin klo
9.30–11 Kellon srk-kodilla
ja perjantaisin klo 10–11.30
Wirkkulassa, Martinniemen
srk-kodilla ja Jokelan vanhalla koululla. Lisätietoja
Outi Palokangas p. 040 5471
472, outi.palokangas@evl.fi.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Kiimingin
seurakunta
Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
Kiirastorstaina 13.4.
virasto suljetaan klo 14
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

Perhemessu su 9.4. klo 10
kirkossa. Toimittaa Seija Helomaa, avustaa Riina Moilanen, Kaija Luukkonen ja Tiina Kemola, kanttorina Jarkko Metsänheimo. Musiikkia
toteuttamassa ovat Taidevekkulit-päiväkerhoryhmä ja
Ruskakööri Risto Ainalin johdolla
Messu su 9.4. klo 13 Jäälissä. Toimittaa Seija Helomaa, avustaa Riina Moilanen, kanttorina Jarkko Metsänheimo
Hiljaisen viikon iltakirkko
ma 10.4. klo 19 Seurakuntakeskuksessa. Toimittaa Pauli Niemelä, kanttorina Sari Wallin. Nähdään taltiointi
Oberammergaum-kärsimysnäytelmästä, rovasti Matti
Häkkinen.
Iltakirkko ti 11.4. klo 19 Jäälissä. Toimittaa Miia Seppänen, kanttorina Jarkko Metsänheimo.
Iltakirkko ke 12.4. klo 19 kir-

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro-Akatemia ma
10.4. srk-keskuksessa. KaiHarrastukset ja kerhot
kille avoin maanantaiaamun
Seurakuntakerho eläkeläi- tapahtuma. Klo 9.50 aamusille to 6.4. klo 13 Kellon hartaus kappelissa, klo 10
srk-kodilla ja to 6.4. klo 13 aamupuuro, voileivät ja kahsrk-keskuksessa.
vi ja klo 10.30–11.30 keskusKellon diakonia- ja lähe- telua aiheesta Armo – ansiotyspiiri ma 10.4. klo 14.30 ton rakkaus minun osakseni,
Kellon srk-kodilla. Neulo- Pekka Mustakallio. Ma 17.4.
taan diakonian ja lähetys- ei ole aamupuuroa.
työn hyväksi. Piirissä on Diakonian ajanvaraus ja
hartaus.
päivystys maanantaisin klo
Omaishoitajien ver9–11 diakoniatoimistaistukiryhmä
tossa srk-keskukti 11.4. klo 13
sessa. AjanvaAamupuurosrk-keskukraus
talouAkatemia
sessa. Lisädellisen avun
ma 10.4. klo 9.50 alkaen
tietoja diahakemiseksi,
srk-keskuksessa.
konissa Sap. 044 7310
Pääsiäismaanantaina
ri Lukka p.
232.
Dia17.4. ei ole
040
5898
koniatoimisaamupuuroa.
362.
toon voi tulla
Bändi keskimyös käymään.
viikkoisin
klo
Torstain
toivo18–19.30 Wirkkulasryhmä kokoontuu torssa. Lisätietoja Katrilta, p. taisin klo 14–15.30 Hyvin045 6576 122.
vointikeskuksessa. Ryhmän
Pikkumissio-kerho 1.–4.- järjestävät yhteistyössä Ouluokkalaisille ja Varkka- lun kaupungin Ohjaajapalmissio-kerho 5.–6.-luok- velut, Haukiputaan sosiaalikalaisille torstaisin klo 17 toimi ja Haukiputaan seuraWirkkulassa.
kunta. Ei ennakkoilmoittauMissionuoret torstaisin klo tumista.
18 Wirkkulassa, Messissä.
Muut menot
Lähetyspiiri perjantaisin
klo 12.30 srk-keskuksen Poi- Yhteisvastuu-lipaskeräysjussa.
tempaus pe 7.4. kauppojen
Nuorten ilta Wirkkulassa edessä.
perjantaisin klo 18–21. Rip- Naisten iltapäivä tiistaisin
pikoululaisille merkki, kun klo 14–16 Wirkkulassa, Kirk-

kossa. Toimittaa Marika Huttu, kanttorina Jarkko Metsänheimo, poikakuoron Junnut.
Kiirastorstain messu to
13.4. klo 19 kirkossa. Toimittaa Jaakko Tölli, kanttorina
Sari Wallin, kirkkokuoro, radiointi Radio Pooki.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 14.4. klo 10
kirkossa. Toimittaa Miia Seppänen, kanttorina Jarkko
Metsänheimo, mieskvartetti.
Messu su 16.4. klo 10 kirkossa. Toimittaa Seija Helomaa,
avustaa Marika Huttu, kanttorina Sari Wallin, musiikkiavustajana Martti Pentikäinen, trumpetti.
Messu ma 17.4. klo 10 kirkossa. Toimittaa Jaakko Tölli, saarnaa Aimo Hautamäki,
kanttorina Sari Wallin, Paulus Kälkäjä, laulu.
Raamattupiiri to 13.4. klo 10
Montin-salissa.
Lähetyspiiri to 6.4. klo 13
Montin-salissa.
Naisten rukouspiiri Jäälin
kappelilla klo 19 ke 26.4.,

Lähetystyön kirpputoritapahtuma

lauantaina 22.4. klo 11–14 seurakuntakeskuksessa.
Tule tekemään löytöjä
kevään ja kesän varalle!
Voit varata myyntipöydän
omia myytäviä
tuotteita varten,
pöydän hinta 5 €.
Tee varaus Marika Hutulle,
p. 040 7203 246.
Varaukset ke 19.4.
mennessä.

olet paikalla klo 18–19 välisen ajan.

ke 10.5. ja ke 31.5. Rukousta,
musiikkia, evääksi ajatus Lutherin Mannaa Jumalan lapsille -kirjasta.

Apua ja tukea
tarvitseville
Diakoniatyön taloudellisissa asioissa ajanvaraus maanantaisin klo 9–11 p. 040
7008 151.
Työttömien ja pienituloisten ruokailua ei ole ma 10.4.
Työttömien ja pienituloisten aamupuuro ma 10.4.
klo 9.30–10.30 Kiimingin
Vanhustentaloyhdistyksen
kerhohuoneella Kivitie 1 (sisäänkäynti Kiertotien puolelta), maksuton.

Musiikkitilaisuudet
Yksinlaulajien konsertti su
9.4. klo 19 srk-keskuksessa,
klo 18 alkaen kahvitarjoilu
mm. Eila Honkasen valmistamia herkullisia lohirieskoja ja muita leivonnaisia, kahvimaksu 5 € yhteisvastuulle. Esiintyjinä Raisa Karjalainen, Jukka Nevalainen, Saana Puhakka, Matti Laurila,
Eira Saarela, Olli Vuorinen,
Marjut Uusitalo, Erja Haho,
Jarkko Metsänheimo ja Risto Ainali.
Uusi Ääni -kuoron konsertti
la 22.4. klo 19 Kiimingin seurakuntakeskuksessa.

Lapsille ja
lapsiperheille
Perhekerho Jäälin kappelilla torstaina 6.4. klo 9.30–11.
Perhekahvila Kirkkopirtillä
perjantaina 7.4. klo 9.30–11.

Yhteisvastuu-lipaskeräystempaus
perjantaina 7.4. kauppojen edessä.

K i r ko n k u v a p a n k k i / S a n n a K r o o k

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16

Messu su 9.4. klo 10 kirkossa. Toimittaa Leena Brockman, avustaa Jari Flink, messudiakonina Katri Haapakorva, kanttoreina Hannu Niemelä ja Kaisa Säkkinen. Lapsikuoro. Radiointi Radio Dei
106,9 MHz. Messun jälkeen
pystykahvit kirkossa.
Hiljaisen viikon maanantain
iltakirkko ma 10.4. klo 19 kirkossa. Toimittaa Pekka Mustakallio, avustaa Katri Haapakorva. Gospel-ryhmä.
Iltakirkko ti 11.4. klo 19 kirkossa. Toimittaa Jaakko Tuisku, kanttorina Hannu Niemelä. Haukiputaan mieskuoro.
Iltakirkko ke 12.4. klo 19
kirkossa. Toimittaa Leena
Brockman, kanttorina Kaisa
Säkkinen. Seniorikuoro.
Kiirastorstain messu to 13.4.
klo 19 kirkossa. Toimittaa
Pekka Mustakallio, avustaa
Saila Karppinen. Messudiakonina Minna Similä. Kanttorina Hannu Niemelä. Haukiputaan kirkon kamarikuoro.
Raamattupiiri keskiviikkoisin klo 18 srk-keskuksen Poijussa.

Kellon perhekerho to 6.4.
alkaa klo 10 yläkerran salissa osallistumalla päivähoidon pääsiäisilon kirkkohetkeen. Sen jälkeen jatkamme
perhekerhoa normaalisti.

L a u r i R o t ko

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Senioriapu

auttaa kotona asuvia iäkkäitä ihmisiä.
Vapaaehtoiset miehet ja naiset auttavat pienissä
kodin huoltotöissä (lampun tai palovaroittimen
patterin vaihto, kodin järjestely) ja teknisissä
asioissa tietokoneen, kännykän tai television
kanssa. Kysy lisää Johanna Kerolalta, p. 045 1393 993
tai Mauri Raappanalta, p. 044 2104 415.
kotie 10 D. Tämä on paikka,
jonne voi tulla ja jossa voi olla. Halutessaan voi tehdä käsitöitä tai osallistua tapahtumien valmisteluihin.
Rauhanyhdistysten toimin-

taa: Haukipudas: seurat su 9.4.
klo 16 ry:llä. Kello: pyhäkouluseurat su 9.4. klo 12 Kellon srkkodilla. Jokikylä: perheperjantai pe 7.4. klo 18 ry:llä, seurat
su 9.4. klo 17 ry:llä.

Lasten pääsiäiskirkot
Lasten pääsiäiskirkoissa saamme eläytyä pääsiäisen
sanomaan laulaen, kuunnellen ja katsellen. Lapset
voivat askarrella vapaavalintaisesta materiaalista auringon ja tuoda sen kirkkoon, aurinkoa liikutellaan
laulujen aikana (tarkemmat ohjeistukset kirkoissa).
Tiistaina 11.4. klo 9 ja 10 Jäälin kappelissa.
Tiistaina 11.4. klo 19 Perheiden iltakirkko Jäälin
kappelissa (sama sisältö kuin aamun tilaisuuksissakin)
Keskiviikkona 12.4. klo 9 ja 10 Kiimingin kirkossa.
Kiimingin seurakunnan
varhaiskasvatuksen väki

Perhekerhot, Perhekahvi- ”Olkkarin rupatteluklupi” ke
lat ja Päiväkerhot eivät
12.4. klo 13–14.45 Senikokoonnu hiljaisella
oritalon olohuoviikolla 10.–17.4.
neessa (TerveVeteraaniEsikkoryhmä
ystie 3, Kiiminpäivän juhla
pe 7.4. klo
ki). Rupatteto 27.4. klo 13
10–12
Jääluklupi on
Kiimingin lukiolla.
lin kappelilla.
tarkoitettu
kaikenikäiHuom! EsikPuheita, musiikkia,
koryhmä ei
sille eläkelausuntaa ja
kokoonnu hilläisille. Ohjeljuhlakahvit.
jaisella viikolla
massa rupatte10.–17.4.
lun lisäksi hartaus,
Kamraatti-toiminyhteislaulua ja kahvitnan ajanvaraus maanantai- telua. Kauempana asuvilla on
sin klo 9–11 p. 040 7008 151.
mahdollisuus tilata kyyditys
Erja Haholta ma 10.4. klo 14
Harrastukset ja kerhot mennessä 0400 775 164.
Juttunurkkaa ei ole ma 10.4. Varttikirkko ja yökahvila pe
Naisten kasvuryhmä ti 11.4. 7.4. klo 18.30–22 Kirkkopirklo 13–14.30 Jäälin kappelin tillä.
nuorisotilassa (kulku talon
Muut menot
takaa). Kirjailija Pirkko Jurvelin vieraana kertomassa Rauhanyhdistys: su 9.4. klo
elämän kasvutarinaa sisares- 17 pääsiäislaulutuokio ja seutaan kirjoittamassa kirjassa.
rat ry:llä, Esko Mattila.
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Jumalanpalvelukset

Karjasillan
seurakunta
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.
Diakonian avustusvastaanotolle voi varata
ajan silloin, kun tarvitset apua, neuvontaa ja
ohjeita taloudelliseen
tilanteeseesi.

