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Jumalalle kaikki elävät! Sivu 17.
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Eini Piirala tietää:

Syvän surun elänyt 
saa kokea myös iloa
Sivut 10-11.

Miksi kirkkoon
kuulutaan?

Katso netistä.
Sivu 3.

Ehtoollisen 
jakaminen,

tehtävistä suurin.
Sivu 16.

Pääsiäisen kuva
on kaikille
erilainen.
Sivu 18.
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Ovikello soi palmusunnuntaina. Pari lasta 
seisoo ulkopuolella hieman arkana. Pie-
nemmän ilme on jännittynyt, ja silmissä 
välkähtää pelon häivä. Kummankin kas-
vot on töhritty, päällä kaikkea hassua ja 
käsissä kirjaviksi koristellut pajunoksat. 
Virvon, varvon ...

Kun loitsu on lasketeltu ja pieni palkkio 
saatu, pääsiäisnoidat livahtavat seuraa-
vaan kohteeseen.

Ei siinä mitään, jos lapset leikkivät. Mutta 
mitä kertoo lapsen ilme. Onko hän teke-
mässä jotakin, josta ei mitään ymmärrä, 
joka on vähän pelottavaa ja taatusti isom-
pien keksimää?

Viime viikolla television Ajankohtaisessa 
kakkosessa keskusteltiin uskonnosta. Mukana 
olleet vapaa-ajattelijat paheksuivat suu-

resti, että lapsille opetetaan koulun uskon-
totunnilla käsittämättömiä satuja, jotka 
he ottavat todesta. Viattomat aivopestään 
uskomaan Raamatun kertomuksia.

Kuka paheksuisi noitia? Ortodoksiseen 
perinteeseen kuuluva siunatuilla pajunok-
silla virpominen haluaa toivottaa kohteel-
leen onnea ja kaikkea hyvää. Pakanallisen 
noidan, trullin, kädessä oksat muuttuvat 
uhkaaviksi vitsoiksi. Miksi lapsen pitää 
huiskia tuntemattomia ihmisiä risuilla? Mitä 
hän vastaa, jos kysytään, millä asialla pie-
net pilkkunaamat oikeastaan ovat?

Useimmat aikuiset suhtautuvat kiertele-
viin noitalapsiin varmasti yhtymällä leik-
kiin, mutta kaikista ovenaukaisijoista ei 
voi mennä takuuseen.

Pääsiäinen sinänsä on suurta draamaa, 

jota tekevät sekä teatterin ammattilaiset 
että seurakunnissa kootut vapaaehtoisten 
ryhmät toisille nähtäväksi ja koettavaksi. 
Seurakuntien jumalanpalveluksissa taas 
jokainen kirkkoon tulija saa olla mukana 
pelastushistorian keskeisissä hetkissä. 

Kiirastorstain viimeinen ateria ja altta-
rin pukeminen mustaan, pitkänperjantain 
urkujen vaikeneminen ja kynttilän sam-
muttaminen, kun evankeliumiteksti on 
kertonut Jeesuksen kuolemasta sekä pää-
siäisaamun valkoinen väri ja kynttilöiden 
valo ovat symboliikkaa, joka täytyy selittää 
lapsille. Mutta näytelmät ja kirkonmenot 
lapsi kokee aikuinen turvanaan, ei yksin 
oudoilla ovilla.

Lapsi oudoilla ovilla

pirkko.paakki@
rauhantervehdys.suomi.net

M inua vaivaa eräs kysymys: 
voiko tosikristitty olla eliitti-
kapitalisti?

Eräs kristillinen kertomus on pai-
nunut mieleeni lapsuudenkodistani, 
pappilasta, jossa vanhemmillani oli 
tapana iltaisin lukea Raamatun verta-
uksia: syvän vaikutuksen minuun teki 
kertomus, jossa Jeesus pystyi ruokki-
maan suuren määrän ihmisiä pienellä 
kalasaaliilla, josta riitti ihmeellisellä 
tavalla kaikille.

Jeesusta on kutsuttu paitsi vasem-
mistolaiseksi jopa sosialistiksi, kom-
munistiksi, ja feministiksi. Onhan hän 
selvästi ollut heikompien ja vähemmän 
valtaa omaavien asialla. Hän heitti kis-
kurit, rahanlainaajat ja fariseukset ulos 
temppelistä. Kielsi kaksinaismoralis-
teja kivittämästä syntisiksi leimattuja 
naisia. Eikä ylistänyt mammonamark-
kinoita ihmeitä tekevinä näkymättö-
minä voimina, vaan toimi roolihah-
mona läsnäolevalle, konkreettiselle 
välittämiselle.

Onko mikään muu välttämätöntä ja 
väistämätöntä valtaruletin historialli-
sessa hyrinässä kuin maan, ravinnon, 
puhtaan veden, lämmön, energian ja 
muiden perusoikeuksien tasapuolinen 
jakaminen? En usko, että kalasaalis 
olisi abstrakti vertaus esimerkiksi 
vain henkisten resurssien 
riittävyydestä.

Eräs uskoon tullut pankin-
johtaja on kritisoinut Tarja 
Halosen valintaa maamme 
presidentiksi: presidentti 
Halosen suhde kirkkoon voisi 
vähentää kansalaisten halua 
liittyä tai pysyä sen jäseninä. 
Samalla kirkon verotulot ja 

kirkon haavivalta pienenevät. 
Ovatko kirkollisverot siis tärkeämpiä 

kuin oikeudenmukaisemman globa-
lisaation puolesta puhuminen? Onko 
kirkkokin muuttumassa tehokkaaksi 
tulosyksiköksi? Saavatko papit tulos-
palkkioita pelastettujen sielujen tai 
kansalta kerätyn kolehdin perusteella? 
Pitäisikö kirkkokin velvoittaa edistä-
mään Suomen kilpailukykyä?

Saarnamiehethän olisivat oivia ”sisäl-
löntuottajia” uusille arvoille. Kultaisen 
vasikan voisi tulkita osakkeenomista-
jien oikeuksien vertauskuvaksi jota 
palvomalla joustotyövoimakin voisi 
saada osansa mammonasta. Muutos-
vastarintaiset voisivat erota kirkosta. 
Onhan vanhanaikaista saarnata yhteis-
vastuusta, sosiaalisesta oikeudenmukai-
suudesta ja reilusta kaupasta. Ajathan 
ovat muuttuneet! 

Jos uusi uljas avaruusteknologia 
voisi vangita auringonsäteet, jostain 
ilmaantuisi oitis monikansallinen yritys 
patentoimaan keksinnön ja kiskomaan 
maan kansalaisilta korvauksia ”omis-
tamiensa” säteiden jakelusta.

En usko kuitenkaan, että Jeesus lähtisi 
moisen yrityksen johtokuntaan. Enkä 
usko, että hän olisi vienyt kalasaalista-
kaan pörssiin vaikka siellähän se vasta 
olisikin poikinut voittoja ja optioita. 

Vaikka nyt onkin muo-
tia jakaa kalasaalis niille, 
jonka varastot jo pursua-
vat. Sehän on väistämätön 
kehitys, sillä jos rikkaat eivät 
saa yli tarpeensa sitä mitä 
eivät tarvitse, köyhille ei ole 
tulevaisuudessa jakaa edes 
matoja. Niinhän se menee, 
vai meneekö, päättäjät?
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Veisikö Jeesus
kalasaaliin pörssiin?

Kaarina Kailo, dosentti, kansalaisjärjestöaktivisti 

Sari Näre sanoo Essessä 6.4. sukupuolisilla 
viesteillä kyllästettyä mainontaa lasten 
visuaaliseksi häirinnäksi.

-Lapset eivät saa kypsyä sukupuolisuu-
teen rauhassa, vaan kehitystä kiihdytetään 
ulkopuolisilla vaikutteilla. Asian voi sanoa 
hyvin kärjistetysti. Yhteiskunta sallii saman-
sukuisen vaikuttamisen, jota tapahtuu 
insestissä: lasten kehitykseen puututaan 
tavalla, joka tuo seksin heidän arkeensa 
liian varhain.

Yksi tapa parantaa maailmaa on varjella 
lasten henkistä tasapainoa.

Eeva Kuuskoski  kirjoittaa kolumnissaan 
Kotimaassa 7.4., että hyvinvointi on ihmis-
ten oma juttu.

-Vapaaehtois- ja vertaistoiminta ei ole 
ammatillisen palvelutyön vastakohta eikä 
julkisten palvelujen jatke. Naapuriapu 
tai vapaaehtoistoiminta on laadullisesti 
aivan erilaista hyvinvoinnin rakentamista 
kuin ammatillinen palvelutyö tai aineel-
linen apu.

Kaiken hyvinvoinnin ydin on ihmisten 
kohtaamisessa, osallisuuden ja jakamisen 
kokemisessa. On suuri harha, että hyvinvointi 
syntyy vain palveluja kuluttamalla.

Olli Seppälä sanoo huhtikuun Ilo -lehdessä, 
että yhdessä olemme enemmän. Siksi kan-
nattaa kuulua kirkkoon.

-Jäsenyydellä eli kirkollisverolla pyöritetään 
toimintaa, joka on monilta osin auttamista, 
ihmisten tukemista ja paremman huomisen 
rakentamista. Jäsenyys on osallistumista ja 
sitoutumista - yhteisö tekee sen, vaikka yksi-
lön omat voimat tai kiinnostus eivät joka 
hetki riitä. Siinä on kuulumisen idea.

Anna-Mari Kaskinen antaa ylittämättömiä 
neuvoja ihmisille Vantaan Laurissa 6.4.

-Ovatko iäkkäät vanhempasi elossa? Soita 
heille tänään. Lähditkö aamulla kotoa huo-
nolla tuulella, hyvästiä sanomatta? Selvitä 
välisi. Etkö antanut huomiota lapsellesi, 
vaikka tiesit hänen sitä odottavan? Korjaa 
asia tänään. Jätä uutiset ja lempiohjelmasi 
väliin ja keskity lapseesi. Onko työpaikallasi 
henkilö, jonka naamataulu ei sinua miellytä? 
Kutsu hänet kylään.

Elä tänään niin kuin tahtoisit elää, jos 
sinulta kolmenkymmenen vuoden kulut-
tua kysyttäisiin, mitä olisit tehnyt toisin 
keväällä 2006, jolloin lintuinfluenssa ran-
tautui Eurooppaan.

aatoksia
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Uskoko pelastaa?
Pelastusoppi on yksi luterilaisuuden tär-
keimpiä kivijalkoja, joille koko kirkko ja 
sen opetus perustuu. Luterilaiselle pe-
lastusopille on ominaista sen pyrkimys 
selkeyteen, ja joskus kokonaiskuva kär-
sii liiasta yksinkertaistamisesta tai pirs-
taloimisesta.

Luterilaisen pelastusopin mukaan ihmi-
nen pelastuu uskomalla ilman tekoja. 
Tähän mennessä asia näyttää selvältä. 
Mutta sitten lisätään, että ihminen pelas-
tuu armosta. Kumpi on siis totta, pelas-
tuminen uskosta ikään kuin ansiosta vai 
pelastuminen armosta ansiotta? Tähän 
luterilainen vastaa: ihminen pelastuu 
armosta ja uskon kautta, joka on Juma-

lan lahja. Asia menee siis vähän moni-
mutkaisemmaksi.

Mutta entä ne teot? Eikö Raamattu 
sano: ”Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos 
joku sanoo uskovansa mutta häneltä 
puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi 
pelastaa häntä?” (Jaak. 2:14)? Onko siis 
taas asia mennyt vieläkin monimutkai-
semmaksi? Ei oikeastaan; kysymys on 
loppujen lopuksi yhdestä ja samasta 
asiasta - nimittäin armosta.

Ihminen pelastuu Jumalan armosta 
uskon kautta, joka on Pyhän Hengen lahja 
kasteessa. Usko - oikea Pyhän Hengen 
herättämä usko - näkyy tekoina. Näin 
ihmisen pelastumiselle ei ole asetettu 
mitään muuta perustetta kuin armo, 
josta tulee usko - ja uskosta teot. Kysymys 
’pelastaako kaste?’ on yhtä käsittämätön 

kuin kysymykset ’pelastaako usko?’ tai 
’pelastaako teot?’. Ne kuuluvat pelastuk-
seen ja ovat kaikki lahjoja, mutta eivät 
ole pelastumisen todellisia ehtoja. Ainoa 
ehto on Jumalan armo. Eihän kastetta, 
uskoa tai tekoja olisi ilman armoa. 

Armolla ymmärretään yleensä anteek-
siantoa, jonka Jumala antaa uskoville; 
sitä, että uskova saa anteeksi syntinsä 
ansiotta. Mutta eikö armoa ole sekin, että 
Jumala tuli ihmiseksi ja kuoli ristillä jo 
ennen kuin kukaan oli uskossa ja se että 
”Hän tuli omaan maailmaansa” ihmisiä 
pelastamaan vaikka ”hänen omansa eivät 
ottaneet häntä vastaan.”(Joh.1:11)? Loh-
duttavaa on se, että meillä on Jumala, ”joka 
on kaikkien ihmisten pelastaja, varsinkin 
uskovien.” (1. Tim. 4:10).  Pelastaako 
usko? Ei. Jumala pelastaa.  

ARMOSTA PELASTETTU

Viikon 
kysymys

Kuulutko
kirkkoon

kirkollisten
toimitusten
(häät, kaste,

hautaan
siunaaminen)

vuoksi?

Vastaa
Rauhan Tervehdyksen

verkkojulkaisussa

www.nettirt.net

U seat isot seurakunnat ovat 
tehneet internetiin koti-
sivuilleen Kuulu kirkkoon 
-sivuston. Klikkaamalla 

sinne selviää mm., miksi ihmiset 
yleensä kuuluvat kirkkoon. 

Esimerkiksi Tampereen ja Van-
taan sivustolla kirkkoon kuuluma-
ton, kastettu ja rippikoulun käynyt 
aikuinen voi liittyä kirkon jäseneksi. 
Oulussa asia ei hoidu näin yksin-
kertaisesti. Netissä olevan haluai-
sin liittyä kirkkoon -lomakkeen 
täyttämisen jälkeen seurakunnasta 
otetaan yhteyttä ennen kuin jäse-
nyys on selvä.

Karjasillan seurakunnan kirkko-
herra, Oulun yhteisen kirkkoneu-
voston puheenjohtaja Juhani La-
vanko, miksi Oulussa ei voi liittyä 
netin kautta kirkkoon?

-Kirkkoon liittyminen on ihmi-
sen elämässä iso asia. Ainakin kir-
kolle se on merkittävä päätös. Me 
haluamme olla yhteydessä uuteen 
jäseneen. Se onnistuu, kun Kuulu 
kirkkoon -sivuston kautta ilmaisee 
tahtonsa jäsenyyteen.

-Toisaalta kirkkoherrat keskus-
televat koko ajan sivujen kehittä-
misestä. Kenties tulevaisuudessa 
siirrymme Vantaan malliin, jossa 
kastettu henkilö voi liittyä suoraan 
netin kautta kirkon jäseneksi.

Onko Kuulu kirkkoon –sivusto 
vastaisku vapaa-ajattelijoiden Eroa 
kirkosta –kampanjalle tai yritys 
hillitä kirkosta eroamisia?

-Tämä ei ole vastaus kirkosta 
eroamisiin. Sivut on vain yksi ta-
pa palvella seurakunnan yhteyteen 
haluavaa.

-Me emme halua vapaa-ajat-
telijoiden tavoin yllyttää ihmisiä 
hetken mielijohteesta tekemään 
isoja ratkaisuja. Siksi papin yhtey-
denotto uuteen seurakuntalaiseen 
on mielestäni hyvää palvelua. Pappi 
on ihmisten käytettävissä.

Oulun seurakuntien viestintä-
pastori Merja Laaksamo, Kuulu 
kirkkoon -sivusto on ollut seu-
rakuntien nettisivuilla (www.

Uusi Kuulu kirkkoon -nettisivusto
perustelee kirkkoon kuulumisen syitä

oulunseurakunnat.fi) linkkinä 
noin kuukauden ajan. Kuinka 
monta yhteydenottoa sen kautta 
on tullut?

-Kontakteja on ollut kymmen-
kunta. Ne kaikki ovat koskeneet 
kirkkoon liittymistä.

Sivustolla perustellaan kirkkoon 
kuulumista mm. kirkollisilla toimi-
tuksilla. Esimerkiksi 88 prosenttia 
kirkkoon kuuluvista pitää tärkeänä 
lapsen kastetta. Myös kristillistä 
vihkimistä, kummiutta ja ennen 
kaikkea kristillistä hautaan siu-
naamista arvostetaan.

Oliko vaikea eritellä syitä kirk-
koon kuulumiselle, kun jäsenyyden 
syyt ovat myös henkilökohtaisia ja 
kenties tunnepohjaisiakin?

-Henkilökohtaiset kokemukset kir-
kosta tai kirkon työntekijöistä vai-
kuttavat olennaisesti kuulumiseen. 
Ne ovat juuri niitä tunnesyitä.

-Kirkkoon ei kenties haluta kuu-
lua siksi, että jäsenyyden ajatellaan 
vaativan ikään kuin koko paketin 
nielaisemista sellaisenaan. Monet 
eivät kuitenkaan voi yhtyä kirkon 
kannanottoihin esimerkiksi he-
delmöityshoidoista tai homosek-
suaalisuudesta.

-Nettisivuille on kuitenkin vai-
kea kirjata, ettei kirkon jäsenen 
tarvitse allekirjoittaa kaikkea. Tällä 
tarkoitan, että kirkon sisällä saa 
ajatella itsenäisesti, epäillä ja olla 
kriittinen.

-Sivuston tekstit ovat virallisella ta-
solla selitystä sille, mitä kirkko on.

Kirkon äänenpainojen 
pitäisi muuttua

Kuusi kirkkoon kuulumatonta 
henkilöä vastasi nimettömänä, 
mikä heidät saisi liittymään ta-
kaisin kirkkoon?

”Kirkon verohomman pitäisi 
olla vapaaehtoista. Itse maksan 
puolueen jäsenmaksun, mutta 
se ei ole pakollista. Ymmärrän, 
että kirkollakin pitää olla rahaa, 
mutta maksamisen pitäisi perus-
tua vapaaseen tahtoon.”

”Voisin kuvitella liittyväni kirk-
koon, jos jakaisin siellä ajatus-
maailmani ja jonkin itselleni 
tärkeän tekemisen. En haluaisi 
olla harmaa jäsen vaan toimia 
konkreettisesti.”

”Kirkon äänenpainojen pitäi-
si muuttua. Tuntuisi hullulta 
kuulua porukkaan, joka vat-
voo asioita, jotka minulle ovat 
itsestäänselvyyksiä. Kirkon oli-
si hyväksyttävä se, että ihmisiä 
on monenlaisia ja että naisista 
on papiksi.
Kirkolliset toimitukset, esimer-
kiksi kaste, ei ole minulle mikään 
syy kuulua kirkkoon. En ymmär-
rä varmaankaan kunnolla, mitä 
kastaminen merkitsee.”

”Uskoon tuleminen varmaan-
kin.”

”Minun pitäisi pystyä samaistu-
maan kirkon uskoon. Sisälläni 
olisi oltava tunne, että kannattaa 
kuulua yhteisöön, jonka kanssa 
olen yhtä mieltä.”

”Liityn kirkkoon, kun koen saa-
vani kirkollisverolle konkreettis-
ta ja hyödyllistä vastinetta. Ju-
malanpalvelukset ja rukousilta-
mat eivät ole sitä.”

Voisiko tyyli olla hieman epäviral-
lisempi ja henkilökohtaisempi?

-Sivuja kehitetään koko ajan. 
Tulevaisuudessa ne ehkä sisältävät 
mm. henkilökohtaisia puheenvuo-
roja siitä, mitä kirkko ihmisille 
merkitsee.

Miksi sinä haluat olla kirkon 
jäsen?

-Minulle kirkko merkitsee yh-
teisöön kuulumista. Kotonakin 
perheenjäsenet joskus ärsyttävät, 
mutta halu kuulua joukkoon voittaa 
epätäydellisyyden – kantaa ikään 
kuin sen yli. Jäsenenä saan olla osa 
sitä hyvää, mitä kirkko tekee. 

RIITTA HIRVONEN

Kuulu kirkkoon –sivustolla kerrotaan, että seurakunnat käyttävät ison osan kirkollisverotuloista lapsi- ja 
nuorisotyöhön. Ellei kirkolla olisi jäseniä ja sitä kautta taloudellisia mahdollisuuksia kasvatustyöhön, suo-
malaiset perusarvot eivät siirry seuraaville sukupolville.
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IHMEEN HYVÄ
MAINOSTOIMISTO.
Tuiran seurakunnan uusi tunnus on yksi
monista Studio Ilpo Okkosen suunnittelemista logoista
ja liikemerkeistä. Lisätietoja www.studio-ilpo-okkonen.fi

JUMALANPALVELUKSET
Tuomiokirkossa: Kiirastorstai-
na 13.4. klo 14 messu, toimittaa 
Pekka Rehumäki, avustaa Anna-
Mari Heikkinen, urkurina 
Maija Tynkkynen.
Kiirastorstaina 13.4. klo 19 mes-
su, toimittaa Ari-Pekka Metso, 
saarnaa Simo Kaappola, kantto-
rina ja kuoronjohtajana Raimo 
Paaso, Tuomiokirkkokuoro.
Pitkänäperjantaina 14.4. klo 10 
sanajumalanpalvelus, toimittaa 
Martti Pennanen, avustaa Jyrki 
Vaaramo, kanttorina Raimo 
Paaso, Katedraalikuoro. Kolehti 
Aidsin vastaiseen työhön Gam-
biassa NMKY:n kautta.
Kaikenikäisten pääsiäiskirkko 
la 15.4. klo 18, toimittaa Anna-
Mari Heikkinen, avustaa Jyrki 
Vaaramo, urkurina Maija Tynk-
kynen. Pääsiäisateria Keskustan 
seurakuntatalossa, Isokatu 17, 
alasali.
Musiikkihartaus la 15.4. klo 20 
pastori Anna-Mari Heikkinen ja 
urkuri Maija Tynkkynen.
Musiikkihartaus la 15.4. klo 
21 pastori Jyrki Vaaramo ja 
kanttori Raimo Paaso.
Pääsiäisyön messu la 15.4. klo 
23, toimittaa Jyrki Vaaramo, 
avustaa Anna-Mari Heikki-
nen, lastenohjaajat, kanttorina 
Raimo Paaso, Sofia Magdalena 
-yhtye. Pääsiäisateria Keskustan 
seurakuntatalossa, Isokatu 17, 
alasali.
Pääsiäispäivänä su 16.4. klo 
10 messu, toimittaa Ari-Pekka 
Metso, avustaa Martti Pen-
nanen, urkurina Maija Tynk-
kynen, Tuomiokirkkokuoro. 
Radio Dei. Kolehti Kirkon 
ulkomaanavulle.
2. pääsiäispäivänä ma 17.4. klo 
10 messu, toimittaa Päivi Jus-
sila, avustaa Martti Pennanen, 
kanttorina Raimo Paaso, Kris-
tiina Simojoki, huilu. Kolehti 
koululais- ja opiskelijatyöhön 
OPKO.
Su 23.4. klo 10 messu, toimittaa 
Jyrki Vaaramo, saarnaa Timo 
Rämä, avustaa Martti Penna-
nen, kanttorina Raimo Paaso, 
Tuiran kamarikuoro. Kolehti 
Intiassa tehtävään raamattu-
työhön Pipliaseuran kautta. 
Messun jälkeen Keskustan 
seurakuntatalossa, Isokatu 17 
lähetystilaisuus.
Veteraanipäivän rukoushetki 
to 27.4. klo 12, toimittaa Martti 
Pennanen, kanttorina ja yksin-
laulajana Raimo Paaso. Seppel-
partion lähettäminen Jaakko 
Granlund. Radio Pooki.
Intiön seurakuntakodissa  
pääsiäispäivänä su 16.4. klo 
12 messu, toimittaa Ari-Pekka 
Metso, kanttorina Maija Tynk-
kynen.

MUU TOIMINTA
Tuomiokirkko

Kirkko avoinna päivisin klo 
12-13.
Jeesuksen kuolinhetken harta-
us pe 14.4. klo 15, Anna-Mari 
Heikkinen, kanttorina Raimo 
Paaso.
Pergolesin Stabat Mater pe 
14.4. klo 18, Virve Karen ja 
Magdy Spanyi, laulu, Maija 
Tynkkynen, urut. Ohjelma 5 e, 
yhteisvastuun hyväksi.
Aamupiiri la 15.4. ja 22.4. klo 
10 kryptassa.
Pääsiäisrukous Taizè-yhteisön 

tapaan 16.4.-23.4. klo 19 kryp-
tassa, Päivi Jussila.
Aamurukous ke 19.4. klo 8.30 
kryptassa.
Vanhan pappilan lähetyspiiri 
ke 19.4., 2. Joh. Varoitus eksyttä-
jistä, Virpi Sillanpää-Posio. 
Sanan ja rukouksen ilta su 23.4. 
klo 17, Seppo Juntunen.
Opettajien raamattupiiri ti 
25.4. klo 18 kryptassa.
Aamurukous ke 26.4. klo 
8.30.
Vanhan pappilan lähetyspiiri 
ke 26.4. klo 14, lähetystyön-
tekijät Päivi ja Ilkka Repo 
vierailevat.
Keskiviikkoseurat ke 26.4. klo 
18 kryptassa, Arvo Alaperä.
Diakonian virkaan vihkimi-
nen ke 26.4. klo 19, toimittaa 
piispa Samuel Salmi, kanttorina 
Raimo Paaso, Sofia Magdalena  
-yhtye.

keskusTan seurakunTaTalo

Isokatu 17 
Lähetyssoppi to 20.4. ja 27.4. 
klo 10-15.30 alasalissa.
Eläkepapit ja puolisot to 20.4. 
klo 14 kuorosalissa. 
Raamattupiiri to 20.4. ja 27.4. 
klo 14 koulutussalissa.
Tuomiokirkkokuoro to 20.4. 
klo 17 juhlasalissa.
Sana elää pe 21.4. klo 18 kou-
lutussalissa.
Yksinäisyydestä yhteyteen la 
22.4. klo 18 kuorosalissa.
Taidemyyntinäyttely yhteisvas-
tuun hyväksi la 22.4. klo 10-17 ja 
su 23.4. klo 11.30-17 juhlasalissa 
järj. Karjasillan srk.
Lähetystilaisuus messun jäl-
keen su 23.4. Timo Rämä, ala-
salissa. Järj. Kansanlähetys.
Päiväseurat ke 26.4. klo 12 
kuorosalissa.

inTiön seurakunTakoTi

Intiönpolku 2 
Tarinatupa ke 19.4. ja 26.4. 
klo 13.
Perhekerho to 20.4. ja to 27.4. 
klo 10.
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat to 20.4. klo 18.30.
Raamattupiiri to 20.4. klo 16, 
Ari-Pekka Metso.
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat to 27.4. klo 13.