Lasten Tuomasmessu la 8.4.
klo 18, Kastellin kirkko. Toimittaa Maija Hyvönen.
Messu su 9.4.klo 10, Karjasillan kirkko. Toimittaa Kimmo
Kieksi, avustaa Esa Nevala,
kanttorina Ilkka Järviö, Kastellin kirkkokuoro. Messun
jälkeen mahdollisuus keskusteluun ja rukoukseen.
Messu su 9.4. klo 10, Kastellin kirkko. Toimittaa Olavi Mäkelä, avustaa Juha Kivirasi, kanttorina Riitta Piippo, musiikissa avustaa Elmo
Pietilä, sello, Sylvi Pietilä, viulu ja Greta Hovi-Pietilä, viulu.
Messu su 9.4. klo 12, Pyhän
Andreaan kirkko. Toimittaa
Ulla Mitrunen-Nyyssönen,
avustaa Esa Nevala, kanttorina Sirpa Ilvesluoto. Mukana rippikouluryhmät Karjasilta 5 ja 6. Kolehti lähetystyöhön, Suomen Lähetysseura.
Hiljaisen viikon iltakirkko
ma 10.4. klo 19, Karjasillan
kirkko. Toimittaa Juha Vähäkangas, kanttorina Riitta
Piippo, laulu Jenni Hietala.
Hiljaisen viikon iltakirkko ti
11.4. klo 19, Karjasillan kirkko. Toimittaa Maija Hyvönen, kanttorina Riitta Piippo, laulu Sari Hourula.
Hiljaisen viikon iltakirkko ke 12.4. klo 19 Karjasillan kirkko. Toimittaa Ulla
Mitrunen-Nyyssönen, kanttorina Riitta Piippo. Kappelin laulu, Kolehti rukouselämän ja hengellisen ohjauksen vahvistamiseen koulutusten avulla Hiljaisuuden Ystävät ry:n kautta.
Kiirastorstain messu to
13.4. klo 19, Karjasillan kirkko. Toimittaa Liisa Karkulehto, avustavat Kimmo Kieksi,
Heikki Karppinen ja Tiina Siloaho, kanttorina Juha Soranta, Melodiam-kuoro.
Kiirastorstain messu
to
13.4. klo 19, Kastellin kirkko. Toimittaa Juha Vähäkangas, avustaa Mirjami Dutton,
kanttorina Ilkka Järviö.
Kiirastorstain messu to
13.4. klo 19, Pyhän Andreaan kirkko. Toimittaa Esa
Nevala, avustaa Anna-Leena Ylänne, kanttorina Sirpa
Ilvesluoto, musiikissa avustaa
Pyhän Andreaan naiskuoro.
Kiirastorstain messu to
13.4. klo 19, Maikkulan kappeli. Toimittaa Erja Oikarinen, avustaa Maikkulan raa-
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MessuBussi
MessuBussi liikennöi kokeiluluonteisesti kolmen kuukauden ajan joka sunnuntai huhtikuun loppuun saakka. Bussi lähtee liikkeelle Kaukovainion ostoskeskuksen
edestä klo 9.20 ja kiertää Kaukovainion, Hiirosen, Mäntylän ja Lintulan kautta Karjasillan kirkolle. Matka-aika
on vajaa puolisen tuntia. Paluumatka alkaa messun jälkeen noin klo 11.30. Jos sunnuntain messun jälkeen kirkolla on tarjolla kirkkokahvit, bussin paluumatka alkaa,
kun kahvit on rauhassa nautittu ja kaikki ovat kyydissä.
KAUKOVAINIO–HIIRONEN-MÄNTYLÄ–
LINTULA–KARJASILLAN KIRKKO
klo 9.20 Kaukovainion ostoskeskus
- Merikotkantie
- Maakotkantie
- Kiilakiventie
- Metsänkuninkaantie
- Kiilakiventie
- Poikkimaantie
(suuntaan Äimärautio)
- Snellmanintie
- Postiljoonintie
(kääntöpaikka)
- Snellmanintie
- Lintulammentie
-Kaislatie
-Kihokkitie
-Lintulammentie - Karjasillan kirkko. Paluu samaa reittiä.

mattupiiriläiset. Musiikki
Riitta Piippo ja ChapelBand.
Kolehti Yhteisvastuu-keräykselle.

Hengelliset tilaisuudet
Maikkulan raamattupiiri to
6.4. klo 18, Maikkulan kappeli.
Hartaus Caritas-Kodissa pe
7.4. klo 13, Cartias-Koti, Kapellimestarinkatu 2. Hartauden pitää Marja-Leena Tahkola.
Rauhanyhdistyksen ompeluseurat pe 7.4. klo 18, Kastellin kirkko.
Rauhanyhdistyksen ompeluseurat pe 7.4 .klo 19, Maikkulan kappeli.
Raamattupiiri ke 12.4. klo 18
Karjasillan kirkko.
Raamattupiiri to 13.4. klo
13, Kastellin kirkon pappilan
kamari.

Apua ja tukea
tarvitseville
Aamupuuro torstaisin klo
9–10 Karjasillan kirkko, ja
perjantaisin klo 9–10 Pyhän
Andreaan kirkko.
Diakonian ajanvaraus maanantaisin klo 9–11, p. 044
3161 579 tai paikan päällä
Karjasillan kirkolla, diakoniatoimistolla, Nokelantie 39.
Diakonian avustusvastaanotolle voi varata ajan silloin,
kun tarvitset apua, neuvontaa ja ohjeita taloudelliseen
tilanteeseesi.

Harrastukset ja kerhot
nuorille ja aikuisille

Kastemessu

sunnuntaina 23.4. klo 12
Pyhän Andreaan kirkossa
Ilmoittautumiset kahta
viikkoa aikaisemmin
Karjasillan
kirkkoherranvirastoon
p. 08 5313 200 tai
karjasillanseurakunta@evl.fi

Eläkeläisten kerho to 6.4.
klo 12, Pyhän Andreaan kirkko, klo 13 Karjasillan kirkko
ja Kastellin kirkko, ma 10.4.
klo 12 Maikkulan kappeli
Palvelupiiri ma 10.4. klo 13,
Karjasillan kirkko.
Diakoniaryhmä ti 11.4. klo
13.30, Maikkulan kappeli.
Kirjavirtaa Pappilassa – kirjallisuuspiiri lukevaisille ke
12.4. klo 18, Kastellin kirkko.
Nyt vuorossa: Timo Sandberg: Mustamäki ja Lauri Viita: Moreeni Vapaa pääsy!

Lapsille ja
lapsiperheille
MessuPyhis su 9.4. klo 10,
Kastellin kirkko.
MessuPyhis su 9.4. klo 12,
Pyhän Andreaan kirkko.
Monen polven perhekerho
ke 12.4. klo 9.30, Merikotkantie 1.
Kaikki tapahtumat ja kerhot lapsille ja lapsiperheille löytyvät osoitteesta www.
oulunseurakunnat.fi/tapahtumat/lapsille-ja-lapsiperheille.

Hiljaisen
viikon
virsi-ilta
maanantaina 10.4. klo 19
Pyhän Andreaan kirkossa.
Teetarjoilu klo 18.30.
Järjestää Oulun seudun
virsikuoro ja Karjasillan
seurakunnan lähetystyö

Mielenterveyskuntoutujien retki

torstaina 4.5. Liminganlahden luontokeskukseen
Ilmoittautuminen ja lisätiedot 7.4. mennessä,
p. 044 3161 457. Päivän järjestävät Karjasillan
seurakunta ja Oulun tuomiokirkkoseurakunta.
Mukana diakoniatyöntekijät Päivi Rahja ja
Kirsi Karppinen.
Tervetuloa viettämään
mukavaa retkipäivää!

Kuulovammaisten leiri
15.–17.5. Rokuan leirikeskuksessa.

Leiri on yhteinen Karjasillan eläkeläisten leirin kanssa.
Tule ottamaan kesä vastaan Rokuan kauniissa maastossa, jossa on hyvät ulkoilumahdollisuudet. Luvassa on lepoa, virkistystä ja uusia tuttavuuksia.
Leirin hinta on 47 € sisältäen matkat, täysihoidon ja
vakuutuksen, joka koskee Oulun ev.lut. seurakuntien
jäseniä.
Ilmoittautuminen 20.4. mennessä www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat. Lisätietoja: diakonissa Päivi Rahja Karjasillan seurakunta, p. 044 3161 457 tai kuulovammaistyön diakonissa Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912
657 tai etunimi.sukunimi@evl.fi.
Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje postitse ennen
leiriä. Lämpimästi tervetuloa!
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Menot Oulun seurakunnissa 6.–13.4.2017
Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Oulujoen
seurakunta
Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16.
Kiirastorstaina 13.4.
klo 9–14.
p. (08) 5313 500
Hintantie 89,
90650 Oulu
oulujoenseurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa
ma–to klo 10–14
Hintan sakastissa

Ylikiiminki
Harjutie 5
Avoinna sop.muk.
piirikappalainen
p. 040 7300 407
Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk.
piirikappalainen
p. 040 1921 158

Messu su 9.4. klo 10, Oulujoen kirkko. Toimittaa Satu Kreivi-Palosaari, avustaa
Jouni Heikinheimo, kanttori
Lauri Nurkkala.
Perhekirkko su 9.4. klo 10,
Yli-Iin kirkko. Toimittaa Matti Jurvelin, kanttori Anja Hyyryläinen.
Perhekirkko su 9.4. klo 12,
Ylikiimingin kirkko. Toimittaa Terttu Laaksonen, kanttori Leo Rahko.
Hiljaisen viikon ahtisaarna Matteuksen mukaan ma
10.4. klo 19, Oulujoen kirkko. Antti Leskelä ja työryhmä, kanttori Lauri Nurkkala.
Hiljaisen viikon ahtisaarna
Markuksen mukaan ti 11.4.
klo 19, Oulujoen kirkko. Pastori Ilkka Mäkinen ja työryhmä, kanttori Sanna Leppäniemi.
Hiljaisen viikon ahtisaarna
Luukkaan mukaan ke 12.4.
klo 19, Oulujoen kirkko. Pastori Satu Kreivi-Palosaari ja
työryhmä. Kanttori Lauri
Nurkkala.
Kiirastorstain messu to
13.4. klo 19, Oulujoen kirkko. Toimittaa Terttu Laaksonen, avustaa Antti Leskelä,
kanttori Sanna Leppäniemi,
lapsikuoro aCorde.
Kiirastorstain messu to 13.4.
klo 18, Yli-Iin kirkko. Toimittaa Matti Jurvelin, kanttori
Anja Hyyryläinen.
Kiirastorstain messu to
13.4. klo 19 Ylikiimingin kirkko. Toimittaa Olavi Isokoski,

Messu
su 9.4. klo 10
Oulujoen kirkossa.
Avustaa lauluyhtye
Toiset Meistä, joka
laulaa kaipauksesta
ja rakkaudesta
Kristukseen.

kanttori Leo Rahko.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 14.4. klo 10,
Oulujoen kirkko. Toimittaa
Anna-Maria Veijo, kanttori Lauri Nurkkala, Gaudiatekuoro.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 14.4. klo 10,
Yli-Iin kirkko. Toimittaa Matti Jurvelin, kanttori Anja Hyyryläinen, kirkkokuoro.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 14.4. klo 10,
Ylikiimingin kirkko. Toimittaa Olavi Isokoski, kanttori
Leo Rahko.
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 10.4. klo 17, Myllyojan
seurakuntatalo.
Raamattu- ja lähetyspiiri
ma 10.4. klo 18.30, Oulujoen pappila.