HeinäTorin seurakunTaTalo

Aleksanterinkatu 71
Käy yrttitarhasta polku pe 
14.4. klo 12, pitkäperjantain 
sanomaa sanoin ja sävelin. 
Katso menot.
Hopealanka ma 17.4. ja 24.4. 
klo 13.
Keramiikkakerho ti 18.4. ja 
25.4. klo 16 varhaisnuorille.
Lasten musiikkikerho ti 18.4. 
ja 25.4. klo 16.30. 
Perhekerho ke 19.4. ja 26.4. 
klo 10.
Miesten piiri ke 19.4. ja 26.4. 
klo 18 kerhohuoneessa.
Nuoret aikuiset ma to 20.4. klo 
18, Juha Vähäkangas. 
Toiminta- ja keskustelukerho 
to 20.4. ja 27.4. klo 10.30.
Päiväkerho ma 24.4. klo 12.
Virsilauluilta ti 25.4. klo 18, 
nuorten virsiä, Esko Lauk-
kanen.

kajaaninTie 1
Raksilan kerho to 20.4. klo 12.

Domus BoTnica

Toivoniementie 1
Kerho ke 26.4. klo 13. Valo 
voittaa pimeyden, kevätlauluja 
Mirva Kuikka.

inTiön HoivakoTi

Upseerikatu 14
Ehtoollishartaus to 13.4. klo 
14, Ari-Pekka Metso.

aurinkokoTi

Isokatu 93
Raamattupiiri ke 19.4. klo 16, 
Pekka Rehumäki.

JUMALANPALVELUKSET
Karjasillan kirkossa: Kiiras-
torstaina 13.4. klo 18 messu, 
toimittaa Juhani Lavanko, 
avustavat Kimmo Kieksi, Satu 
Saarinen ja Matti Häkkinen, 
kanttorina Juha Soranta. Kar-
jasillan kirkkokuoro. Kolehti 
yhteisvastuukeräykselle.
Pitkäperjantaina 14.4. klo 10 
sanajumalanpalvelus, toimittaa 
Kimmo Kieksi, kanttoreina 
Riitta Piippo ja Taina Vouti-
lainen. Kolehti yhteisvastuu-
keräykselle.
Klo 15 Jeesuksen kuolinhetken 
rukoushetki, toimittaa Petri Sa-
tomaa, kanttorina Juha Soranta. 
Mieskuoro TervasCanto.
Pääsiäisyön messu la 15.4. klo 
23, toimittaa Satu Saarinen, 
avustavat Kimmo Kieksi, Matti 
Häkkinen ja  Annamaija Mat-
tila, kanttorina Juha Soranta. 
Mieskuoro Weljet. Pääsiäisa-
teria.
Pääsiäispäivänä su 16.4. klo 10 
messu, toimittaa Juha Vähä-
kangas, saarna teol. yo Maarit 
Maatraiva, kanttorina Taina 
Voutilainen. Kolehti Kirkon 
ulkomaanavulle. Messun jäl-
keen mahdollisuus henkilö-
kohtaiseen keskusteluun ja 
rukoukseen.
2. pääsiäispäivänä ma 17.4. 
klo 10 messu, toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustaa Maarit 
Maatraiva, kanttorina Riitta 
Piippo. Kolehti seurakuntien 
musiikkityön tukemiseen Suo-
men Kirkkomusiikkiliitto ry:n 
kautta. Radiointi Radio Dei.
Su 23.4. klo 10 kastejumalanpal-
velus, toimittaa Juhani Lavanko, 
avustaa Esa Nevala, kanttorina 
Juha Soranta. Kolehti  Intiassa 
tehtävään raamattutyöhön, 
Suomen Pipliaseura ry:n kautta. 
Kirkkokahvit yhteisvastuuke-
räyksen hyväksi. Lippukunta 
Kelopojat. Raamattusunnuntai. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
henkilökohtaiseen keskuste-
luun ja rukoukseen.
Kastellin kirkossa: Kiiras-
torstaina 13.4. klo 18 messu, 
toimittaa Liisa Karkulehto, 
avustavat Juha Vähäkangas, 
teol. yo Maarit Maatraiva, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kolehti 
ks. Karjasilta 
Pitkäperjantaina 14.4. klo 10 
sanajumalanpalvelus, toimittaa 
Maarit Maatraiva, kanttori-
na Juha Soranta. Karjasillan 
kirkkokuoro. Kolehti ks. Kar-
jasilta.
Pääsiäispäivänä su 16.4. klo 10 
messu, toimittaa Liisa Karku-
lehto, avustaa Olavi Mäkelä, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kolehti 
ks. Karjasilta.
2. pääsiäispäivänä ma 17.4. klo 
10 messu, toimittaa Kimmo 
Kieksi, avustaa Mirjami Dut-
ton, kanttorina Hanna Savela. 
Kolehti ks. Karjasilta.

Su 23.4. klo 10 messu, toi-
mittaa Olavi Mäkelä, avustaa 
Katja Ylitalo, kanttorina Tai-
na Voutilainen. Yrjönpäivän 
messu, partiolaiset avustavat. 
Raamattusunnuntai. Kolehti 
ks. Karjasilta.
Pyhän Andreaan kirkossa: 
Kiirastorstaina 13.4. klo 18 
messu, toimittaa Petri Sa-
tomaa, avustavat Mirjami 
Dutton, Sirpa Kemppainen ja 
Hanna Partanen, kanttorina 
Taina Voutilainen. Vox Andreas 
-kuoro. Kolehti ks. Karjasilta.
Pitkäperjantaina 14.4. klo 12 
sanajumalanpalvelus, toimit-
taa Vesa Pöyhtäri, kanttorina 
Taina Voutilainen. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Pääsiäispäivänä su 16.4. klo 
12 messu, toimittaa Mirjami 
Dutton, avustaa Petri Satomaa, 
kanttorina Taina Voutilainen. 
Kolehti ks. Karjasilta. Kirk-
kokahvit.
2. pääsiäispäivänä ma 17.4. klo 
12 messu, toimittaa Kimmo 
Kieksi, avustaa Mirjami Dut-
ton, kanttorina Riitta Piippo. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Su 23.4. klo 12 messu, toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa Sirpa 
Kemppainen, kanttorina Taina 
Voutilainen. Körttiopiskelijoi-
den kuoro. Kolehti ks. Karjasil-
ta. Raamattusunnuntai.
Kaukovainion seurakunta-
talossa: Kiirastorstaina 13.4. 
klo 18 messu, toimittaa Vesa 
Pöyhtäri, avustaa Yrjö Vilhu-
nen, kanttorina Hanna Savela. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Pääsiäispäivänä su 16.4. klo 12 
messu, toimittaa Vesa Pöyhtäri, 
avustaa Olavi Mäkelä, kantto-
rina Ilkka Järviö. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Klo 18 arabiankielinen juma-
lanpalvelus
Su 23.4. klo 12 perhemessu, 
toimittaa Vesa Pöyhtäri, saar-
na Paavo Korteniemi, avustaa 
Auli Kipinä, kanttorina Juha 
Soranta. Kirkkokahvit. Kolehti 
ks. Karjasilta. Raamattusun-
nuntai.
Klo 18 arabiankielinen juma-
lanpalvelus.
Maikkulan seurakuntatalos-
sa: Kiirastorstaina 13.4. klo 18 
hiljaisuuden messu, toimittaa 
Virpi Sillanpää-Posio, avustaa 
Anne Kellokumpu, kanttorina 
Riitta Piippo.
Pääsiäispäivänä su 16.4. klo 12 
messu, toimittaa Virpi Sillan-
pää-Posio, kanttorina Riitta 
Piippo. Kolehti ks. Karjasilta.
Su 23.4. klo 12 messu, toi-
mittaa Virpi Sillanpää-Posio, 
kanttorina Taru Pisto. Kolehti 
ks. Karjasilta. Raamattusun-
nuntai.
Caritas-Koti: Pitkäperjantaina 
14.4. klo 14 sanajumalanpalve-
lus, toimittaa Paavo Moilanen, 
kanttorina Hanna Savela.
Pääsiäispäivänä su 16.4. klo 
14 messu, toimittaa Virpi 
Sillanpää-Posio, kanttorina 
Hanna Savela.
Tahkokankaan palvelukes-
kus Pääsiäispäivänä su 16.4. 
klo 14 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Jonna Kalliokoski, 
kanttorina Riitta Piippo.

MUU TOIMINTA
karjasillan kirkko

Nokelantie 3
Perhekerho ke 19.4. ja 26.4. 

klo 9.30.
Kirjallisuuspiiri ke 19.4. klo 
18. 
Kirkkokuoron harjoitus ke 
19.4. ja 26.4. klo 18.
Raamattu- ja keskustelupiiri 
ke 19.4. ja 26.4. klo 18.30.
Miesten raamattupiiri ke 19.4. 
ja 26.4. klo 18.30
Seurakuntakerho to 20.4. 
klo 9.30 Karjasillan kirkolla. 
To 27.4. klo 14.30 Caritas-
Kodissa.
Urkuimprovisointiseminaari 
pe 21.4. klo 10-14 ja Urkuimp-
rovisaatiomatinea  klo 19.
Karjasillan diakonia- ja lähe-
tyspiiri ma 24.4. klo 12 tutustuu 
tuomiokapitulin lähetykseen. 

kasTellin kirkko

Töllintie 38
Päiväraamattupiiri ti 18.4. ja 
25.4. klo 12.
Kastellin kirkolla ei ole veren-
paineen mittausta ma 24.4.
Mieskuoro Weljet, harjoitus ti 
18.4. ja 25.4. klo 19.
Perhekerho ke 19.4. ja 26.4. 
klo 9.30.
Seurakuntakerho to 20.4. ja 
27.4. klo 13.
Oulun rauhanyhdistyksen 
kirkkoseurat pe 21.4. klo 
19. Jyrki Vaaramo ja Kalevi 
Kärki.
Juttutupa ma 24.4. klo 12 Kau-
kovainion seurakuntatalolla.
Kastellin kirkkokuoron harjoi-
tus ma 24.4. klo 18.30.

PyHän anDreaan kirkko

Sulkakuja 8
Pyhäkoulua ei ole su 16.4. Py-
häkoulu su 23.4. klo 12.
Perhekerhoa ei ole ke 19.4. Per-
hekerho on ke 26.4. klo 10.
Seurakuntakerho to 13.4. ja 
20.4.klo 12.
Pyhän Andreaan lapsikuoron 
harjoitus to 20.4. ja 27.4. klo 
16.
Raamattupiiri to 20.4. klo 
18.30.
Oulun rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat pe 21.4. klo 
18.30.
Tilkkupeittonäyttely  la ja 
su  22.-23.4. klo 10-15. Ks. 
menot.

kaakkurin ToiminTakeskus

Sarasuontie 5
Perhekerho ma 24.4. klo 10.

kaukovainion seurakunTaTalo

Hiirihaukantie 6
Ystävänkamari ti 18.4. ja 
25.4.klo 12.
Lähetyspiiri ti 18.4. ja 25.4. 
klo 18.
Perhekerho ke 19.4. ja 26.4. 
klo 9.30.
Sudanilaisten raamattuopetus 
ke 19.4. ja 26.4. ke klo 18.
Kirkkotekstiilipiiri ke 19.4. ja 
26.4. klo 18.
Seurakuntakerho to 20.4. ja 
27.4. klo 13.
Mieskuoro TervasCanto to 
20.4. klo klo 18.
Oulun rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 20.4. klo 
18.30.
Ylistyspäivät la 22.4. ja su 23.4. 
klo alkavat klo 10. Mukana 
Patrick Dickson.
Juttutupa ma 24.4. klo 12.
Diakoniapiiri ma 24.4. klo 
16.30.
Oulun seudun virsikuoro ma 
24.4. klo 18.30.

JUMALANPALVELUKSET
Tuiran kirkossa: Kiirastorstai-
na 13.4. klo 19 messu, toimittaa 
Niilo Pesonen, avustavat Stiven 
Naatus ja Pasi Kurikka, kant-
torina Heikki Jämsä. Kolehti 
yhteisvastuukeräykselle. 
Pitkäperjantaina 14.4. klo 10 
sanajumalanpalvelus, toimit-
taa Stiven Naatus,  kanttorina 
Heikki Jämsä. Kolehti oman 
seurakunnan nimikkolähetti-
työlle Suomen Lähetysseuran 
kautta.
Klo 15 Jeesuksen kuolinhetken 
rukoushetki, toimittaa Hannu 
Ojalehto, kanttorina Tommi 
Hekkala.
Klo 23 pääsiäisyön messu, toi-
mittaa Lauri Kujala, avustavat 
Nanna Helaakoski ja Terhi-Liisa 
Sutinen, musiikki Esa Rättyä ja 
yhtye. Kolehti AIDS aisoihin 
Gambiassa -projektiin Suomen 
NMKY:n Liiton kautta.
Su pääsiäispäivänä 16.4. klo 10 
messu, toimittaa Pasi Kurikka, 
avustaa Juha Huhtala, kanttori-
na Heikki Jämsä. Psalmikuoro. 
Kolehti Kirkon Ulkomaa-
navulle.
Pääsiäispäivänä ei ole iltames-
sua Tuiran kirkossa.
Ma 2. pääsiäispäivänä 17.4. 
klo 10 messu, toimittaa Riitta 
Louhelainen, avustaa Nanna 
Helaakoski, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti oman seurakun-
nan nimikkolähetyskohteeseen 
Radiotyölle Istanbulissa Sanan-
saattajien kautta.
Ke 19.4. klo 20 viikkomessu, toi-
mittaa Petteri Tuulos, kanttorina 
Heikki Jämsä. Kolehti nimikkolä-
hettityölle Kylväjän kautta.

maikkulan seurakunTaTalo

Kangaskontiontie 9
Pyhäkoulua ei ole su 16.4. Py-
häkoulu su 23.4. klo 12.
Perhekerho ke 19.4 ja ja 26.4. 
klo 9.30
Maikkulan diakonia- ja lä-
hetyspiiri ke 19.4. ja 26.4. klo 
16.30.
Raamattupiiri to 20.4. ja 
27.4.klo 18.
Tenavakuoron harjoitus to 
20.4. ja 27.4. klo 16.30.
Lapsikuoron harjoitus to 20.4. 
ja 27.4.klo 17.30. 
Eläkeläisten keskustelukerho 
ma 24.4. klo 12.30.
Oulun rauhanyhdistyksen 
raamattuluokka pe 21.4. klo 
18.
Oulun rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat pe  klo 21.4. 
klo 19.
Herännäisseurat su 23.4. klo 
15.

lämsänjärven kauPunkileiri-
keskus

Hiihtomajantie 2
Pyhäkoulua ei ole su 16.4. Py-
häkoulu su 23.4. klo 12.
Raamattupiiri to 20.4. klo 18.
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Su 23.4. klo 10 messu, liturgia 
Hannu Ojalehto, saarna teol. 
yo Antti Leinonen, avustaa 
Niilo Pesonen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. Kolehti 
evankeliointiin, raamattuope-
tukseen ja lähetyskasvatukseen 
Suomen ev.-lut. Opiskelija -ja 
Koululaislähetykselle. Radiointi 
Radio Dei.
Klo 18 iltamessu, liturgia Lauri 
Kujala, puhe teol.yo Laura Hytti, 
kanttorina Sanna Leppäniemi. 
Mukana lauluryhmä. Kolehti 
ks. P. Tuomas.
Ke 26.4. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Nanna Helaakoski, 
kanttorina Lauri-Kalle Kallun-
ki. Kolehti Suomen Merimies-
kirkon työlle.
Pyhän Tuomaan kirkossa: Kii-
rastorstaina 13.4. klo 19 messu, 
toimittaa Riikka Honkavaara, 
avustaa Hannu Ojalehto, kant-
torina Raakel Pöyhtäri. Kolehti 
ks. Tuira.
Pitkäperjantaina 14.4. klo 12 
sanajumalanpalvelus, toimittaa 
Nanna Helaakoski, kanttori-
na Heikki Jämsä. Kolehti ks. 
Tuira.
La 15.4. klo 23 pääsiäisyön 
messu, liturgia Hannu Ojalehto, 
saarna Petteri Tuulos, avustaa 
Kaisa Plomp, kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki, musiikissa 
avustaa Emilia Heikkilä. Kolehti 
Kirkon Ulkomaanavulle. Mes-
sun jälkeen pääsiäisateria.
Pääsiäispäivänä su 16.4. ei 
ole messua Pyhän Tuomaan 
kirkossa.
Ma 2. pääsiäispäivänä 17.4. klo 
12 perhemessu, toimittaa Tarja 
Korpela, avustaa Terttu Aakko, 
kanttorina Raakel Pöyhtäri. 
Pyhän Tuomaan Lapsikuoro. 
Kolehti lasten musiikkikasva-
tukseen, Virsi visalla, Lapsityön 
Keskukselle.
Su 23.4. klo 12 messu, toimittaa 
Nanna Helaakoski, avustaa 
Riikka Honkavaara, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri. Kolehti Intias-
sa tehtävään raamattutyöhön 
Suomen Pipliaseuran kautta.
Pyhän Luukkaan kappelissa: 
Kiirastorstaina 13.4. klo 19 
messu, toimittaa Päivi Jussila, 
avustaa Tarja Korpela, kantto-
rina Lauri-Kalle Kallunki, mu-
siikkiavustaja Aapeli Kallunki 
alttoviulu. Kolehti ks. Tuira.
Pitkäperjantaina 14.4. klo 10 
sanajumalanpalvelus, toimittaa 
Lauri Kujala, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. Kolehti ks. Tuira.
Su 16.4. klo 10 messu, toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Riitta Lou-
helainen, kanttorina Tommi 
Hekkala. Kolehti ks Tuira.
Klo 15 English Service. Kolehti 
kansainväliselle työlle.
Ma 2. pääsiäispäivänä 17.4. 
klo 10 messu, toimittaa Juha 
Huhtala, avustaa Pasi Kurikka, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Kolehti ks. Tuira.
Su 23.4. klo 10 messu, toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Lauri 
Kujala ja teol.yo Laura Hytti, 
kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki, musiikkiavustaja Pertti 
Haipola haitari. Kolehti ks. P. 
Tuomas.
Rajakylän seurakuntakodissa: 
Su pääsiäispäivänä 16.4. klo 12 
messu, toimittaa Petteri Tuu-
los, avustaa Hannu Ojalehto, 
kanttorina Sanna Leppäniemi. 
Kolehti ks. Tuira.
Su 23.4. klo 12 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Riitta Louhelai-
nen, kanttorina Heikki Jämsä. 
Kolehti ks. P. Tuomas.
Pateniemen kirkossa: Kiiras-
torstaina 13.4. klo 19 messu, 
toimittaa Riitta Louhelainen, 
avustaa Kirsi Merenheimo-
Mäenpää, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. Kolehti ks. Tuira.
La 15.4. klo 23 pääsiäisyön 
messu, toimittaa Tarja Korpela, 
avustaa Juha Huhtala, kanttori-
na Sanna Leppäniemi, musiikis-
sa avustavat Pohjankartanon 
8G-luokan oppilaat. Kolehti 
ks. Tuira. Messun jälkeen pää-
siäisateria.

JUMALANPALVELUKSET 
Oulujoen kirkossa: To 13.4. 
klo 19 kiirastorstain messu, 
toimittaa Antti Leskelä, saarnaa 
Pentti Kortesluoma, kanttorina 
Talvikki Attila-Pekonen, Oulu-
joen kirkkokuoro avustaa.
Pitkäperjantaina 14.4. klo 10 
sanajumalanpalvelus, toimittaa 
Pertti Lahtinen, saarnaa Paavo 
Moilanen, kanttorina Lauri 
Nurkkala, Oulujoen kirkon 
kamarikuoro avustaa. Radio 
Dei.
La 15.4. klo 23 pääsiäisyön 
messu, toimittaa Pentti Kortes-
luoma, saarnaa Antti Leskelä, 
kanttorina Lauri Nurkkala.
Pääsiäispäivänä su 16.4. klo 10 
messu, toimittaa Pentti Kortes-
luoma, saarnaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Talvikki Attila-Pe-
konen, Oulujoen kirkkokuoro 
avustaa.
2. pääsiäispäivänä ma 17.4. klo 
10 messu, toimittaa Ilkka Mä-
kinen, saarnaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala.
Su 23.4. klo 10 messu, toimittaa 
Ilkka Mäkinen, saarnaa Antti 
Leskelä, kanttorina Talvikki 
Attila-Pekonen Oulujoen lap-
sikuoro avustaa.
Hintan seurakuntatalossa: 
Pääsiäispäivänä su 16.4. klo 12 
messu, toimittaa Ilkka Mäki-
nen, kanttorina Talvikki Attila-
Pekonen. Nyyttikestit.
Su 23.4. klo 12 messu, toimittaa 
Antti Leskelä, kanttorina Juha 
Pöykkö. Kirkkokahvit.
Huonesuon seurakuntako-
dissa: pitkäperjantaina 14.4. 
klo 15 Jeesuksen kuolinhetken 
hartaus, toimittaa Pentti Kor-
tesluoma, kanttorina Talvikki 
Attila-Pekonen. 
2. pääsiäispäivänä ma 17.4. klo 
12 perhemessu, toimittaa Ilkka 
Mäkinen, kanttorina Lauri 
Nurkkala.
Sanginsuun seurakuntakodis-
sa pääsiäispäivänä 16.4. klo 14 
sanajumalanpalvelus, toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kanttorina 
Lauri Nurkkala. Kirkkokahvit.

MUU TOIMINTA
Heikkilänkankaan seurakun-

TakoTi

Kyytipojantie 2
Perhekerho ke 19.4. klo 9.30. 
Vieraita Sanginsuun perhe-
kerhosta.
Pyhäkoulu su 23.4. klo 12.
Perhekerho ke 26.4. klo 9.30.

HinTan seurakunTaTalo

Hintantie 89
Raamattupiiri ti 18.4. klo 
18.30.
Perhekerho ke 19.4. klo 9.30. 
Vieraita Huonesuon perhe-
kerhosta.
Kuntopiiri ke 19.4. klo 18.
Nuorten ilta pe 21.4. klo 18. 
Kasteenraikas, kasteen lupaa-
mista lahjoista, opetustuokio 
Ilkka Mäkinen.
Pyhäkoulu su 23.4. klo 12.
Seurakuntapiiri ma 24.4. klo 
12.
Raamattupiiri ti 25.4. klo 
18.30.
Perhekerho ke 26.4. klo 9.30.
Kuntopiiri ke 26.4. klo 18.

Huonesuon seurakunTakoTi

Leväsuontie 19
Seurakuntapiiri ti 18.4. klo 
12.
Perhekerho ke 19.4. klo 9.30.
Vierailemme Hintan perheker-
hossa (omilla kyydeillä).
Pyhäkoulu su 23.4. klo 12.
Kuntopiiri ma 24.4. klo 19.
Seurakuntapiiri ti 25.4. klo 
12.
Perhekerho ke 26.4. klo 9.30.

HönTTämäen seurakunTakoTi

Ruotukuja 1
Perhekerho to 20.4. klo 9.30.
Perhekerho to 27.4. klo 9.30.

laanilan Palvelukeskus

Hoikantie 21-23
Seurakuntapiiri to 27.4. klo 
14. 

maDekoski

Diakoniapiiri to 27.4. klo 12 
Aili ja Jukka Juutisella, Juuti-
sentie 17. 
Lähetys- ja raamattupiiri 
kodeissa, yhdyshenkilö Soila 
Närhi, p. 5316 197.

meTsolan Hovi

Mäkituvantie 1
Seurakuntapiiri to 20.4. klo 
14.

myllyojan seurakunTaTalo

Koivumaantie 2
Martantupa ti 18.4. klo 12.30.
Perhekerho ke 19.4. klo 9.30.
Kirkkokuoroharjoitukset ke 
19.4. klo 18.
Seurakuntapiiri to 20.4. klo 
13.
Lapsikuoroharjoitukset to 
20.4. klo 17.-18.30. Lisätietoja 
Anna Haanpää-Vesenterä, p. 
040 583 2368.
Raamattupiiri to 20.4. klo 19. 
Nuorten lauluryhmän harjoi-
tukset pe 21.4. klo 15.45.
Pyhäkoulu su 23.4. klo 12.
Martantupa ti 25.4. klo 12.30.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 25.4. klo 19.
Perhekerho ke 26.4. klo 9.30.
Seurakuntapiiri to 27.4. klo 
13.
Lapsikuoroharjoitukset to 
27.4. klo 17.-18.30.
Raamattupiiri to 27.4. klo 19.

saarelan PalvelukoTi

Takalahdentie 11
Seurakuntapiiri ma 24.4. klo 
13.

saarelan seurakunTakoTi

Poolakuja 1
Perhekerho ke 19.4. klo 9.30.
Perhekerho ke 26.4. klo 9.30.

sanginjoki

Seurakuntapiiri to 20.4. klo 12 
Perälässä, Kontiokoskentie.

sanginsuun seurakunTakoTi

Sanginsuuntie 59
Perhekerho ke 19.4. klo 9.30. 
Vierailemme Heikkilänkan-
kaan perhekerhossa (omilla 

Su 23.4. klo 12 messu, toimittaa 
Stiven Naatus, avustaa Hannu 
Ojalehto, kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki. Kolehti Pateniemen 
Rauhanyhdistyksen toiminnan 
tukemiseen. Kirkkokahvit.