Lapsille ja
lapsiperheille
Perhetupa to 6.4. klo 9-12,
Myllyojan seurakuntatalo.
Kaikenikäisten ulkoilutapahtuma to 6.4. klo 18 Kortesluoman maneesilla, Lossirannantie 31. Tuotto Yhteisvastuukeräykseen.
Toimintapäivä 1.–6.-luokka-

laisille la 8.4. klo 14–17 Hintan seurakuntatalossa. Pääsiäismunien metsästystä, askartelua, lautapelejä, sählyä
ja muita pallopelejä, lämpimiä voileipiä ym. muuta mukavaa toimintaa! Lisätietoja
Sanna Nissinen 040 7186 925.

Harrastukset ja kerhot
Seurakuntakerho to 6.4. klo
10, Huonesuon seurakuntakoti.
Eläkeläisten kerho to 6.4.
klo 13, Myllyojan seurakuntatalo.
Piispankamari pe 7.4. klo 11,
Ylikiimingin asukastupa.

Musiikkitilaisuudet
Laulukerho to 6.4. klo 10,
Ylikiimingin seurakuntatalo.
Hiljaisen viikon musiikkia
ma 10.4. klo 19, Ylikiimingin kirkko. Käy yrttitarhasta
polku, Ylikiimingin puhaltajat, Jaakko Rahko.
Hiljaisen viikon musiikkihartaus ke 12.4. klo 18, YliIin kirkko. Matti Jurvelin,
kanttori Anja Hyyryläinen,
miesten lauluryhmä, laulutrio Maariet, yhteislaulua.

Ennen pääsiäistä

Musiikkia Oulunsalon kirkossa
~ 9.4. klo 19 Palmusunnuntain sävelhartaus
nuorisokuoro Illusia ja naiskuoro Aava
johtaa Eeva-Maija Sorvari, urut Eerik Ohtamaa

Oulunsalon
seurakunta
Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta
@evl.fi
Diakoniatyön
ajanvaraus ja
yhteydenotto
Riitta Markus-Wikstedt
p. 044 7453 848
Maija Sivula
p. 044 7453 853
Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2
Toimitalo
Vattukuja 2
Reppu
Opintie 2
Pysäkki
Kauppiaantie 5

~ 12.4. klo 19 Varrella virren
Hiljaisen viikon virsiä – yhteislaulutilaisuus

~ 14.4. klo 15 Käy yrttitarhasta polku
Jeesuksen kärsimystiellä sanoin ja sävelin
Tapio Kortesluoma, Raamatun luku
Pirjo Mäntyvaara, laulu, Mikael Säily, sello ja Raakel Pöyhtäri, urut/piano

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Perhemessu su 9.4. klo 10
kirkossa. Toimittaa Minna
Salmi, avustaa Kirsi Järvelin ja lastenohjaajat, kanttori Anna-Kaisa Pitkänen, kirkkoväärti Kaarina Haukipuro,
Virtuaalikirkko.
Iltakirkko ma 10.4. klo 19 kirkossa. Toimittaa Minna Salmi, kanttori Anna-Kaisa Pitkänen.
Iltakirkko ti 11.4. klo 19 kirkossa. Toimittaa Pekka Kinnunen.
Hartaus ke 12.4. klo 13.30 Salonkartano, Petri Satomaa,
Pirjo Mäntyvaara.
Seurakuntakerhoa ei ole kii-

rastorstaina 13.4.
Kiirastorstain messu to
13.4. klo 19 kirkossa. Toimittaa Jukka Joensuu, avustaa
Ulla Mäkinen, kanttori Pirjo Mäntyvaara, kirkkoväärtit Leena Karjalainen ja Tytti
Hyvärinen, Uusi Ääni.
Sanajumalanpalvelus pe
14.4. klo 10 kirkossa. Toimittaa Tapio Kortesluoma, kanttori Anna-Kaisa Pitkänen,
kirkkoväärti Pirkko Alanen.

Lapsille ja
lapsiperheille
Salonpään perhekerho pe
7.4. klo 9.30 Salonpään Kylätalolla.
Hiljaisella viikolla 10.–13.4.
ei ole lasten kerhoja.

Hiljaisen viikon ahtisaarnat

toteutetaan Oulujoen kirkossa yksinkertaisina
ja vaikuttavina lukupassioina.
Ma 10.4. klo 19 Matteuksen evankeliumi
Antti Leskelä ja työryhmä, Lauri Nurkkala.
Ti 11.4. klo 19 Markuksen evankeliumi Ilkka
Mäkinen ja työryhmä, Sanna Leppäniemi.
Ke 12.4. klo 19 Luukkaan evankeliumi Satu
Kreivi-Palosaari ja työryhmä, Lauri Nurkkala.
Tekstien välissä lauletaan paastonajan väkeviä
virsiä. Kesto noin 40 min.
Tervetuloa hiljentymään ja pysähtymään.

Palmusunnuntain sävelhartaus
sunnuntaina 9.4. klo 14 Yli-Iin kirkossa.
Yli-Iin kirkkokuoro, miesten lauluryhmä,
laulutrio Maariet, lapsikuoro, johtajana ja
kanttorina Anja Hyyryläinen, puhe Matti Jurvelin.
Kolehti Yhteisvastuukeräykselle. Kahvit ja myyjäispöytä kuorotoiminnan tukemiseksi seurakuntatalossa.

Laulu- ja soitinyhtye Puistolan tädit
sunnuntaina 9.4. klo 16 Myllyojan seurakuntatalossa.
Ohjelmassa viihdemusiikkia ja ikivihreitä 1950–1960-luvuilta. Pääsymaksy 15 €. Kahvitarjoilu.
Tuotto Yhteisvastuukeräykselle

Palmusunnuntain
perhemessu
sunnuntaina 9.4.
klo 10 kirkossa.

Toimittaa Minna Salmi,
avustavat Kirsi Järvelin,
lastenohjaajat ja
päiväkerholaiset
kanttorina
Anna-Kaisa Pitkänen
kirkkoväärtinä
Kaarina Haukipuro
Lapsikuoro

Lämpimästi tervetuloa!

Messun jälkeen nautitaan kirkkokahvit ja
mehut ”pääsiäisen värit loihti Luojan sivellin”.
Messuun voit osallistua myös
virtuaalikirkon kautta www.virtuaalikirkko.fi

Harrastukset ja kerhot
nuorille ja aikuisille

Palmusunnuntain sävelhartaus

Kyläkamari ma 10.4. klo 11
Pysäkillä, Kauppiaantie 5.
Paikalla myös SPR:n Terveyspointti.
Neulontaa ja matkakumppanuutta ti 11.4. klo 13 Pysäkillä, Kauppiaantie 5.

sunnuntaina 9.4. klo 19 kirkossa.
Nuorisokuoro Illusia ja naiskuoro Aava,
johtaa Eeva Maija Sorvari.
Soitinyhtye sekä Eerik Ohtamaa, urut ja piano.
Musiikkia paastonaikaan, mm. Leevi Madetojan
"Marian Murhe". Hartaus Pekka Kinnunen.
Ohjelma 5 € musiikkityön ja Yhteisvastuun hyväksi.

Apua ja tukea
tarvitseville
Diakonian aamupuuro ti
11.4. klo 9–10 Pysäkillä,
Kauppiaantie 5.
Diakonian aamupuuro on
tarkoitettu vähävaraisille oulunsalolaisille perheille ja yhden hengen kotitalouksille.
Puuron lisäksi ateriaan kuu-

luu leipä lisukkeineen, kahvi
tai tee. Paikalla on diakoniatyöntekijä.

Muut
Rauhanyhdistykset: Kirkonkylä Su 9.4. klo 16 seurat ry:llä Jukka Karhumaa,

Toivo Määttä. Ti 11.4. klo 19
laulutilaisuus kirkossa, Pekka
Kinnunen. Salonpää: Pe 7.4.
klo 18.30 kotiseurat Immosella. Su 9.4. klo 12 yhteinen
laulupyhäkoulu ry:llä.
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Tuiran
seurakunta
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
Pyhän Luukkaan kappeli
Yliopistokatu 7
Pyhän Tuomaan
kirkko
Mielikintie 3
Toimipaikat
Koskelan srk-koti
Koskelantie 86
Rajakylän srk-koti
Tervakukkatie 2
Palokan srk-koti
Parkettitie 3

Messu su 9.4. klo 10, Tuiran
kirkko. Toimittaa Riitta Louhelainen, avustaa Tuomo
Kinnunen, kanttori Anu Arvola-Greus.
Messu su 9.4. klo 12, Pyhän
Tuomaan kirkko. Toimittaa
Soili Pitkänen, avustaa Pekka Jarkko, kanttori Anna Kälkäjä.
Messu su 9.4. klo 12, Palokan seurakuntakoti. Toimittaa Riitta Louhelainen, avustaa Tuomo Kinnunen, kanttori Tommi Hekkala.
Iltamessu su 9.4. klo 18, Tuiran kirkko. Toimittaa Jaakko
Syynimaa, avustaa Lauri Kujala, kanttori Heikki Jämsä.
Hartaus Caritas-Matriitissa
pe 7.4. klo 14 Caritas Matriiti.
Hartauden pitää Marja-Leena Tahkola.
Hiljaisen viikon messu ti
11.4. klo 13, Pyhän Tuomaan
kirkko. Toimittaa pastori Pasi Kurikka, diakoniatyöntekijöinä Sirpa Vähäaho-Kuusisto ja Eeva-Marja Laitinen sekä kanttorina Heikki Jämsä.
Messuun on ilmainen bussikuljetus, ja messun jälkeen
on kahvihetki. Ks.ilmoitus
Kiirastorstain messu to
13.4. klo 14, Pyhän Luukkaan kappeli. Toimittaa Ari
Rautakoski, kanttori Riikka
Heinonen. AMK:n toteuttama messu.
Kiirastorstain messu to
13.4. klo 19, Tuiran kirkko.
Toimittaa Juha Valppu, avustaa Niilo Pesonen, kanttori
Heikki Jämsä.
Kiirastorstain messu to 13.4.
klo 19, Pyhän Tuomaan kirkko. Toimittaa Pasi Kurikka,
avustaa Anna-Leena Häkkinen, kanttori Anna Kälkäjä.
Kiirastorstain messu to
13.4. klo 19, Pyhän Luukkaan kappeli. Toimittaa Helena Paalanne, avustaa Tuomo Kinnunen, kanttori Raakel Pöyhtäri.

Apua ja tukea
tarvitseville
Diakonian ajanvaraus ma
klo 9–11 p. 044 316 1412.
Diakonian lounas to 6.4. klo
12–13, Pyhän Luukkaan kappeli. Vapaaehtoinen maksu.
Lisätietoja diakonissa Saila
Luukkonen p. 040 5747 092.
Diakonian ateria to 6.4. ja
13.4. klo 12–13, Rajakylän
seurakuntakoti. Vapaaehtoinen maksu.

Raamattua
arkiaamuisin
klo 8 Tuiran kirkossa
pe 7.4. 1.Kor. 4-5
ma 10.4. 1.Kor.6 –
1.Kor.7:1-16
ti 11.4. 1.Kor. 7
ke 12.4. 1.Kor.7:25–
40- 1.Kor.8
to 13.4. 1.Kor.8-9
www.oulunseurakunnat.fi/tuiran-seurakunta/raamatunlukuhetket
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Meidän messu

sunnuntaina 9.4. klo 10 Pyhän Luukkaan kappelissa.
Toimittaa Riikka Honkavaara,
avustavat Matti Ketola ja Sanna Tervo,
kanttori Raakel Pöyhtäri.
Rajakylän 5. musiikkiluokka opettaja
Mirja Pohjosenperän johdolla.
Pyhäkoulu saarnan aikana
alle kouluikäisille.
Vietämme palmusunnuntaina Meidän
messua. Messun jälkeen on tarjolla kirkkokahvit
missionuorten laittamana.

Hiljaisen viikon musiikki-illat
Vigilia

sunnuntaina 9.4. klo 19 Pyhän Tuomaan
kirkossa. Oulun kamarikuoro, johtaa Kristian Heberg.
Vuonna 1915 valmistunut Rahmanovin Vigilia on
mestariteos, joka on kohonnut kuorokirjallisuuden
klassikoksi ja yhdeksi esitetyimmistä teoskokonaisuuksista.

Were you there? tiistaina 11.4. klo 19 Pyhän
Tuomaan kirkossa. Sopraano Terttu Iso-ojan ja urkuri Esa Toivolan konsertti kutsuu kulkemaan kärsivän
Kristuksen mukana kohti Golgataa.

Hiljaisen viikon messu
tiistaina 11.4. klo 13 Pyhän Tuomaan kirkossa.
Toimittaa pastori Pasi Kurikka, diakoniatyöntekijöinä Sirpa Vähäaho-Kuusisto ja Eeva-Marja Laitinen
sekä kanttorina Heikki Jämsä.
Messuun on ilmainen bussikuljetus, ja messun
jälkeen on kahvihetki.
Linja-autoreitti:
11.55 Palokan seurakuntakoti/palvelukeskus,
Parkettitie
12.05 Rajakylän seurakuntakoti
12.10 Koskelan seurakuntakodin pysäkki
12.15 Tuiran palvelukeskus, Kangastie
12.25 Tuiran kirkko
12.30 Alppilan pysäkki, ajaa Kaarnatietä
12.40 Metsolan kartano, Mielikintie 8
Pyhän Tuomaan kirkko
Paluukuljetus lähtee klo 14.45
Pyhän Tuomaan kirkolta

Hiljaisen viikon
iltajumalanpalvelukset
Pyhän Luukkaan kappelissa:
ma 10.4. klo 19
ti 11.4. klo 19
ke 12.4. klo 19

kana myös diakoniatyöntekijä Sirpa Vähäaho-Kuusisto.
Kahvitarjoilu!
Harrastukset ja kerhot Raamattupiiri to 6.4. klo
12.30, Tuiran kirkko, Sumpnuorille ja aikuisille
Eläkeläisten kerho to 6.4. pu. Piiriä vetää pastori Petteri Tuulos.
klo 13, Pyhän Tuomaan
Raamattupiiri to 6.4.
kirkko. Kerho on
ja 13.4. klo 16, Patarkoitettu erilokan seurakunDiakonian
ikäisille elätakoti. Piiriä
keläisille.
ateria
vetää Liisa SuMukana
to 6.4. ja 13.4. klo 12–13
tinen p. 040
diakoni PäiRajakylän
7390 971.
vi Moilanen
seurakuntakoti.
Puutyökerho
p. 040 5747
Vapaaehtoinen
ma 10.4. klo 9
064.
maksu.
–13,
Siipi. Kerho
Seniorien
kokoontuu
Siiven
laulupiiri
to
kellaritiloissa maa6.4. klo 13.30, Tuinantaisin ja keskiviikkoiran kirkko. Tule laulamaan
sin.
Kerhossa tehdään puuyhdessä vanhoja, tuttuja
koululauluja, hengellisiä lau- töitä omiin tarpeisiin tai tilaluja sekä virsiä kanttori Tom- uksesta lähetystyön hyväksi.
mi Hekkalan johdolla! Mu- Käsityökerho ma 10.4. klo

12, Tuiran kirkko, Sumppu.
Kivi- ja tiffanylasikerho ti
11.4. klo 10, Pyhän Tuomaan
kirkko.
Käsityökahvila ti 11.4. klo
12, Koskelan seurakuntakoti.
Yhteisvastuukahvila ja putiikki ke 12.4. klo 12–16, Tuiran kirkko. Avoinna keskiviikkoisin 5.4.,12.4. ja 19.4.
Tule kahvittelemaan ja ostamaan pääsiäiskoristeita ja
käsitöitä. Ota mukaan pääsiäiskortteja katsottavaksi
ja ihasteltavaksi. Voit tehdä uuden kortin ilahduttamaan naapuritalon vanhuksia. Tuotto käytetään Yhteisvastuukeräykseen. Tervetuloa!
Lähetys- ja raamattupiiri ke
12.4. klo 16, Pyhän Tuomaan
kirkko, Ystävänkammari.

Stabat Mater keskiviikkona 12.4. klo 19 Pyhän
Tuomaan kirkossa. Virve Karén, sopraano, Sirpa Kurra, mezzosopraano, Paulus Sipilä, kontratenori, Sinikka Ala-Leppilampi, viulu I, Henri Pigg, viulu II, Maria
Saari, sello ja Raakel Pöyhtäri, urut.
Pitkäperjantain musiikiksi sävelletty Girolamo Abosin( 1715–1760) Stabat Mater on hänen teoksistaan
tunnetuin, syvästi henkinen ja mystinen sävelteos.

Kuljetus Rajakylän seurakuntakodilta Palokkaan
jumalanpalvelukseen sunnuntaisin
lähtö klo 11.30 Rajakylän seurakuntakodilta,
paluu klo 13.30 Palokasta.
Ilmoittautumiset pe klo 14 mennessä
tuiranseurakunta@evl.fi tai p. (08) 5314 600.

TalousTsemppari-koulutus

Takuusäätiön järjestämä koulutus vapaaehtoisille.
Ilmoittautuminen 14.4. mennessä:
www.vapaaehtoistyo.fi/oulu

Yhteisvastuu
putiikki
ja kahvila
Keskiviikkona
5.4., 12.4. ja 19.4.
klo 12-16
Tuiran kirkko,
Myllytie 5
Tule kahvittelemaan ja ostamaan pääsiäiskoristeita ja
käsitöitä. Ota mukaan pääsiäiskortteja katsottavaksi ja
ihasteltavaksi. Voit tehdä uuden kortin ilahduttamaan
naapuritalon vanhuksia. Tuotto käytetään Yhteisvastuukeräykseen. Tervetuloa!
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Kärsimysajan lauluja
sunnuntaina
Kiiminkiläiset yksinlaulajat esittävät kärsimysajan
lauluja sunnuntaina 9.4. kello 19 Kiimingin
seurakuntakeskuksessa.
Kuvassa Eira Saarela, Marjut Uusitalo,
Saana Puhakka, Olli Vuorinen,
Jarkko Metsänheimo, Risto Ainali,
Jukka Nevalainen ja Erja Haho, illassa esiintyvät
myös Raisa Karjalainen ja Matti Laurila.
Kello 18 alkaen on tarjolla kahvia,
leivonnaisia ja lohirieskoja,
kahviraha 5 euroa Yhteisvastuun hyväksi.

Kirjoja, lehtiä ja kortteja

Käsitöitä, puutöitä, kirjoja, lehtiä ja kortteja sekä
Käsitöitä
• Puutöitä
• Kahvila
kahvila
Oulun seurakuntien
lähetystyön
hyväksi.
Lähetystyön hyväksi.

Avoinna la 8.4.Avoinna
klo 10–14 ja

Nokelantie
48 B hiljaisella
suljettu
sekä
ma,viikolla
ti klo 10–14
(Höyhtyänpääsiäisviikolla
ostos10.–21.4
klo 14–18. neulekahvila
to
keskuksen vieressä)
klo 10–14 vieressä),
48 B (Höyhtyänpe
ostoskeskuksen
p.Nokelantie
044 3161 720
p. 044 3161 720. Avoinna: ma–ti klo 10–14,
to klo 14–18 neulekahvila ja pe klo 10–14.
Haluatko
muuttaa maailmaa oikeudenmukaisemwww.facebook.com/Siipi-900242623383575/
maksi, puolustaa syrjittyjä ja välittää viestiä Jumalan
rakkaudesta?
Tervetuloa
Siipeen!
Sanan
välittäjänä
lähipiirissä
pe 7.4. klo 12–13 Siivessä.
Tovi reformaation juhlavuoden merkeissä, keskustelua ja
Tovi pe
20.1.
klo 12–13 Siivessä. Tovi reformaation
kahvit.
Satu
Kreivi-Palosaari.
juhlavuoden
merkeissä,
keskustelua
ja kahvit.
Sanan
välittäjänä
lähipiirissä
pe 7.4. klo
12–13 Siivessä.
Teol.yo.
Noora Mattila.
Tovi
reformaation
juhlavuoden merkeissä, keskustelua ja
kahvit. Satu Kreivi-Palosaari.

Varrella virren

keskiviikkona 12.4. klo 18.30 Oulunsalon kirkossa.
Tule laulamaan kauniita, hiljaisen viikon virsiä ja
samalla hiljentymään puhuttelevan hiljaisen viikon
sanoman äärelle.
Tilaisuus on osa Oulun seurakuntayhtymän Varrella
virren -sarjaa ja Reformaation juhlavuotta.
Laulattamassa kanttori Pirjo Mäntyvaara
Vapaa pääsy. Lämpimästi tervetuloa!