Pääsiäispäivänä ei ole messua 
Pyhän Tuomaan kirkossa, ei 
myöskään Tuiran iltamessua.

MUU TOIMINTA
Tuiran kirkko

Myllytie 5
Lähetyspiiri ma 24.4. klo 
16.30.
Kirkkokuoro ma 24.4. klo 
18.30.
Ison kirjan ilta ti 18.4. ja 25.4. 
klo 18, katso menot.
Raamattupiiri ke 19.4. ja 
26.4.klo 15.
Yhteinen lauluhetki ke 26.4. 
klo 19. Laulamme hengellisiä 
lauluja, katso menot.
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 21.4. klo 18.30.

PyHän Tuomaan kirkko

Mielikintie 3
Musiikkileikkikoulu Trilli 
ma 24.4.klo 9-12 ja klo 16.30-
18.30.
Tuiran kirkon Naiskuoro ma 
24.4. klo 18.30.
Musiikkileikkikoulu Trilli ti 
18. ja 25.4. klo 10-12.30. Tiedus-
telut Anna Haanpää-Vesenterä 
p. 040 5832368.
Aikuisten korukivikerho ti 18. 
4 ja 25.4. klo 10-14
Harmonisen laulun ryhmä ti 
18.4. ja 25. 4. klo 18.
Diakoniapiiri ti 25.4. klo 13.
Perhekerho ke 19.4. ja 26.4. 
klo 9.30.
Kirkkolaulajat ke 26.4. klo 18.
Seurakuntapiiri to 27.4. klo 
13.
Raamattu- ja keskustelupiiri 
to 20.4. ja 27.4. klo 15.
Pyhän Tuomaan Lapsikuorot 
to 20.4. ja 27.4. alkaen klo 17.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 27.4. klo 19.
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 21.4. klo 18.30.

Pyhän Luukkaan kappeli
Yliopistokatu 7
Hiljaisuuden ilta ma 24.4. klo 
19, Ulla Säilä.
Aamukahvit ti 18.4. ja 25.4. 
klo 10-11.
Aamurukous ke 19.4. ja 26.4. 
klo 7.45.
Perhekerho ke 19.4. ja 26.4. 
klo 9.30.
Evankeliset Opiskelijat ke 19.4. 
klo 18.30, Harri Joensuu alustaa 
aiheesta Jumalan käskyt ja ihmi-
sen säännöt. Ke 26.4. klo 18,30 
Raimo Lähteenmaa alustaa 
aiheesta Raamatun kanssa sän-
kyynkin? Seurustelu, avioliitto, 
ehkäisy ja kristitty.
Tuomas-ilta to 20.4. ja 27.4. 
klo 19.
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 21.4. klo 18.30.

rajakylän seurakunTakoTi

Tervakukkatie 2
Pyhäkoulu su 23.4. klo 12.
Työttömien ateria ti 18.4. ja 
25.4.klo 12.
Perhekerho ke 19.4. ja 26.4. 
klo 9.30.
Seurakuntakerho to 20.4. 
klo 14.
Raamattupiiri to 20.4. klo 18.
Diakoniapiiritoimikunnan 
myyjäiset la 22.4. klo 9-12, 
katso menot.

PaTeniemen kirkko

Taskisentie
Pyhäkoulu su 23.4. klo 12.
Perhekerho ke 19.4. ja 26.4. 
klo 9.30.

koskelan seurakunTakoTi

Koskelantie 86
Pyhäkoulu su 23.4. klo 12.
Juttutupa ti 18.4. ja 25.4. klo 
12.
Perhekerho ke 19.4. ja 26.4. 
klo 9.30.
Lämmitä lähimmäistä -ilta ti 

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Vorna Pauli Kemppainen 71 v, 
Risto Johannes Boström 50 v. 
Karjasilta: Jaako Olavi Tervo 
84 v, Elsa Sofia Härmä s. Pää-
talo 87 v.
Tuira: Väinö Rautio 88 v, Laina 
Eliina Paasola s. Paasola 85 v, 
Kirsti Margareta Nylander s. 
Santaholma 98 v, Eino Valtteri 
Uitto 80 v.
Oulujoki: Esko Heikki Valde-
mar Alatalo 84 v.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Marko Juhani Pasula ja Minna 
Kristiina Korhonen, Hannu 
Jouko Siira ja Heidi Johanna 
Kähkönen.
Karjasilta: Samppa Juhani Aho-
la ja Maria Susanna Mella-Aho, 
Jari Pekka Kettukangas ja Mari 
Susanna Hietala, Juha Janne 
Tapani Komulainen ja Mirja 
Anita Naamanka.
Tuira: Samu Petteri Kangas ja 
Heli Susanne Metsäpelto.
Oulujoki: Ari Johannes Ron-
kainen ja Raija Johanna Kan-
gasharju.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Eemu Kasperi Helin.
Karjasilta: Perttu Matias Ket-
tunen, Ellen Alisa Holappa, 
Minja Inkeri Sointu Kananen, 
Hanna Kaisa Karvonen, Paula 
Sofia Karvonen, Mirja Aino Jo-
hanna Kopakka, Anni Johanna 
Laihola, Ada-Alexia Narva, Jas-
per Juhani Kristian Pieniniemi, 
Laura Raili Anneli Pyykkönen, 
Emilia Peppi Elisabet Sotkasiira, 
Olivia Valentina Äijälä.
Tuira: Mika Patrik Attapol 
Pääaho, Elsa Viola Aveline Berg-
dahl, Timo Tapio Haapalainen, 
Joonas Jouko Mikael Jarkko, 
Nea Anneli Juvani, Miika Edwin 
Kela, Nina Julia Kohonen, Aada 
Eveliina Kokko, Ramus Lassi 
Juhani Lindström, Aleksi Ante-
ro Minkkinen, Isabella Aurelia 
Moilanen, Ronja Kaarina Ju-
hantytär Mäkivierikko, Veikka 
Eevert Pitkänen, Waltteri Weeti 
Aleksanteri Tammi, Ada Harriet 
Väänänen.
Oulujoki: Riku Matias Keski-
aho, Nella Anna Helmiina Kuha, 
Laura Emilia Raatikainen, Aino 
Maria Ronkainen.

25.4. klo 17.

kuivasjärven seurakunTakoTi

Karppalantie 6
Pyhäkoulu su 23.4. klo 12.
Perhekerho ke 19.4. ja 26.4. 
klo 9.30.

niiTTyaron kerHoHuone

Purjehtijantie 4
Pyhäkoulu su 23.4. klo 12.
Raamattupiiri ti 18.4. ja 25.4. 
klo 18.
Perhekerho ke 19.4. ja 26.4. 
klo 9.30.

meri-ToPPilan moniPalvelu-
keskus

Kuivaamokatu 6
Perhekerho ke 19.4. ja 26.4. 
klo 9.30.

Palokan PalveluTalo

Seurakuntakerho to 27.4. klo 
13.30.

Pyhäkoulut Tuiran seura-
kunta:
Hartaantie 12, su 23.4. klo 12. 

Puuhakerho Intiössä, hau-
tausmaan huoltorakennus, 
kasvihuoneen kellari, ma ja ke 
klo 9. Kaikki ovat tervetulleita.

kyydeillä).
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 21.4. klo 19. 
Seurakuntapiiri ma 24.4. klo 12.
Diakoniapiiri ti 25.4. klo 12.
Perhekerho ke 26.4. klo 9.30.

Talvikankaan moniToimiTalo

Tuiskutie
Perhekahvila ti 18.4. klo 9.30.
Perhekahvila ti 25.4. klo 9.30.

Tilkkupeitto-
näyttely

Kaakkurin alueen ener-
giamummot ovat neulo-
neet tilkkuja ja koonneet 
tilkkupeittoja. Valmiita 
töitä on mukava näyttää 
muillekin! Tilkkupeit-
tonäyttely ja -arpajaiset 
yhteisvastuun hyväksi 
Pyhän Andreaan kirkolla 
22.-23.4. klo 10-15. Tar-
jolla myös kahvia.

Kiitos pilkkijöille
Miesten piirin perinteiset pilkki-
kilpailut pidettiin 31.3. Patenie-
men rannassa. Tuiran seurakun-
nan miesten piiri voitti ja hyvänä 
kakkosena oli Karjasillan seura-
kunnan miesten raamattupiiri. 
Kiitokset kaikille pilkkijöille ja 
huoltoporukoille!

Lähetyssoppi
Oulun seurakuntin Lähetys-
soppi on toiminut viikoittain 
lähetystyön hyväksi yli kaksi-
kymmentä vuotta. Lähetys-
sopessa myydään leivonnai-
sia, käsitöitä sekä arpoja. Lä-
hetyssopessa voi halutessaan 
juoda myös vohvelikahvit. 
Lähetyssopen kaikki tuotto 
menee lyhentämättömänä 
Suomen Lähetysseuran ni-
mikkotyön tukemiseen. 

Mikäli haluat konkreetti-
sesti osallistua lähetystyön 
tekemiseen vaikka vain pie-
neltä osin, Lähetyssoppi voisi 
olla juuri oikea paikka. Lä-
hetyssoppi ei toimi kirppu-
toriperiaatteella, mutta ottaa 
lahjoituksena vastaan uutta 
tavaraa arpajaispalkinnoiksi 
sekä leivonnaisia ja käsitöitä 
myytäväksi. 

Vapaaehtoisia emäntiä 
tarvitaan keittiön puolella 
Lähetyssopen aukioloaikoina. 
Lähetyssoppi on kevätkaudella 
avoinna vielä to 20.4., to 27.4. 
sekä ma 1.5. Lisätietoja saa 
Oulun seurakuntien lähetys-
sihteereiltä. Lähetyssoppi on 
avoinna torstaisin os. Isokatu 
17 klo 10-15.30.

Tee gospeljuliste
Oulugospel-julisteen suun-

nittelukilpailu kestää 19.4. 
saakka. Julisteen tehtävänä 
on markkinoida tapahtumaa, 
lisätietoja www.oulunseura-
kunnat.fi tai Esa Rättyältä, 
puh. 040 574 7125. Kilpai-
luehdotukset toimitetaan 
osoitteeseen Oulun seura-
kuntayhtymä, Yhteinen seu-
rakuntapalvelu/Esa Rättyä, 
Kirkkokatu 5, 90100 Oulu 
tai esa.rattya@evl.fi.
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menot

ma teos, joka valmistui joi-
takin päiviä ennen säveltä-
jän kuolemaa. Se on todel-
linen mestariteos, jota esi-
tettiin pitkään paastonaika-
na koko Euroopassa. Ohjel-
ma 5 e Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi.

CAFE
CROSSROAdS

Avoinna perjantaina 21.4. klo 
19-00.30 osoitteessa Isokatu 
11. Cafe Crossroads tarjoaa 
mukavaa porinaa kahvikup-
posen äärellä, yhteistä haus-
kanpitoa ja välillä vähän mu-
siikkia tai puheita.

NAISTEN ILTA
 

Öbergin talon alakerran ryh-
mätilassa Kirkkokatu 5 maa-
nantaina 24.4. klo 18. Yhdes-
säoloa ja mahdollisuus sau-
nomiseen (omat pyyhkeet 
mukaan).

HILJAISUUdEN
MESSU

Kiirastorstaina 13.4. klo 18 
vietetään Maikkulan seu-
rakuntatalossa Anna-Mari 
Kaskisen ja Pekka Simo-
joen tekemää hiljaisuuden 

KIIRASTORSTAI 13.4.

Messut:
Klo 14 tuomiokirkossa (Pekka Rehumäki).
Klo 18 Karjasillan kirkossa (Juhani Lavanko, Karjasil-

lan kirkkokuoro), Kastellin kirkossa (Liisa Karkulehto), 
Pyhän Andreaan kirkossa (Petri Satomaa, Vox Andreas-
kuoro), Kaukovainion seurakuntatalossa (Vesa Pöyhtä-
ri), Maikkulan seurakuntatalossa (hiljaisuuden messu, 
Virpi Sillanpää-Posio).

Klo 19 tuomiokirkossa (Ari-Pekka Metso, saarna 
Simo Kaappola, Tuomiokirkkokuoro), Tuiran kirkos-
sa (Niilo Pesonen), Pyhän Tuomaan kirkossa (Riikka 
Honkavaara), Pyhän Luukkaan kappelissa (Päivi Jussila, 
Aapeli Kallunki, alttoviulu), Pateniemen kirkossa (Riitta 
Louhelainen), Oulujoen kirkossa (Antti Leskelä, saarna 
Pentti Kortesluoma, Oulujoen kirkkokuoro).

PITKäPERJANTAI 14.4.

Sanajumalanpalvelukset:
Klo 10 tuomiokirkossa (Martti Pennanen, Katedraa-

likuoro), Karjasillan kirkossa (Kimmo Kieksi), Kastellin 
kirkossa (Maarit Maatraiva, Karjasillan kirkkokuoro),Tuiran 
kirkossa (Stiven Naatus), Pyhän Luukkaan kappelissa 
(Lauri Kujala), Oulujoen kirkossa (Pertti Lahtinen, saarna 
Paavo Moilanen, Oulujoen kirkon kamarikuoro).

Klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa (Vesa Pöyhtäri), Py-
hän Tuomaan kirkossa (Nanna Helaakoski).

Klo 14 Caritas-Kodissa (Paavo Moilanen).

Jeesuksen kuolinhetken hartaus:
Klo 15 Karjasillan kirkossa (Petri Satomaa, Mieskuoro 
TervasCanto), Tuiran kirkossa (Hannu Ojalehto), Huo-
nesuon seurakuntakodissa (Pentti Kortesluoma).

Messut:
Klo 23 Tuiran kirkossa pääsiäisyön messu,(Lauri Ku-

jala, Esa Rättyä ja yhtye).

LAUANTAI 15.4.

Sanajumalanpalvelukset:
Klo 18 tuomiokirkossa (Anna-Mari Heikkinen, ur-

kurina Maija Tynkkynen).
Klo 20 tuomiokirkossa (musiikkihartaus, Anna-Mari 

Heikkinen ja urkuri Maija Tynkkynen).
Klo 21 tuomiokirkossa (musiikkihartaus, Jyrki Vaa-

ramo ja kanttori Raimo Paaso).

Pääsiäisyön messu: 
Klo 23 tuomiokirkossa (Jyrki Vaaramo, Sofia Magda-
lena -yhtye), Karjasillan kirkossa (Satu Saarinen, Mies-
kuoro Weljet), Pyhän Tuomaan kirkossa (Hannu Oja-
lehto, saarna Petteri Tuulos, musiikissa avustaa Emilia 
Heikkilä), Pateniemen kirkossa( Tarja Korpela, musii-
kissa avustavat Pohjankartanon 8G-luokan oppilaat), 
Oulujoen kirkossa (Pentti Kortesluoma, saarna Ant-
ti Leskelä).

PääSIäISPäIVä 16.4.

Messut:
Klo 10 tuomiokirkossa (Ari-Pekka Metso, Tuomio-

kirkkokuoro. Radio Dei). Karjasillan kirkossa (Juha Vä-
häkangas, saarna teol. yo Maarit Maatraiva), Kastellin 
kirkossa (Liisa Karkulehto), Tuiran kirkossa (Pasi Ku-
rikka, Psalmikuoro), Pyhän Luukkaan kappelissa (Päivi 
Jussila), Oulujoen kirkossa (Pentti Kortesluoma, saarna 
Ilkka Mäkinen, Oulujoen kirkkokuoro).

Klo 12 Intiön seurakuntakodissa (Ari-Pekka Metso), 
Pyhän Andreaan kirkossa (Mirjami Dutton), Kauko-
vainion seurakuntatalossa (Vesa Pöyhtäri), Maikkulan 
seurakuntatalossa (Virpi Sillanpää-Posio), Rajakylän 

seurakuntakodissa (Petteri Tuulos), Hintan seurakun-
tatalossa (Ilkka Mäkinen, Nyyttikestit).

Klo 14 Caritas-Kodissa (Virpi Sillanpää-Posio).

Sanajumalanpalvelus:
Klo 18 Kaukovainion seurakuntatalossa arabiankie-

linen jumalanpalvelus.
Klo 15 English Service.
Klo 14 Tahkokankaan palvelukeskuksessa (Jonna 

Kalliokoski), Sanginsuun seurakuntakodissa (Pentti 
Kortesluoma).

2. PääSIäISPäIVä 17.4.

Messut:
Klo 10 tuomiokirkossa (Päivi Jussila), Karjasillan kir-

kossa (Juha Vähäkangas), Kastellin kirkossa (Kimmo 
Kieksi), Tuiran kirkossa (Riitta Louhelainen), Pyhän 
Luukkaan kappelissa (Juha Huhtala), Oulujoen kirkossa 
(Ilkka Mäkinen, saarna Pertti Lahtinen).

Klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa (Kimmo Kieksi), 
Pyhän Tuomaan kirkossa (perhemessu, Tarja Korpela, 
Pyhän Tuomaan Lapsikuoro), Huonesuon seurakun-
takodissa (perhemessu, Ilkka Mäkinen). 

SANAN JA
RUKOUKSEN ILTA 

Tuomiokirkossa 23.4. klo 
17, Seppo Juntunen kertoo 
rukouksen voimasta. Tilai-
suudessa rukoillaan kirk-
koon jätettyjen esirukous-
aiheiden puolesta.

”KäY YRTTITARHASTA 
POLKU…”

Pitkänperjantain sanomaa 
sanoin ja sävelin Heinäto-
rin seurakuntatalossa, Alek-
santerinkatu 71 pe 14.4. klo 
12. Lausujina Olavi Kok-
ko, Väinö Kokkonen, Tuu-
la Reiniharju, Anja Salo ja 
Aili Heikkinen (koonta ja 
ohjaus), Kirsti Leino, virsi-
en säestys, Ari-Pekka Metso, 
alku- ja loppurukous. Vapaa 
pääsy, järjestää tuomiokirk-
koseurakunta.

STABAT MATER

Pitkänäperjantaina 14.4. klo 
18 tuomiokirkossa Giovan-
ni Battista Pergolesin Stabat 
Mater. Virve Karen sopraano, 
Magdy Spanyi altto ja Maija 
Tynkkynen urut. Pergolesin 
Stabat Mater on erään hen-
gellisen veljeskunnan tilaa-

messua. Messussa mukana 
Virpi Sillanpää-Posio sekä 
soitin- ja lauluryhmä Riitta 
Piipon johdolla.

SINKKUILTA 

Keskustan seurakuntatalon 
alasalissa Isokatu 17 per-
jantaina 28.4. klo 18.30. Yh-
dessäoloa keväisissä tunnel-
missa.

KIRJALLISUUS-
PIIRI

Kevään toiseksi viimeisessä 
kirjallisuuspiirin kokoontu-
misessa 19.4. klo 18-20 kes-
kustellaan sisar Benedicta 
Idefeltin kirjasta Valo jota 
seurasin sekä pastori Erkki 
Jokisen kirjasta Idänkohta-
us. Kirjallisuuspiiri kokoon-
tuu Karjasillan kirkolla, seu-
rakuntasali 4:ssa. Kirjallisuus-
piirin kevään viimeinen ko-
koontuminen on 24.5.

NUORTEN AIKUISTEN 
ILTA

Mikä on kristinuskossa kes-
keisintä, mistä meidän ei mis-
sään tapauksessa tulisi luo-
pua? Olet tervetullut keskus-
telemaan näistä vaikeista ky-

symyksistä pastori Juha Vä-
häkankaan ja teologiharjoit-
telija Maarit Maatraivan joh-
dolla nuorten aikuisten iltaan 
Heinätorin seurakuntatalolle 
Aleksanterinkatu 71 torstai-
na 20.4. klo 19 alkaen.

PIENOISNäYTELMä 
RAKKAAT

SUKULAISET

Lähteellä-teatteri esittää Höyh-
tyän  palvelukeskuksen ruo-
kasalissa pienoisnäytelmän 
Rakkaat sukulaiset tiistaina 
18.4. klo 13.30. Näytelmän 
tapahtumapaikkana on maa-
laispirtti ja roolihenkilöinä 
isäntä, emäntä, heidän vel-
jensä sekä naapurin emän-
tä. Ennen näytelmää kat-
somme dioja tämän vuoden 
yhteisvastuukohteista. Arpa-
jaiset yv:n hyväksi ja kahvi-
tarjoilu.

SIIONINVIRSI-
SEURAT TUIRASSA

Tule opettelemaan uusia Sii-
onin virsiä Tuiran kirkolle su 
30.4. klo 15, opettajana Veik-
ko Kärnä. Aloitamme kah-
villa ja päätämme seuroilla. 
Tuiran Herättäjä-Yhdistyk-
sen toimikunta.

MYYJäISET
RAJAKYLäSSä

Rajakylän diakoniapiiri toi-
mikunta järjestää myyjäiset 
Rajakylän seurakuntakodilla 
la 22.4. klo. 9-12. Myytävänä 
munkkeja, muitakin leivon-
naisia, simaa sekä arpoja.

KYSY
KANSANLäHETYKSELTä

Kansanlähetyksen esitelmä 
tilaisuus la 22. 4. klo 14 Py-
hän Tuomaan kirkossa.

Kansanlähetyksen pääsih-
teeri Timo Rämän tilanne-
katsaus lähetystyön ja kirkon 
asioihin. Tilaisuudessa voi 
tehdä kysymyksiä. 

YHTEINEN LAULUHETKI 
TUIRASSA 

Viikkomessujen yhteydessä 
järjestetään kaikille laula-
misesta kiinnostuneille yh-
teinen lauluhetki, jossa lau-
lamme tuttuja ja uudem-
piakin hengellisiä lauluja 
kanttorin johdolla. Tilai-
suus on kerran kuukaudes-
sa, joka kuukauden viimei-
nen keskiviikko klo 19 Tui-
ran kirkon seurakuntasalis-
sa. Laulutuokion jälkeen on 

viikkomessu Tuiran kirkos-
sa klo 20. Tuiran seurakun-
nan kanttorit.

ISON KIRJAN
ILTA 

Kaikenikäisten raamattupii-
ri kokoontuu tiistaisin Tui-
ran kirkolla klo 18.30. Aihee-
na tänä keväänä Kirje hep-
realaisille.

KESKI-TUIRAN 
SEURAKUNTAKERHO 

Tuiran kirkolla kokoontuu 
seuraavasti: To 20.4. klo 13, 
kerhossa on arpajaiset. To 
27.4. klo 13. To 4.5. klo 13. 
To 18.5. klo 13. To 30.5. ker-
hojen kevätretki! Tieduste-
luihin vastaa Irma-Elina 
Mukar,i puh. 040 5747 065. 
Ota ilmoitus talteen!

OULUJOKISET 
KAINUUSEEN

Oulujoen seurakunnan seu-
rakuntaväen retki Kainuu-
seen 18.-19.5. Matkan hinta 
on 130 euroa/hlö. Sitovat 
ilmoittautumiset Oulujoen 
kirkkoherranvirastoon, puh. 
5313 513 torstaihin 20.4. 
mennessä. 

Pääsiäisaika kutsuu
jumalanpalveluksiin

JA
AN

I 
Fö

H
R



7

Y H T E I N E N  d I A K O N I A

Kehitysvammaistyö
Tiistaina 18.4. klo 17-18.30 keskustelukerho Heinätorin seurakuntakodilla, 
Aleksanterinkatu 71.
Tiistaina 25.4. klo 13.15-14.15 varttuneiden porinapiiri Heinätorin seu-
rakuntakodilla, Aleksanterinkatu 71.
Tiistaina 25.4. klo 17-18.30 keskustelukerho Heinätorin seurakuntakodilla, 
Aleksanterinkatu 71.
Keskiviikkona 26.4. klo 16.30-19.30 perheilta Hietasaaressa, Hietasaarentie 
19, sauna, ruokailu ym. ohjelmaa. Ruokailu maksullinen, ilmoittaudu 
puh. 3161 321.

Kuulovammaistyö
Viittomakielelle tulkatut messut Tuomiokirkossa kiirastorstaina 13.4. klo 
19, pääsiäispäivänä 16.4. klo 10.
Kuurojen lähetyspiiri ma 24.4. klo 17.30 Koskitie 19.
Lasten paikka ma 24.4. klo 17.30 Koskitie 19.
Raamattupiiri ma 24.4. palvelukeskus Runolassa, Tuulaakitie 2 klo 13.
Raamattu- ja virikepiiri ma 24.4. klo 14.45 Ratamotien ryhmäkodissa, 
Ratamotie 34.
Huonokuuloisten päiväpiiri, Aabrahamin poppoo ti 25.4. klo 13.30 dia-
koniakeskuksessa, Kirkkokatu 5.
Kuurojen eläkeläisten päiväpiiri ke 19.4. klo 12. diakoniakeskuksessa, 
Kirkkokatu 5.

Näkövammaistyö
Näkövammaisten kerho keskustan seurakuntatalon alasalissa, Isokatu 17. 
keskiviikkona 19.4. klo 13-14.30.
Raamattu- ja keskustelupiiri diakoniakeskuksen alakerran ryhmätilassa. 
Kirkkokatu 5 torstaina 27.4. klo 13-14.30.
Leiripäivä Hietasaaren leirikeskuksessa, Hietasaarentie 19, ke 17.5 klo 10-15. 
Ilmoittaudu ruokailun takia 10.5. mennessä p.3161 322 / 3161321.

Diakoniakeskus avoinna
ti, to ja pe klo 9-16 ja ke klo 12-16.Rauhan Tervehdys on mahdollista saada 
äänilehtenä. Tiedustelut p. 3161 321 tai 3161 322.

K a n s a i n v ä l i n E n 
s E U R a K U n Ta Pa l v E l U 

I N T E R N AT I O N A L  M I N I S T R Y

In English:
The Chapel of St Luke, Yliopistokatu 7: Easter Sunday, April 16, 
and Sunday, April 23, at 3 pm English Service and Sunday School. 
For more information, please contact Patrick Dickson, patrick.
dickson@evl.fi or tel. 040 524 2778. 