”Eniten toivon rauhaa”
Kirkon Ulkomaanavun ajankohtaispäivä
maanantaina 27.4. klo 10–15 Pyhän Tuomaan kirkossa

Hengellisen musiikin helmiä

lauantaina 8.4. klo 19 Pyhän Luukkaan kappelissa.

lauantaina 8.4. klo 14–16 Karjasillan kirkossa.
Nuorille aikuisille ja aikuisille suunnattu ryhmä jonka
tarkoituksena on tutustuttaa lähetys- ja kehitysyhteistyöhön sekä kerätä rahaa niiden tukemiseen. Global
Action tarjoaa näkökulmia reiluun kauppaan, luomakuntaan ja ympäristöajatteluun, vastuulliseen matkailuun, uskontodialogiin ja kirkkojen väliseen yhteistyöhön. Lisätietoa: www.facebook.com/GlobalActionOulu

KappeLive -sarjan kevätkauden päättää oululainen
Palo-trio. Luvassa on akustishenkisiä sovituksia hengellisen musiikin klassikoista. Yhtye julkaisi viime
vuonna Onnellinen vaeltaja -albumin, joka koostuu
folk-musiikin hengessä sovitetuista virsistä, vanhoista hengellisistä lauluista ja suomigospelin suosikkilauluista. Yhtyeeseen kuuluvat laulaja-kitaristi Markus Pätsi, lyömäsoittaja Samuel Halonen ja basisti
Ville-Veikko Mikkonen.
Konserttiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Toimintaa paremman maailman puolesta

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISTYÖ
Perhekahvila erityisille perheille ma 10.4. klo 9.30–12,
Heinätorin srk-talo. Perhekahvila erityisille perheille.
Perhepiiri to 13.4. klo 12–13.30 Vanha pappila Jössen
-sali. Vanhemmille, joilla on kehitysvammainen lapsi.
Keskustelukerho ti 18.4. klo 17–18.30 Heinätorin srktalo. Eri-ikäisille kehitysvammaisille aikuisille.

Erityisten
sisarusten
ilta

tiistaina 10.4.
klo 17–20 Oulussa
Omaiset & Läheiset ry:n
kahvilatilassa, Isokatu 47

KUULOVAMMAISTYÖ
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 6.4. klo 14,
Keskustan srk-talo. Lisätietoja: Ulla-Maija Aaltomaa,
p. 050 5933 378.
Ystäväkerho to 6.4. klo 15, Palvelukeskus Runola, os.
Tuulaakitie 2.
Raamattupiiri ti 11.4. klo 13, Palvelukeskus Runola, os.
Tuulaakitie.
Viittovien eläkeläisten päiväpiiri ke 12.4. klo 13, Keskustan srk-talo. Viittomakielinen eläkeläisten kerho.
Viittomakielinen messu to 13.4. klo 14.30 Palvelukeskus Runola os. Tuulaakitie 2.
Kiirastorstain viittomakielinen messu to 13.4. klo 17,
Intiön srk-koti. Hiljaisen viikon yhteinen ateria klo 17
johtaa meidät yhteiseen ehtoollispöytään klo 18 alkavassa messussa.

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 7.4. klo 13–15, Keskustan srk-talo.
Vertaistukiryhmä päihdeongelmaisille naisille. Pastori
Anna-Mari Heikkinen tulee vieraaksemme.
Tavoiteryhmä ma 10.4. klo 10–12, Keskustan srk-talo.
Vertaistukiryhmä päihdeongelmaisille miehille ja naisille.

Sisarusten ilta on tarkoitettu ensisijaisesti 9–15-vuotiaille kehitysvammaisten lasten ja nuorten sisaruksille. Iltaa vietetään hauskanpidon, pizzan ja valokuvauksen merkeissä. Illan aikana keskustellaan erityisestä sisaruudesta ja tutustutaan toisiin erityisiin
sisaruksiin. Valokuvaus tehdään 2–3 hengen ryhmissä sisaruusteemalla.
Valokuvauksen jälkeen katsellaan kuvia ja nautiskellaan pizzasta. Tapahtuma on maksuton, mutta
ilmoittaudu ennakkoon 3.4. mennessä osoitteessa
www.erityinensisaruus.fi
Tapahtuman järjestää Erityinen sisaruus -projekti
ja rahoittaa STEA Veikkauksen tuotoilla.
Yhteistyössä mukana:

Ajankohtaispäivässä puhutaan Kirkon Ulkomaanavun
työstä pakolaisten parissa kehitysmaissa,
katastrofin ja sodan
keskellä sekä Suomessa. Lisätietoa ja ilmoittautumiset 20.4.
mennessä: www.kirkonulkomaanapu.fi/
seurakunnille/ajankohtaispaivat/ajankohtaispaiva-oulu-27-4-2017/

In English – kansainvälisyys
Worship Service in English on every Sun at 4 pm.
in St. Luke’s Chapel (Yliopistokatu 7, Linnanmaa).
Weekly gathering for international people.
Sunday school for children, coffee fellowship
Englanninkielinen hartaus, su 9.4. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli (Yliopistokatu 7, Linnanmaa). Kansainvälisten ihmisten viikoittainen kokoontuminen. Kaksikielinen pyhäkoulu. Kirkkokahvit.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Pyhän Luukkaan
kappelin muistojen ja historian
Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy.
keruu 1.3.–31.5.
Kuvat ja tekstit voi
lähettää joko sähköpostitse osoitteeseen soile.kontio@evl.fi tai postitse osoitteeseen Soile Kontio, Myllytie 5, 90500 Oulu.
Oulun yliopiston ekumeeninen pääsiäishartaus ke
12.4. klo 14, Pyhän Luukkaan kappeli. Hartaudessa
laulamme paastonajan ja pääisäisen virsiä. Tervetuloa syventymään kristikunnan suurimpaan juhlaan!

JÄRJESTÖT
Siioninvirsiseurat to 6.4. klo 18.30 Körttiksellä, Luokotie 5 A. Alaovi aukeaa soittamalla, p. 040 7071 681.
Valoa kansoille -lähetyskonsertti pe 7.4. klo 18, Pyhän Luukkaan kappeli. Evankelisten opiskelijoiden järjestämä konsertti lähetystyön hyväksi.
OPKOn opiskelijailta la 8.4. klo 18, Tuiran kirkko (Myllytie 5, Maininki-sali). Teemana: Malakian kirja, mistä
siinä on kysymys? Puhe Juha Muukkonen.
Hetki yhdessä -ilta ma 10.4. klo 19 rukoushuone (Koulukatu 41). Siionin matkalauluja, sanaa, yhdessäoloa
sekä iltapala. Järjestää joukko Uusheräyksen ja Rauhan Sanan nuoria aikuisia.
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 12.4. klo 18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Hiljaisen viikon seurat. Eolaiset.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17.
p. 08 5331 284.
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 seurakunnan perhetyö
Muhoksen seurakunnan varhaiskasvatus

Muhos
Palmusunnuntain perhekirkko su 9.4. klo 12
kirkossa. Toimittaa Jouni
Riipinen, kanttorina Ossi Kajava, lapsikuoro, lastenohjaajia.
Hiljaisen viikon iltakirkko/virsi-ilta ma 10.4. klo
19 kirkossa. Toimittaa
Jouni Heikkinen, kanttorina Ossi Kajava.
Hiljaisen viikon iltakirkko ti 11.4. klo 19 kirkossa. Toimittaa Soile Tuusa,
kanttorina Ossi Kajava,
nuorten kuoro.
Paastonajan kantaattikonsertti ke 12.4. klo
19 kirkossa. Puhe Jouni
Heikkinen. Ks. erillinen
ilmoitus.
Kiirastorstain messu to
13.4. klo 19 kirkossa. Toimittaa Jouni Riipinen,
puhe Soile Tuusa, kanttorina Ossi Kajava, kirkkokuoro.

Hartaus ja ehtoollinen to
6.4. klo 14 Helmin kodissa,
Jouni Riipinen.
Lähetyslauluilta to 6.4. klo
18.30 Kaija-Leena ja Pentti Pohjolalla, Laitilantie 225,
Jouni Heikkinen.
Iltakirkko to 6.4. klo 19 Rokualla, Rainer Väänänen.
Porinapirtti ti 11.4. klo 12
Laitasaaren rukoushuoneella. Tule koko kaksituntiseksi tai vain hetkeksi kahville/
teelle.

www.muhoksenseurakunta.fi/

PAASTONAJAN

Kantaattikonsertti
keskiviikkona 12.4. klo 19 Muhoksen kirkossa.

J.S. Bachin kantaatin BWV 4
Christ lag in Todes Banden
sekä aarioita ja koraaleja.
Muhoksen kamarikuoro,
orkesteri, konserttimestari
Johanna Leponiemi.
Sirkka Rautakoski, altto,
Tuomo Rahko, tenori,
Juha Hakulinen, basso.
Musiikinjohto Ossi Kajava.
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu
10 € musiikkityölle.
Hartaus ja ehtoollinen ti
11.4. klo 13 Muhoksen palvelukodissa, Jouni Heikkinen.
Hartaus ti 11.4. klo 14 tk-sairaalan b-osastolla, Rainer
Väänänen.
Keskipäivänkerho ke 12.4.
klo 11.30 seurakuntatalossa,
Jouni Heikkinen, Ossi Kajava.
Arvonta!
Hartaus ja ehtoollinen ke
12.4. klo 13.30 Laurinkodissa
ja klo 14 Matinkodissa, Jouni
Heikkinen.
Hartaus ja ehtoollinen to
13.4. klo 13 Päiväkeskuksessa, Soile Tuusa.
Kiirastorstain ehtoolliskirkko to 13.4. klo 13.30 Mikevan
palvelukodeissa, Jouni Riipi-

nen, Ossi Kajava.
Ruokakassien jakelu vähävaraisille maanantaisin klo
10–11 seurakuntatalon alakerrassa.
Kuorot: Hiljaisella viikolla ei
kuoroharjoituksia.
Lapset/perheet: Palmusunnuntain perhekirkko su 9.4.
klo 12 kirkossa. Hiljaisella viikolla ei perhekerhoja. Päiväkotien kirkkohetket ti 11.4. ja
ke 12.4. klo 9.30 ja 10.30 kirkossa.
Nuoret/rippikoulut: Koulupastoripäivystys torstaisin
klo 11–12.15 yläkoululla ja
lukiolla. Päivystys nuorisotoimistolla pe 7.4. klo 15–17.
Yökahvila Valopilikku la 8.4.

Vertaisryhmä
pienten lasten äideille!
Pienten lasten äitinä joutuu
usein venymään ja jaksamaan
päivästä toiseen. Ryhmässä voit
alkaa tavoitella itsellesi tärkeitä asioita, käynnistää hyvinvointiasi lisääviä muutoksia sekä jakaa kokemuksia toisten,
samanlaisessa elämänvaiheessa olevien äitien kanssa, saada ymmärrystä ja vertaistukea.
Ryhmä alkaa ti 18.4. klo 17.30–
19 ja jatkuu viikoittain (25.4., 4.5., 11.5. ja viimeisen kerran 1.6.). Ryhmään otetaan max. 10 äitiä. Ryhmää vetävät terveydenhoitajaopiskelija Hanna Marttila ja diakoni Hanna Kaisto-Vanhamäki. Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä Hanna-diakoniin p. 040 5470784 tai sähköpostilla. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 6.4. osoitteeseen hanna.kaisto-vanhamaki@evl.fi.
klo 19–24 Nuokkarilla yläkoululla.
Laitasaaren rukoushuone:
Aamurukous maanantaisin
klo 6.30. Porinapirtti ti 11.4.
klo 12. Perhekerho torstaisin
klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdistys: To 6.4. klo 18.30 ompeluseurat Virpi ja Jussi-Pekka
Hopalla sekä Anneli ja Pekka Rissasella. Pe 7.4. klo 19
nuortenilta Pekkarisella. La
8.4. klo 19 raamattuluokkailtakylät: 4-6lk Antila ja 7-8lk
Kesti. Su 9.4. klo 14 seurat
ry:llä. Ma 10.4. klo 18 päiväkerhot ry:llä. Ti 11.4. klo 13
lauluseurakerho Pirjo ja Timo
Karhumaalla.