The bulletin of the International Christian Fellowship of Oulu 
(ICFO) and information as regards Bible studies is available online 
at: http://www.church.fi/oulu/

Arabian kielellä:
Kaukovainion seurakuntatalo, Hiirihaukantie 6: Pääsiäispäivänä 
16.4. klo 12 suomenkielinen jumalanpalvelus tulkattuna arabi-
aksi. Ti 18.4. klo 18 arabiankielinen raamattutunti ja pyhäkoulu. Su 
23.4. klo 18 arabiankielinen jumalanpalvelus. Ti 25.4. arabiankie-
linen raamattutunti ja pyhäkoulu. Lisätietoa diakoni Amos Man-
galta, p. 040 510 8529.

R A d I O - O H J E L M AT
Pitkäperjantaina 14.4. klo 10 sanajumalanpalvelus Oulu-
joen kirkosta, toimittaa Pertti Lahtinen, saarnaa Paavo 
Moilanen, kanttorina Lauri Nurkkala. Oulujoen kirkon ka-
marikuoro. Virret: 67, 63: 1-4, 78, 79 ja 58: 3. 
Pitkäperjantaina 14.4. klo 11.25 pyhäkoulun pitää las-
tenohjaaja Outi Metsikkö aiheesta Risti.
Su 16.4. klo 10 messu tuomiokirkosta, toimittaa Ari-Pek-
ka Metso, avustaa Martti Pennanen, urkurina Maija Tynk-

kynen. Tuomiokirkkokuoro.
Su 16.4. klo 11.25 radiopyhäkoulun pitää lastenohjaaja Outi Metsikkö aihees-
ta Pääsiäinen.
Ma 17.4. klo 10 messu Karjasillan kirkosta, toimittaa Juha Vähäkangas, avus-
taa Maarit Maatraiva, kanttorina Riitta Piippo. Virret: 105, 50: 6, 93: 1 ja 5-8, 
104, 452, 232, 339: 1-2.
Su 23.4. klo 10 messu Tuiran kirkosta, toimittaa Hannu Ojalehto, saarnaa teol. 
yo Antti Leinonen, avustaa Niilo Pesonen, kanttorina Sanna Leppäniemi.
Su 23.4. klo 11.25 radiopyhäkoulun pitää lastenohjaaja Terttu Aakko aiheesta 
Ylösnousseen todistajat. 
Erilainen iltapäivä ma - pe klo 15-17: 
Ke 19.4. klo 16.15 keskiviikon kolumnistina on perheterapeutti Pirkko Kamula. 
To 20.4. klo 16.15 Pyhästä arkeen -sarjassa puhutaan siitä, miten pääsiäisen ja 
ylösnousemuksen riemu kantaa arjessa. 
Ke 26.4. klo 16.15 pohditaan ehdokkaaksi asettumista syksyn seurakuntavaa-
leissa.
To 27.4. klo 16.15 kysytään, mitä kansallinen veteraanipäivä merkitsee nuo-
remmalle polvelle.

Kiirastorstaina 13.4. klo 19 messu Saloisten kirkosta. 
Pitkäperjantaina 14.4. klo 10 sanajumalanpalvelus Pat-
tijoen kirkosta. 
La 15.4. klo 23 pääsiäisyön messu Raahen kirkosta.  
Su 16.4. klo 9.45 radiopyhäkoulun pitää lastenohjaaja 
Outi Metsikkö aiheesta Pääsiäinen.
Su 16.4. klo 10 messu Saloisten kirkosta. Messun jälkeen 

Etappi-uusinnassa kuullaan Ylös Jerusalemiin - elämyksellinen matka pääsiäis-
viikon tapahtumiin. Ohjelman toimittaa Risto Parttimaa. 
Su 23.4. klo 9.45 radiopyhäkoulun pitää lastenohjaaja Terttu Aakko aiheesta 
Ylösnousseen todistajat. 
Su 23.4. klo 10 messu Kemin kirkosta. Messun jälkeen Etapilla on aiheena syksyn 
seurakuntavaalit, joiden ehdokasasettelu on käynnistynyt. Ohjelman toimittaa Marja 
Blomster, vieraana mm. yhden kauden kirkkovaltuustossa istunut valtuutettu. 
To 27.4. klo 12 kansallisen veteraanipäivän rukoushetki suorana lähetyksenä 
Oulun tuomiokirkosta, toimittaa Martti Pennanen, yksinlaulu ja kanttorina Raimo 
Paaso. Seppelpartion lähettäminen Jaakko Granlund.

Radio-ohjelmien palautesähköposti merja.laaksamo@evl.fi

N U O R E T

Kastellin kirkko, Töllintie 38
Taivasklubi to 27.4. klo 18.
Hjelppi-ryhmä to klo 18. 

Pyhän Andreaan kirkko, Sulkakuja 8. 
Nuorten ilta ti 18.4. ja 25.4. klo 18.

Yhteinen pääsiäisyön messu
Pääsiäisyön messuun Tuiran kirkolle la 15.4. klo 23 kutsutaan 

erityisesti kaikkia Oulun seurakuntien nuorisotyön toimin-
noissa mukana olevaa nuorisoa. Messun jälkeen iloista musi-

sointia ja yhteistä ruokailua. 

Illaksi kotiin
Jääkö perhe sijaiskärsijäksi työelä-
män paineissa vai onko se voimava-
ra? Miten työnantaja asian näkee? 
Onko työn ja perheen sujuva rin-
nakkaiselo mahdollista? Paneelikes-
kustelu työn ja perheen yhteenso-
vittamisesta Keskustan seurakun-
tatalolla torstaina 27.4. klo 18. Pa-
neelissa on mukana eri alojen asi-
antuntijoita. Tilaisuuden järjestää 
Tuiran seurakunta. 

-Minä myyn nämä eurolla.
-Minäpäs kahdella. Myyn nämä 

Siirille, se on mun kaveri.
-Askarteleminen on hauskaa. 

Kotona ei vain aina tiedä, mitä 
askartelisi.

Kastellin pienet päiväkerholaiset 
askartelivat viime viikolla vanhoista 
pilttipurkeista kevätlyhtyjä. Ensin 
purkki maalattiin ja sitten sen päälle 
ripoteltiin merisuolaa.

Eriväriset lyhdyt näyttivät lap-
sista kauniilta, ja ne kelpuutettiin 
myytäviksi perheiden kevättapah-
tumassa la 22.4. Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskuksessa.

Kello 12 alkavassa perheilotte-
lussa voi tehdä paljon muutakin 
kuin ostaa Sonjan, Silvian, Ursu-

Kukapa ei ostaisi kauneutta

Retkellä mm. melomme, to-
teutamme jumalanpalveluksen 
ja käymme Juku-Juku-maassa. 
Retki maksaa 70 euroa (sis.täy-
sihoidon ja matkan).

Ilmoittautumiset viimeistään 

Vuonna 1994 syntyneiden retki
7.–10.7.

19.5. Yhteisen seurakuntapalve-
lun toimistoon, p. 3161 347. Li-
sätietoja Karjasillan seurakunnan 
työntekijöiltä: Katja Ylitalo, p. 
040 8315 932 ja Mirjami Dut-
ton, p. 050 4620 759.

Puhallinorkesteri Viventi 
järjestää Viikinki laivaan -
konsertin Oulussa Madet-
ojan salissa torstaina 13.4. 
klo 19. Kapellimestarina 
vierailee Morten Wensberg 
Oslosta. 

Konsertin ohjelmassa on 
norjalaista musiikkia, mm. 
perinteisiä marsseja, pu-
hallinorkesterille sovitet-
tuja kansanlauluja ja varta 
vasten puhallinorkesterille 
sävellettyä sekä vakavampaa 
että viihteellistä musiikkia 
vuosilta 1966-2004.

Konsertin solisteina soit-
tavat Viventin muusikot 
Hanna Huotari, alttosak-
sofoni ja Tuomas Kurki, 
baritonitorvi.

Konsertin lippuja voi ostaa 
ovelta ennen konsertin alkua. 
Liput maksavat kolme euroa, 
perhelippu viisi euroa.

Puhallinorkesteri Viventi on 
Oulun seurakuntayhtymän 
soittokunnan ja Oulun kon-

Viventin 
konsertti 

norjalaisissa 
tunnelmissa

Sonja ja muut päiväkerholaiset askartelivat yhteisvastuutapahtumaan 
myytäväksi lasisia lyhtyjä.

  JUMALA
        PARANTAA
Sanan ja rukouksen ilta

Oulun tuomiokirkko 
su 23.4. klo 17

Pastori Seppo
Juntunen

Viulisti Maarit 
Rajamäki

Tilaisuuden järjestävät 
Rukouspalvelu ry ja 
Oulun seurakunta

POTKUPELI, potkit pitkään!

Potkupeli potkupyörä
Kotimainen tuote, jossa 3-v. takuu. 
Myös Pilot rollaattorikävelypyörät.
Yhteystiedot: T:mi Kari Mäkinen
Sivupellontie 14, 61600 Jalasjärvi
Puh. (06) 456 1256, 0500 567 104
www.potkupyora.com

lan ja muiden päiväkerholaisten 
lyhtyjä.

Lämsänjärvelle on tehty rasti-
polku, pihalla saa heittää käpyjä 
kilpaa ja paikallisilta martoilta 
kaikki herkkusuut voivat ostaa Yh-
teisvastuukeräyksen hyväksi lättyjä 
ja makkaroita.

Kirpputoripöydällä on myytävänä 
lasten leluja ja kirjoja Kastellin kirkon 
lelu- ja kirjakolehdista. Kevätvilliä 
tuo hauska kasvomaalaus.

Perheiden kevätpäivän aiheena 
on Luomisen ihmeitä.

Lämsänjärvellä on tuona päivänä 
säpinää kello 15 saakka. Kastellin 
aluetyön suunnitteleman tapah-
tuman koko tuotto menee yhteis-
vastuulle.
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Kanttori saattaa useinkin 
yllättää kirkkoväen 
ainutkertaisella musiikilla. 
Improvisointi on hyödyllinen 
taito, jota kaikki kanttorit 
tarvitsevat. Improvisoituja 
säveliä ei kuitenkaan temmata 
ihan tuulesta, vaan niidenkin 
käyttöä opiskellaan.

-1600- ja 1700-luvuilla improvisointi oli ur-
kurien perustaito. Esimerkiksi passioiden ja 
kantaattien urkuosuuksiin kirjoitettiin nuo-
tille vain bassoääni, jota kutsutaan kenraali-
bassoksi. Tämän päälle urkuri rakensi soin-
nut; harmonian. 

-Voidaan sanoa, että tuolloin musiikki 
rakentui basson varaan.  

-Myöhemmin musiikkia alettiin säveltää, ja 
säveltäjät ryhtyivät kirjoittamaan yhä enem-
män melodiasta käsin kaikki teoksensa nuo-
tit paperille, Tuiran seurakunnan kanttori 
Lauri-Kalle Kallunki selostaa sävellystyön 
historian kulkua.

Parin viimeisen vuosikymmenen aikana 
improvisointitaito on taas saanut yhä enem-
män sille kuuluvaa painoarvoa kirkkomu-
siikkikoulutuksessa.

-Voiko olla urkuri, mikäli ei osaa impro-
visoida, Kallunki kiteyttää.

Virheet muuttuvat 
rikkaudeksi

Kallunki sekä Karjasillan seurakunnan kant-
tori Juha Soranta opettavat urkuimprovi-
saatiota Oulun seudun ammattikorkeakou-
lussa. He antavat oppilailleen eväitä selviytyä 
moninaisista tilanteista, joita kanttorin eteen 
saattaa jumalanpalveluksessa tulla.

Esimerkiksi ehtoollisen jakaminen tai 

Kanttori on myös luova taiteilija

kolehdinkanto saattavat venyä odotettua 
pidemmiksi ja kaipaavat taustakseen mu-
siikkia. Loppuvirren jatkeeksi taas käy virren 
teemaan sopiva improvisaatio korvaamaan 
varsinaista loppusoittoa.

Juha Sorannan mielestä soittajia opetetaan 
jo lapsesta saakka pelkäämään virheääniä. 
Tämä oppi näkyy jopa improvisoidessa. 
Virheitäkin tulee, mutta improvisaation 
avulla ne voidaan muuttaa katastrofin sijasta 
mielenkiintoiseksi sävelkuluksi.

Juha soittaa näytteeksi pätkän virsikirjan 
koraalista ja tekee virheen. Keskeyttämättä 
hän toistaa virhekohdan pariin kertaan ja saa 
lipsahduksen kuulostamaan tarkoitetulta, 
harkitulta idealta. Vain toisen soittajan korva 
kertoo, mikä temppu oli kyseessä.

Mitä on improvisointi?

Sana improvisaatio pohjautuu lati-
naan ja voidaan suomentaa “ennal-
ta näkemättä” eli etukäteen suun-
nittelematta. Improvisaatio tarkoit-
taa siis asiaa, teosta tai tapahtumaa, 
joka syntyy tässä ja nyt.

Improvisaation pohjana on yleensä 
jokin valittu tai annettu teema, kaikki 
muu on taiteilijan mielikuvitusta.

Improvisaatiolla on merkittävä 
rooli puhuttaessa luovasta taiteesta. 
Improvisaatiossa yhdistyvät kaikki 
luovan taiteen tekemisen keskeiset 
elementit.