Tyrnävä

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1
91800 Tyrnävä
Avoinna
ma–pe klo 9–14,
lisäksi to klo 15–17.
Suljettu pe 7.4 ja
kiirastorstaina 13.4.
p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi
Vs. kirkkoherra
Outi Pohjanen,
p. 044 7372 612
Vt. kappalainen
Teemu Isokääntä
p. 044 7372 619
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631
Tyrnävän seurakunta
on facebookissa,
käy tykkäämässä!

Perhekirkko su 9.4. klo
10 Tyrnävän kirkossa. Toimittaa Teemu Isokääntä,
kanttori Pentti Korkiakoski.
Perhemessu su 9.4. klo
18 Temmeksen seurakuntatalolla. Toimittaa Teemu Isokääntä, kanttori
Pentti Korkiakoski, avustaa Mikael Lehtimäki ja
Minna Matinlauri.
Herättäjäyhdistyksen iltakirkko ma 10.4. klo 19
Tyrnävän kirkossa. Saarna
Matti Nuorala, toimittaa
Outi Pohjanen, kanttori
Heikki Lumiaho.
Rauhanyhdistyksen iltakirkko ti 11.4. klo 19 Tyrnävän kirkossa. Saarna
Aarne Ronkainen, toimittaa Outi Pohjanen, kanttori Heikki Lumiaho.
Musiikkiahti ke 12.4. klo
19 Tyrnävän kirkko. Toimittaa Teemu Isokääntä, kanttori Pentti Korkiakoski.
Kiirastorstain messu
to 13.4. klo 19 Tyrnävän
kirkossa. Toimittaa Outi
Pohjanen, avustaja Salme Kinnunen.
Kiirastorstain messu
to 13.4. klo 19 Temmeksen kirkossa. Toimittaa
Teemu Isokääntä, kanttori Pentti Korkiakoski,
ehtoollisavustaja Anita
Junttila.

Laitasaaren rauhanyhdistys: Pe 7.4. klo 19 nuortenilta
Pekkarinen. La 8.4. maakuntamyyjäiset Oulussa. Klo 19
raamattuluokat: pienet Räisänen ja isot Kesti. Su 9.4. klo
12 ruokailu ja klo 13 seurakuntapäivä ry:llä. Ti 11.4. klo
13 lauluseurakerho Pirjo ja
Timo Karhumaalla. Ke 12.4.
klo 17.30 päiväkerho ry:llä.
To 13.4. klo 19 sisarilta ry:llä
Kastettu:
Sofia Olga Inkeri
Saarenpää,
Joel Valtteri Syri
Kuollut:
Siiri Hellin Vostrakov
s. Määttä 82

www.tyrnavanseurakunta.fi

Vanhusten
Perinneruokatapahtuma

Pääsiäispäivän konsertti

su 16.4. klo 15 Temmeksen kirkossa.
Esiintyy Selloduo Anna-Maaria ja Olli Varonen.
Ohjelmassa mm.
Bach, Schubert, Haydn, Saksio.

Pääsiäisyön valvojaiset

lauantaina 8.4. klo 12–14
Tyrnävän seurakuntatalolla.
Järjestämme Suomi 100- ja Tyrnävä 150 -juhlavuosien kunniaksi perinneruoka-tapahtuman tyrnäväläisille
ikäihmisille. Tarjolla on perinteisiä tyrnäväläisiä herkkuja:
- Läskisoosia
- Tuppipottuja
- Suolakurkkua
- Punajuurta
- Puolukkahilloa
- Rieskaa ja hiivaleipää
- Juhannusjuustoa
- Makoisat kahvit
Lisäksi ohjelmassa musiikkiesityksiä.

Lämpimästi tervetuloa!

Ruokailu on vanhuksille ilmainen.
Järjestäjät: Tyrnävän Martat, Lakeuden Palveluyhdistys ry, Suutarinkylän diakoniakylätoimikunta, Tyrnävän seurakunta, Tyrnävän Lions Club,
K&P Saarela Ky, Kylmäsen Liikenne

15.–16.4. Temmeksen seurakuntatalolla.

Tule mukaan valvomaan Pääsiäisen ilon äärelle! Ilmoittaudu mukaan 11.4. mennessä Jossulle, p. 044 7372 632.
Yön aikana kokkaillaan, ruokaillaan ja vietetään yhteistä aikaa. Valvojaiset toteutuvat mikäli ilmoittautuneita on vähintään 5. Ilmoittautuminen on sitova! Maksuton tapahtuma. Valvojaiset alkavat klo 20 ja päättyvät
klo 10. Valvojaisten aikana voi halutessaan myös ottaa
pienet nokoset.

YV-lipaskeräys ja kahvitus

perjantaina 7.4. klo 12–18 kauppojen
edustalla. Paikalla seurakunnan työntekijöitä,
luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia.
Tervetuloa porinoimaan!

Hartaus pe 7.4. klo 13.30, Lepolassa.
Hartaus ke 12.4. klo 15, Villa Tyrnissä.
Lasten pääsiäishartaus kiirastorstaina 13.4. klo 9.30
Tyrnävän kirkossa.
Koko perheen pääsiäishartaus kiirastorstaina 13.4. klo
10.30 Tyrnävän kirkossa, jonka jälkeen lounas Tyrnävän
seurakuntatalolla.
Elintarvikkeiden jako ja
puurotarjoilu vähävaraisille
tyrnäväläisille maanantaisin
klo 8.30–9.30 Pömilässä. Elintarvikkeita jaetaan niin kauan kun kasseja riittää.

Seurakuntakerho tiistaisin
klo 12.30–14 Tyrnävän srk-talolla.
Aamukammari keskiviikkoisin klo 9–10.30 Tyrnävän srktalolla.
Nuttupiiri HOX! Emme kokoonnu to 13.4. Seuraava
nuttuilu pidetään to 27.4. klo
17 tutussa paikassa seurakuntatalon Olkkarissa.
Tyrnävän rauhanyhdistys:
La 8.4. klo 18 aviopuolisoilta ry:llä. Su 9.4. klo 16 seurat ry:llä. Ti 11.4. klo 19 ahtisaarna kirkossa, Aarne Ronkainen.
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eurakunnissa tapahtuu 6.–13.4.2017

Liminka

Hailuoto

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Eläkeliitto srk-salissa ti
11.4. klo 12.
Saarenkartanon ehtoollishartaus to 13.4. klo 14.
Haluaisitko ryhtyä pyhäkoulunopettajaksi? Ota yhteyttä kirkkoherra Timoon.
Kari Holman kirjaa "Pohjois-Suomen kirkot" myynnissä kirkolla, hinta 40 €.

Pääsiäisajan jumalanpalvelukset
Kirkkoherranvirasto
Limingan pappilassa
ma, ti, to ja pe klo
9–15, ke klo 11–18
p. 044 7521 220
Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka
Sähköpostiosoitteet
liminka@evl.fi tai
etunimi.sukunimi@
evl.fi
Papit
Ilkka Tornberg
044 7521 222
Aino Pieskä
044 7521 224
Marja-Liisa Hautamäki
044 7521 240
Olli Seikkula
044 7521 231
Diakoniatyöntekijät
Antti Härkönen,
Liminka
044 7521 226
Marika Kamps, Liminka
044 7521 243
Ritva Sassali, Tupos
044 7521 227
Kanttorit
Hanna Korri
044 7521 242
Mika Kotkaranta
044 7521 234
Lastenohjaajat
Tuija Mourujärvi
044 7521 230
Helena Hakkarainen
044 7521 239
Ritva Juvani
044 7521 229
Mila Kimpimäki
044 7521 228
Ari Natunen,
pyhäkoulut
044 7521 238
Lähetyssihteeri
Hanna Korteniemi
040 7520 085
Nuorisotyö
Maria Pohjola
044 7521 236
Kirsi Junnonaho
044 7521 225
Markku Korhonen,
partio
044 7521 223
Srk-mestarit
Heikki Guttorm
044 7521 232
Timo Onkalo
044 7521 235
Talouspäällikkö
Matti Ruotsalainen
044 7521 233
Emäntä
Sirkka Puusaari
044 7521 241

Palmusunnuntain messu su 9.4. klo 10 kirkossa.
Toimittaa ja saarnaa Olli Seikkula, avustava pappi Ilkka Tornberg,
kanttorina Mika Kotkaranta.
Hiljaisen viikon ilta ti 11.4. klo 19 kirkossa. Aino Pieskä.
Ahtisaarna ke 12.4. klo 19 kirkossa. Toimittaa ja saarnaa Ilkka Tornberg.
Kiirastorstain ehtoolliskirkko to 13.4. klo 19 kirkossa.
Toimittaa Maisa Hautamäki ja Aino Pieskä,
kanttori Mika Kotkaranta, kuoro Kirkkolaulajat.
Pitkäperjantain jumalanpalvelus pe 14.4. klo 10 kirkossa. Ilkka Tornberg.
Jeesuksen kuolinhetken hartaus pe 14.4. klo 15 kirkossa. Ilkka Tornberg.

Kirkkoherranvirasto
ajanvaraus suoraan
työntekijöiden
numeroista.

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

Työntekijöiden
yhteystiedot
Kirkkoherra
Timo Juntunen
p. 040 7430 371
Vt. kanttori
Timo Ustjugov
p. 040 7430 381
Diakoniaharjoittelija
Tiina Molander
p. 040 7430 382
Suntio
Kari Tanskanen
p. 040 5858 010
Raamattuopetustilaisuus
to 6.4. klo 18.30 Pappilan salissa. Alustus aiheesta "Kärsimys", Maisa Hautamäki. Illan juontaa ja keskustelun
johtaa Marjo Junttola.
Euron aamupala, ruokajakelu ja kierrätystori pe 7.4.
klo 9 alkaen seurakuntatalolla.
Pääsiäiskuvaelma lapsiperheille ma 10.4. klo 18 kirkossa. Musiikkiesityksessä Maisa
Hautamäki, Tuija Mourujärvi, Helena Hakkarainen, Ritva Juvani ja Mila Kimpimäki.
Säestäjänä Ari Natunen.
Kuorot ke 12.4.: Tähdet klo
17 seurakuntatalolla Celeste
klo 17 kirkossa, Kirkkolaulajat klo 18.30 seurakuntatalolla ja Minka klo 18:30 kirkossa.
TOSIKKO ke 12.4. klo 17.30
Vanamon Olohuoneessa.
Partio: Hiljaisella viikolla 10.–
17.4. ei ole partiotoimintaa.
Ke 12.4. Päivystys partiotoimistossa klo 14–16. Tarkemmat tiedot toiminnasta löydät www.niittykarpat.fi
Rauhanyhdistys: To 6.4. klo
19 naistenilta ry:llä. Pe 7.4.
klo 18.30 raamattuluokka
(5.–6.) ry:llä. La 8.4. klo 18.30
raamattuluokka (7.–8.) ry:llä.
Su 9.4. klo 12 pyhäkoulut ja
klo 14 seurat Joutsenkodilla sekä klo 16 ja 17.30 seurat
ry:llä. Ti 11.4. klo 12 varttuneiden kerho ry:llä. Pe 14.4.
klo 16 ja 17.30 seurat ry:llä.

Lue Limingan
seurakunnan
terveisiä myös
sivulta 8.

Vapaaehtoisten rovastikunnallinen virkistyspäivä Yli-Iin Kierikissä la 6.5. Lähtö Hailuodosta klo 6.30 (seitsemän lautalle). Ilmoittautumiset ruoka-allergiatietoineen diakoniantyöntekijä Tiinalle
19.4. mennessä.

Viikoittaiset
kerhot
Päiväkerho
keskiviikkoisin
klo 9.30–11.30
kirkolla.
”Viisastenkerho”
keskiviikkoisin
klo 13–14.30
Saarenkartanossa.
Kaverikerho
torstaisin klo 10–11.30
kirkolla.
Kirkkokuoro
torstaisin klo 18–19.30
kirkolla.

Siikalatva
Nyt kuule lauluni iloinen
Celeste-kuoron kevätkonsertti
sunnuntaina 9.4. klo 14 Limingan kirkossa.
Konsertissa kuullaan
* Suomalaista kuoromusiikkia
* Hengellistä kuoromusiikkia
* Nelikätisiä urkukappaleita
Vapaa pääsy.
Ohjelma 5 €.
Tuotto käytetään Celeste-kuoron
kevätretkeen Kirkon musiikkijuhlille Helsinkiin

Kirkkoherranvirasto
Pulkkilantie 11,
92600 Pulkkila
ma, ke, pe klo 9–13.
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi
Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
virkavapaalla
Vs. kirkkoherra
Juha Luokkala
p. 040 0386 983

Seurakuntakerhon
retki Ouluun 3.5.
Ohjelmassa tutustuminen Oulun ortodoksiseen
kirkkoon, ruokailu sekä käynti Kauppakeskus
Valkeassa, jossa mahdollisuus shoppailuun ja
kahvitteluun omakustanteisesti.
Ilmoittautuminen diakonissa Antti Härkönen,
p. 044 7521 226.

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola
p. 040 5199 600
Vs. Seurakuntapastori
Hanna Vapaavuori
p. 044 5181 191
Diakonissat
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171
Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Kastettu:
Netta Mirella
Kämäräinen

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Nuortenillat: to 6.4. klo 17
Kestilän kerhokodissa, ti
11.4. klo 17 Pippolan srk-kodissa ja ke 12.4. klo 17 Pyhännän srk-talon kerhotilassa.
Isoskoulutuspäivä la 8.4.
klo 10 Piippolan srk-kodissa.
Cadenza-kuoron konsertti su 9.4. klo 15 Kestilän kirkossa. Kuoro koostuu Oulun
ammattikorkeakoulun opiskelijoista.
Ehtoollishartaudet ikäihmisille: ma 10.4. klo 13 Rantsilan srk-talossa ja ti 11.4. klo
13 Kestilän srk-kodissa. Hartauden jälkeen kirkkokahvit.
Pyhännän kirkonkylän diakoniapiiri ma 10.4. klo 14
Kuurankukassa.
Lankapiiri ma 10.4. klo 17
Pulkkilan kerhokodissa.
Syöpäkerho ke 12.4. klo
12.30 Rantsilan srk-talossa.
Kastettu:
Aurora Aava Kristiina
Kärkkäinen (Piippola),
Kaapo Vilho Topias Kamula (Pyhäntä),
Heikki Toivo Juhani
Kemppainen (Pyhäntä)
Kuollut: Vilho Einari
Myllyniemi 86 (Pyhäntä),
Mauno Antero Kansanniva 80 (Rantsila),
Sulo Gabriel Lotvonen 91
(Kestilä), Ilmari Olavi
Lemmetyinen 91 (Pulkkila),
Aino Eliina Paavola e.
Junttila 84 (Pulkkila)

Rauhan Tervehdys | Nro 12 | 6.–13.4.2017

27

Lumijoki

www.hailuodonseurakunta.fi

www.lumijoenseurakunta.fi

Palmusunnuntain sanajumalanpalvelus
su 9.4. klo 10 kirkossa. Toimittaa Markku Tölli,
kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen.
Kiirastorstain messu to 13.4. klo 18 kirkossa.
Toimittaa Markku Tölli, kanttorina
Maili Muuttola-Junkkonen, tiimi avustaa.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus
”Herra on minun valoni” pe 14.4. klo 10 kirkossa.
Toimittaa Markku Tölli, kanttorina
Maili Muuttola-Junkkonen, virsiä 4-äänisesti
Lakeuden katedraalin kuoron johdolla.

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

Pääsiäisajan
jumalanpalveluksia
Palmusunnuntain sanajumalanpalvelus
su 9.4. klo 10 kirkossa.
Toimittaa Arpad Kovacs,
kanttori Timo Ustjugov.
Ahtisaarna ti 11.4. klo 18 kirkossa.
Toimittaa Timo Juntunen,
kanttori Timo Ustjugov.
Kiirastorstain messu to 13.4. klo 19. kirkossa.
Toimittaa Timo Juntunen,
kanttori Timo Ustjugov.
Tiina Molander, rippikoululaiset.

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

Pääsiäispäivän messu su 16.4. klo 10 kirkossa.
Toimittaa Markku Tölli, kanttorina
Maili Muuttola-Junkkonen, tiimi ja Varjakka-kvartetti
avustaa. Messun jälkeen suklaamunat kirkkoväelle.

Arkisto / Minna Kolistaja

Kirkkoherranvirasto
Ylipääntie 11
91980 Lumijoki

2. pääsiäispäivän messu ma 17.4. klo 14 Lumilyhdyssä.
Toimittaa Markku Tölli, kanttorina
Maili Muuttola-Junkkonen.
Lasten kerhotoiminta nor- ke 12.4. klo 14.
maalisti viikolla 14, mutta Kuoro keskiviikkoisin klo
pääsiäisviikolla ei ole kerho- 18.30 srk-talossa.
ja erikseen, vaan kaikki ovat Koululaisten pääsiäiskirkko
tervetulleita pääsiäisen pik- to 13.4. klo 9.
kukirkkoon to 13.4. klo 10, Pikkukirkko to 13.4. klo 10
kirkossa. Pikkukirkko
kerhoista lisätietoa Silon kaikkien lasten
jalta p. 044 7750
Kesätöitä
yhteinen kirk601.
nuorille: hakea
kohetki ja sinPerhekerho to
voivat tänä vuonna
ne aikuisetkin
6.4. klo 10 srk16 v. täyttävät ja
ovat tervetultalossa ja silloin
sitä vanhemmat.
leita!
esitteillä SilverHakemukset
Kesätöitä nuojungle- vaatteiviim. 28.4.
rille: Seurakunta Sarianne Karjanan kesätöihin voi
laisen johdolla. Tervat hakea tänä vuonvetuloa mukaan! Pääsiäisviikolla to 13.4. kokoon- na 16 v. täyttävät ja sitä vannumme pikkukirkkoon klo hemmat. Vapaamuotoiset
10. Pikkukirkon jälkeen ei hakemukset voi toimittaa
seurakuntaan jo nyt ja viiole kerhoa.
Hartaushetki Lumilyhdyssä meistään 28.4. klo 12 pos-

tin tai sähköpostin lumijoen.
seurakunta@evl.fi kautta.
Kesätyö on reipasta ulkotyötä ja työjakson kesto 3 viikkoa, 5 h/ pv. Lisätietoa netistä: lumijoenseurakunta.fi tai
p. 044 7750 604 / Matti.
Rauhanyhdistys: Pe 7.4. klo
19 raamattuluokat T&H Vanhalalla (pienet) ja S&J Mattilalla (isot), klo 19 nuortenilta Laholla. Su 9.4. klo 12
pyhäkoulut Kk: Jaakko Klaavolla, Lk: M&J Myllysellä ja
Yp:M&M Jokitalolla, klo 17
seurat ry:llä. Ma 10.4. klo 19
sisarpiiri ry:llä.

Kastettu: Aarni
Immanuel Illikainen.

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Lasten pääsiäiskirkot

Jumalanpalvelukset

Palmusunnuntai 9.4.
Perhejumalanpalvelus klo 10 Pyhännän kirkossa.
Jonne Pirkola, Ulla Koskelo, Sirkku Palola ja lapsikuoro.
Messu klo 10 Rantsilan kirkossa. Hanna Vapaavuori,
Arja Leinonen ja lapsikuoro Stellat.
Perhemessu klo 13 Pulkkilan kirkossa. Jonne Pirkola,
Arja Leinonen, Johanna Hietala ja lapsikuoro.
Messu klo 13 Kestilän kirkossa.
Hannu Lauriala, Ulla Koskelo ja Kirkkokuoro.
Messu klo 13 Piippolan kirkossa.
Hanna Vapaavuori, Pekka Kyöstilä.
Tikkutiistai 11.4.
Ahtisaarna klo 19 Rantsilan kirkossa.
Pentti Jäntti ja Arja Leinonen.
Ahtisaarna klo 19 Piippolan kirkossa.
Matti Nuorala, Unto Määttä, Piippolan mieslaulajat
ja Viola-kuoro, kuoronjohtaja Kaisu Boutellier.
Kellokeskiviikko 12.4.
Ahtikirkko klo 19 Junnonojan rukoushuoneessa.
Samuel Korhonen ja Pekka Kyöstilä.
Kiirastorstai 13.4.
Messu klo 18 Piippolan kirkossa.
Jonne Pirkola ja Arja Leinonen.
Messu klo 19 Kestilän kirkossa.
Hanna Vapaavuori ja Unto Määttä.
Messu klo 19 Pyhännän kirkossa.
Erkki Piri ja Veijo Kinnunen ja lapsikuoro.
Messu klo 19 Rantsilan kirkossa.
Hannu Lauriala ja Pentti Jäntti.
Messu klo 20 Pulkkilan kirkossa.
Jonne Pirkola ja Arja Leinonen.
Klo 10 jumalanpalvelusta voit seurata suorana
lähetyksenä osoitteessa www.siikalatvanseurakunta.fi
Hartaus to 13.4. klo 15 Pulkkilan Suopursussa.
Seurakuntakerhot: Kesti-

lä: pe 28.4. klo 10 srk-kodissa. Piippola: tiistaisin klo 12
Väinölässä. Pulkkila: torstai-

ma 10.4. klo 10 Rantsilan kirkossa.
Jonne Pirkola, Arja Leinonen ja Johanna Hietala.
ti 11.4. klo 10 Kestilän kirkossa.
Jonne Pirkola, Arja Leinonen ja Johanna Hietala.
ke 12.4. klo 10 Pulkkilan kirkossa.
Hanna Vapaavuori, Veijo Kinnunen ja
Marketta Taipaleenmäki.
to 13.4. klo 9.30 Piippolan kirkossa.
Hanna Vapaavuori Arja Leinonen ja
Marketta Taipaleenmäki.
to 13.4. klo 9.30 Pyhännän kirkossa.
Jonne Pirkola, Veijo Kinnunen ja Sirkku Palola.

Sellomusiikkia
ja hiljaisen
viikon tekstejä

perjantaina 14.4. klo 19
Piippolan kirkossa.

Tiedossa pitkäperjantai-iltaan
kaunista sellomusiikkia ja
hiljaisen viikon tekstejä.
Mukana Joonas ja
Hanna Vapaavuori.
Tervetuloa!

sin klo 12 srk-talossa. Pyhän- Varhaisnuoret: Kestilä: Astä: ke 12.4. klo 10 srk-talos- kartelu- ja kokkikerho tiissa. Rantsila: to 27.4. klo 13 taisin klo 13.15 kerhokodissrk-talossa.
sa. Piippola: VarhaisnuorPerhekerhot: Kestilä: keski- ten kerho keskiviikkoisin klo
viikkoisin klo 10 kerhokodis- 16.30 srk-kodissa. Pulkkila:
sa. Pulkkila: keskiviikAskartelu- ja kokkikoisin klo 10 kerkerho maananHiljaisella
hokodissa. Pytaisin klo 14.15
viikolla
häntä: ti 18.4.
kerhokodissa.
vko 15
klo 10 srk-talon
Pyhäntä: Puu(10.–16.4.)
kerhotilassa.
hailukerho tiisei ole kerhoja
Rantsila: maataisin klo 14.30
ja kuoroja!
nantaisin klo 10
srk-talon kerNuppulassa.
hotilassa. TavasPäiväkerhot: Kestitkengän varkkarit
lä: tiistaisin klo 10 kertorstaisin klo 16 Tavashokodissa Pulkkila: Ryhmä tkengän koululla. Rantsila:
1 torstaisin ja ryhmä 2 per- Poikakerho tiistaisin klo 15
jantaisin klo 10 kerhokodis- Nuppulassa. Hovin varkkarit
sa. Pyhäntä: keskiviikkoisin torstaisin klo 15 Hovin kouklo 10 kerhotilassa. Rantsi- lulla.
la: tiistaisin klo 11 ja torstai- Rauhanyhdistys: Kestilä:
sin klo 12 Nuppulassa.
Seurat su 9.4. klo 14 Pihlajis-

Pääsiäismyyjäiset
to 13.4. klo 12–13 Piippolan srk-kodissa.

Myytävänä leivonnaisia, arpoja ja kahvia
Karjalanpiirakoita voi tilata etukäteen
viim. ma 10.4. p. 044 5763 119 / Leena Hyytinen
tai p. 040 7522 165 / Arja Hyvärinen.
Tuotto lähetystyölle.
Tervetuloa!
tossa. Markku Pikkarainen.
Pyhäntä: Seurat su 9.4. klo
16 ry:llä. Jouko Luukkonen
ja Mauno Mustapää. Messu to 13.4. klo 19 kirkossa.
Rantsila: Ompeluseurat pe
7.4. klo 19 ry:llä. Tuomo Näsänen.
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuoro keskiviikkoisin klo 17 srkkodissa. Pulkkila: Käsikellot

ke 12.4. klo 9.30 srk-talossa.
Stellat torstaisin klo 15.15
srk-talossa. Pyhäntä: Lapsikuoro torstaisin klo 17.30
srk-talossa. Mieskuoro to
6.4. klo 19 srk-talossa. Rantsila: Veteraanikuoro keskiviikkoisin klo 11, Stellat keskiviikkoisin klo 15.15 ja Kappelikuoro keskiviikkoisin klo
18.30 srk-talossa.
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Postia & palautetta

Suoraan kysyttynä

Minne radiojumalanpalvelukset katoavat?

M

istä johtuvat Radio
Dein kautta lähetettävien Oulun seurakuntien radiojumalanpalvelusten toistuvat yhteysongelmat?
Ohjelmatiedoissa ilmoitettu
radiojumalanpalvelus on jäänyt useita kertoja lähettämättä yhteysongelmien takia, eikä toimittaja aina edes tiedo-

ta asiasta kuuntelijoille. Myöskään Rauhan Tervehdyksessä
tai muissa lehdissä en ole nähnyt asiasta tiedotettavan.
Minusta se, että yhteysongelmia ei korjata eikä niistä
edes tiedoteta, antaa välinpitämättömän kuvan asiakaspalvelusta ja jumalanpalvelusten lähettämättä jääminen aiheuttaa
pettymyksen tunteita kuunte-

lijoille.
Toivoisin, että yhteysongelmien syy selvitettäisiin ja yhteydet korjattaisiin ensitilassa
jotta jumalanpalvelukset saataisiin lähetettyä suunnitellusti uskoakseni monien kuuntelijoiden iloksi.

VASTAUS: Oulun seurakuntien
lähetyksissä Radio Dein taajuudella on ollut ongelmia kolmena sunnuntaina tämän vuoden puolella. Tiedotamme ongelmista Rauhan Tervehdyksen
kautta silloin, kun radioinneissa on jokin jatkuva vika, mutta
kaikki kolme tilannetta johtui-

vat tilapäisestä syystä.
Sunnuntaisin lähetyksessä ei
ole juontajaa, vaan kaikki puhe on äänitetty etukäteen. Siksi muutoksiin ei ole mahdollista reagoida lähetyksessä.
Pahoittelen kovasti ongelmista tullutta mielipahaa.
Teemme parhaamme, jotta lä-

hetykset jatkossa onnistuvat.
Toisaalta iloitsen siitä, että radiointimme kiinnostavat. Kaikki
palaute auttaa meitä tämän toiminnan kehittämisessä.

Miksi vain papeista voi valittaa
tuomiokapituliin?

K

ysymyksiin vastaa lakimiesasessori Mari Aalto
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulista.

Lienee syytä määrittää ensin pappisvirka ja papin virka. Piispa vihkii henkilön pappisvirkaan, joka säilyy papilla tehtävästä riippumatta. Papin viralla tarkoitetaan kirkon tehtävää, johon voidaan valita vain pappi.
Piispan tehtävänä on kirkollisen lainsäädännön mukaan
muun muassa tukea ja ohjata hiippakuntansa pappeja sekä valvoa, että he hoitavat velvollisuutensa. Piispan apuna
hiippakunnan hallinnossa toimii tuomiokapituli. Hallintolain mukaan valvovalle viranomaiselle voi tehdä kantelun, jos katsoo henkilön toimineen lainvastaisesti tai laiminlyöneen tehtäviään.
Papin toimintaan voivat puuttua
joko hänen esimiehensä tai piispa ja
Rajanveto
tuomiokapituli. Rajanveto näissä kysymyksissä ei ole aina selvä.
näissä
Jokapäiväiseen viranhoitoon liitkysymyksissä
tyvissä ongelmissa on syytä olla yhteei ole aina
ydessä papin esimieheen, esimerkiksi
selvä.
seurakunnan kirkkoherraan. Opillisissa asioissa, papille sopimattomaan
käytökseen tai pappisviran velvollisuuksien laiminlyömiseen liittyvissä kysymyksissä vastuu on piispalla ja tuomiokapitulilla.

MARKKU VÄYRYNEN

opettaja, Haukipudas

MERVI PÄIVÄRINTA

tiedottaja, Oulun ev.lut. seurakuntien
viestintäpalvelut

Lestadiolaisuudessa tarvitaan keskustelua

U

skon, että Sirpa Heinosen palaute (RT
10/2017) Martti Heinosen aiemmassa lehdessä olleeseen kirjoitukseen
noudattaa sitä ikävähköä periaatetta, mitä Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys SRK ja sen myötä myös Päivämies-lehti (uuden päätoimittajan kauden alkamiseen
asti) samoin kuin lukemattomat saarnat lukuisissa seurois-

sa (jälleen: uuden puheenjohtajan kauden alkamiseen saakka) ovat noudattaneet. Toisin
sanoen näille tahoille hyökkäys on paras puolustus.
Tämä on ollut periaate koko ajan 70-luvun kyseenalaisista tapahtumista lähtien, mitkä
”ylilyönnit” on kyllä sittemmin
myönnetty. Perusperiaatteena
oli, ja joidenkin tahojen piirissä se vallitsee yhä: mitään pahaa ei ole tapahtunut, vaan jos

jotakin on esiintynytkin joillakin paikkakunnilla.
Mielestäni avointa keskustelua tarvitaan, ja juuri niin
vakavassa sävyssä kuin mitä
Kristukseen uskovien keskellä
mahdollisesti vallitseva hengellinen, henkinen, jopa fyysinen
väkivalta edellyttää.

Miten piispa voi olla vastuussa työntekijästä, joka työskentelee ihan muissa kuin papin hommissa?
Tämä kysymys liittyy kirkon hallinnolliseen ja opilliseen rakenteeseen, jonka mukaan piispa on hiippakuntansa pappien ylin kaitsija. Pappeuteen liittyvissä asioissa pappi pysyy aina oman piispansa alaisena. Toki muissa työtehtävissä pappi on muiden työntekijöiden tavoin
esimiehensä alainen.

KAISU-TELLERVO KOTAPALO

Oulu

Kirjoituspyyntö syömishäiriön sairastaneille
rastaneita henkilöitä. Sinun ei
tarvitse olla minkään uskontokunnan jäsen.
Kirjoita minulle vapaamuotoisesti 30.4.2017 mennessä. Vaihtoehtoisesti voit myös
osallistua haastatteluun. Toivon, että mainitset kirjoituksessasi ikäsi ja sukupuolesi.
Kerrothan myös, mitä syömishäiriötä (kyseessä voi myös olla epätyypillinen syömishäiriö)
olet sairastanut.
Voit kirjoittaa nimettömäs-

ti. Jos vastaat postitse, laita
kuoreen tunniste ”kirjoituspyyntö Koivunen”. Käsittelen
kaikki vastaukset luottamuksellisesti, eikä yksittäinen vastaaja ole tunnistettavissa tutkimuksesta. Tutkimusaineisto
on ainoastaan minun käytettävissäni.
HELI KOIVUNEN

heli.koivunen@helsinki.fi
Helsingin yliopisto / Käytännöllisen
teologian laitos
PL 4, 00014 Helsingin yliopisto

Kirjoita meille!

Julkaisemme Postia-palstalla 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. Toimituksella on oikeus tarvittaessa käsitellä kirjoituksia.
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Mari Lähteenmaa

S

airastatko tai oletko sairastanut jonkin syömishäiriön? Olisin kiinnostunut kuulemaan ajatuksistasi ja erityisesti siitä, miten syömishäiriö on vaikuttanut
hyvinvointiisi sekä suhteeseesi ja ajatuksiisi uskonnosta, jumaluudesta ja hengellisyydestä.
Kerään tutkimusaineistoa
tekemääni pro gradu -tutkimusta varten. Etsin haastatteluun 18 vuotta täyttäneitä syömishäiriötä sairastavia tai sai-

Miksei muista kirkon työntekijöistä voi valittaa tuomiokapituliin?
Piispan ja tuomiokapitulin valvontatehtävä ylettyy laajasti ottaen myös muihin seurakuntien työntekijöihin,
mutta lähtökohtaisesti ongelmat pyritään ratkaisemaan
työyhteisössä esimiehen johdolla.

Kerro meille, mitä meidän
pitäisi kysyä ja keneltä!

JAKELUPALAUTE p. 044 5626 453
(päivystäjä vastaa pe klo 9–12)
jakelupalaute@rauhantervehdys.fi
ILMOITUSTILAN MYYNTI
Pirjo Teva 040 680 4057, pirjo.teva@kotimaa.fi.
Huom. ilmoitustila on varattava 8 pv
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Kotimaa Oy / Lisbeth Sarkkinen,
p. 040 750 5508, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä).
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