-Kanttorin on uskallettava kokeilla, mikä 
onnistuu. Jos hän on löytänyt soittamisesta 
tekemisen ilon ja panee itsensä siihen likoon, 
kaikkea voi sattua, mutta kaikesta voi myös 
selvitä, Juha sanoo.

Kumpi parempi, improvisoida
vai soittaa nuoteista?

Kanttorit ovat innostuneita improvisoinnis-
ta ja saavat myös toteuttaa sitä seurakunnis-
saan. Toki he tietävät, ettei musiikki, joka 
syntyy tässä ja nyt, ole kaikkien mieleen, ja 
improvisaatio saattaa jonkun mielessä saa-
da jopa esittämisen leiman. 

Lauri-Kalle ja Juha kysyvätkin itseltään, 

Oulun Laulu esittää ensiesityksenä Viu-
lujen Vesperin 85-vuotisjuhlakonsertis-
saan Oulussa Pyhän Tuomaan kirkossa 
sunnuntaina 23.4. kello 18.

Viulujen Vesper on sodankyläläisen 
säveltäjän Jouko Tekoniemen teos, jo-
ka kunnioittaa eteläpohjalaisen Jaakko 
Frigårdin hengellistä kansanmusiikkipe-
rintöä. Jalasjärveläinen kyläseppä Frigård 
tunnettiin viulunsoittotaidostaan 1800- 
ja 1900-lulujen taitteessa. Vesperin sanat 
on kirjoittanut Arvo Ylitalo.

Sekakuoro Oulun Laulu perustettiin 
1921 nimellä Nuorten sekakuoro. Se 
oli aluksi ainoa Oulun kirkkokuoro. 
Edelleen kuoro avustaa säännöllisesti 
tuomiokirkon jumalanpalveluksissa. 
Tällä hetkellä kuoroon kuuluu kolmi-
senkymmentä laulajaa.

85-vuotisjuhlakonsetissa Oulun lau-
lua johtaa Lea Ulvinen. Solisteina ovat 
Marika Salminen, Annikki Saarela ja 

Pääsiäinen ei lopu pääsiäiseen, nimen-
omaan ensi viikko on nimeltäänkin pää-
siäisviikko.

Oulussa järjestetään pääsiäissunnun-
taista seuraavaan sunnuntaihin 16.-23.4.  
tuomiokirkon kryptassa rukoushetkien 
sarja, joissa lauletaan yksinkertaisia Taizé-
lauluja, luetaan Raamatusta kertomuk-
sia pääsiäisen jälkeisistä tapahtumista ja 
rukoillaan.

-Meillä on ollut vähän suppea käsitys 
niin joulun kuin pääsiäisenkin vietosta. 
Molempien vietto tahtoo loppua kuin 
seinään, sanoo pastori Päivi Jussila.

Elämä ylösnousseen kanssa kuiten-
kin jatkuu.

-Jeesus kohtaa ihmisiä arkisesti nuo-
tiolla, järven rannalla ja löytää heidät 
kyyhöttämästä lukkojen takaa. Asetelmat 
ovat hyvin viehättäviä.

Jussila kertoo, että puolen tunnin mit-

Yrjö Runtti. Viulujen Vesperin säestää 
jousiyhtye Aino Salminen, Antti Hosio, 
Anniina Sohlman, Katja Peltonen ja 
Ville Kaikkonen.

Konsertin aluksi kanttori Raakel 
Pöyhtäri soittaa uruilla Guilmantin so-
naatin ja Kari Veisterä esittää Mozartin 
huilusoolon. 

vastaako heidän työnsä seurakunnan odo-
tuksia. Toiset arvostavat edelleenkin eni-
ten vanhassa perinteessä pitäytyvää tyyliä, 
nuori polvi saattaa odottaa helppoa, entistä 
kevyempää musiikkia. Toisaalta improvi-
soimalla voi vastata kunkin tilanteen vaa-
timalla tyylillä. 

-Meiltä ammattitaitoa vaativa teoksen 
esitys tai improvisaatio ei ehkä nykykansan 
korvissa kuulosta kummoiseltakaan. Siinä 
ei välttämättä ole tarvittavaa viihteellisyy-
den leimaa, Lauri-Kalle pohtii kanttorin 
työn pulmia. 

PIRKKO PAAKKI

Kaikki kiinnostuneet voivat osallistua ur-
kuimprovisaatioseminaariin Karjasillan 
kirkossa perjantaina 21.4. kello 10-14.

Karjasillan kirkossa alkaa samana ilta-
na kello 19 urkuimprovisaatiomatinea. 
Molemmissa on mukana Oulun seudun 
ammattikorkeakoulun urkuimprovisaa-
tio-oppilaita sekä opettajat Lauri-Kalle 
Kallunki ja Juha Soranta.

Oulun Laululla juhlakonsertti

taisissa Taizé-rukoushetkissä ei tulkita 
tunnetiloja, vaan ihmiset saavat tulla 
paikalle suruineen ja iloineen kuuntele-
maan kertomuksia Jeesuksesta, laulamaan 
ja hiljentymään.

-Minusta tuntuu, että luterilainen 
kirkkomme on löytänyt uudella tavalla 
pääsiäisen ilon. Kiirastorstainakin ko-
rostetaan aterian kiitosluonnetta, eikä 
pitkäperjantain suru leimaa koko pää-
siäistä, Jussila miettii.

Kristityt ovat jo 200-luvulta lähtien 
kokoontuneet pääsiäisviikolla päivittäin 
kirkkoon kuuntelemaan kertomuksia 
ylösnousseen Vapahtajan ilmestymisis-
tä ystävilleen milloin Emmauksen tiellä, 
milloin Tiberiaanjärvellä.

Rukoushetket järjestää Oulun ev.-lut. 
seurakuntien oppilaitostyö, Oulun NNKY 
ja Oulun tuomiokirkkoseurakunta.

SATU KREIVI-PALOSAARI

TA I z é  –  R U K O U S H E T K E T  T U O M I O K I R K O S S A

Pääsiäinen ei lopu pääsiäiseen

Miesomaishoitajien 
retki Vasamoon ti 9.5. 

Lähde tapaamaan muita miesomaishoi-
tajia ja rentoutumaan ulkoilun, kalastuk-
sen, saunomisen ja mukavan yhdessäolon 
merkeissä. Retken hinta on 10 euroa sisäl-
tää matkan ja ruokailun. Lähtö on klo 9.45 
Myllyojan seurakuntatalolta ja klo 10 linja-
autoasemalta. Paluu Ouluun n. klo 16. Il-
moittautuminen 27.4. mennessä diakonia-
keskukseen, p. 3161 321.

Kaisa Alasaarela, Juha Soranta, Aino Juntunen ja Lauri-Kalle Kallunki kuuntelevat Maria 
Saartoalan improvisointia.
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JUHLA-

TARJOUS!

Leikki-ikäisten ja pienten koulu-laisten oma lehti Lastenmaa täyt-tää 20 vuotta! Juhlan kunniaksiLastenmaa nyt juhlahintaan:

                              -lehdestä löytyy kiehtovia 
kertomuksia, opettavaisia tarinoita, kivoja uusia 
lauluja sekä iloisia runoja. Ja mikä tarkeintä, 
lapsi saa lehden kotiin omalla nimellä, 11 kertaa 
vuodessa!

Lehdessä on paljon mielekästä puuhailua, luke-
mista ja värikästä tutkittavaa. Lehden kristillinen 
arvomaailma on turvallinen ja luotettava. Lehden 
päätoimittaja on tunnettu kirjailija ja sanoittaja 
Anna-Mari Kaskinen.

LAHJATILAUKSEN SAAJA
NIMI

OSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

PUHELINNUMERO (MYÖS SUUNTA)

NIMI

OSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

PUHELINNUMERO (MYÖS SUUNTA)

TILAAJA / MAKSAJA

(Jos eri kuin tilaaja / maksaja)

KYLLÄ! Tilaan Lastenmaan juhlahintaan:

20 euroa / 12 kk
Kestotilaus*, joka jatkuu niin kauan kuin haluat, 
ensimmäisen vuoden jälkeen hintaan 39 euroa / 12 kk

Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 HELSINKI

LASTENMAA

MAKSAA

POSTI-

MAKSUN

(09) 4155 2333

Tilaukset myös 
puhelimitse

tilauspalvelut
@kotimaa.fi

www.kotimaa.fi
/tilaukset

sähköpostilla

tai netistä
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I sällä oli tapana sanoa, että ei ih-
miselle anneta enempää taakkaa, 
mihin voimat riittävät, kemiläinen 
Eini Piirala sanoo.

-Aina siihen ei ole ollut helppo uskoa.
Eini Piirala odottaa innolla pääsiäistä. Kun 

kaupunki tyhjenee, ja ihmiset suunnistavat 
kohti tuntureita, Eini Piirala haluaa hiihtä-
mään meren jäälle.

Vielä rakkaampi meri on silloin kun se 
on sula.

-Meren äärellä saa tuntea itsensä niin pie-
neksi. Raskaimpien vaiheiden aikana saa-
toin mennä töistä suoraan rannalle. Oikein 
nuuhkin merestä voimaa itselleni.

S U U R T E N  M E N E T Y S T E N  J ä L K E E N  E I N I  P I I R A L A  U S K A LTA A  L U O T TA A  TA A S  I S ä N  S A N O I H I N

Elämä kantaa – sittenkin

Paitsi meren jäällä Eini Piirala hiljentyy pää-
siäisenä myös kirkossa ja haudoilla.

-Kun Valtteri oli neljävuotias, muistan, 
kuinka ajattelin kiitollisena, että olemme 
saaneet pitää hänet jo niin kauan.

Einin nuorin poika Valtteri, joka sairasti 
syntymästään saakka vaikeaa sydänvikaa,  
sai elää lopulta 12 vuoden ja 7 kuukauden 
ikäiseksi. Sydän petti kesken iloisten piha-
leikkien vuonna 1996.

-Kun Valtterin kuoleman jälkeen katsoin 
itseäni ensimmäisen kerran peilistä, muis-
tan todenneeni, että alati huolestunut ilme 
kasvoiltani on hävinnyt.

Kaikkien kaveri
 

Eini ja hänen puolisonsa Esa sekä veljet 
Janne ja Taneli elivät melkein 13 vuot-
ta sen tiedon kanssa, että Valtterin sydän 
voi pettää koska tahansa. Oulun yliopis-
tollinen sairaala tuli perheelle tuttuakin 
tutummaksi. 

-Kyllä Valtteri tiesi tilanteensa itsekin. 
Kun hän oli menossa sydänleikkaukseen 
neljävuotiaana, hän kysyi, että ”äiti, tapa-
tetaanko minut siellä?”

Valtteri eli vuotensa niin kuin poikalapsi 
vain voi elää.

-Hän oli erikoisen sosiaalinen ja iloinen 
poika. Valtterin ystäväpiiriin kuuluneet saat-
toivat olla minkä ikäisiä tahansa vauvasta 
vaariin. Kun Valtteri meni kaverin luo, ja 
siellä oli vain mummo kotona, ei se mitään, 
Valtteri vietti aikaa mummon kanssa, Eini 
hymyilee.

Viimeisenä päivänä Valtteri oli käynyt 
tutkimuksissa sairaalassa. Äiti oli huoman-
nut, että poika oli jo jonkin aikaa vaikutta-
nut väsyneeltä.

-Hän pyysi kotona isäänsä tuomaan jota-
kin hyvää, ja isä toi kaksi viineriä. Valtteri 
meni herkkujen kanssa lähellä asuvan Ee-
va-mummonsa luo, ja he nauttivat yhdessä 
viinerikahvit.

Illalla leikittiin vielä lamppupiiloa ka-
vereiden kanssa. Se leikki jäi Valtterin vii-
meiseksi.

-Kun Valtteri syntyi vuonna 1984, hän 
vietti ensimmäiset 4,5 kuukautta Helsin-
gissä sairaalassa.  Uskon, että koko Valtte-
rin lapsuusaika valmensi ja kasvatti minua 
kaikkeen tulevaan.

Uusi isku

Kaksi vuotta Valtterin kuoleman jälkeen  
– juuri kun perheessä alettiin toipua su-
rutyön vaikeimmasta vaiheesta – koettiin 
uusi isku.

-Menin piipahtamaan töistä kotona, ja 
näin jo kauas kuinka pojat viittoivat ovella: 
”Isä on joutunut onnettomuuteen!”

Eini muistaa, kuinka hän seuraavassa 
hetkessä sairaalan käytävällä huusi tutulle 
sairaanhoitajalle, että ”onko hän enää edes 
elossa?”

-Hoitaja joutui sanomaan, että ei, Esa ei 
ole enää elossa. Oli se varmasti vaikea hetki 
hänellekin.

Esa Piiralan kuolema kosketti koko poh-
joista Suomea. Sairaankuljettajana toiminut 
mies kuoli auto-onnettomuudessa kesken 
hälytysajon.

-Silloin katsoimme poikien kanssa toi-
siamme, ja sanoimme yhdestä suusta: - Ei 
me jakseta enää.

Eini sanoo, että puolison menetys oli kai-
kista raskain, sillä sitä hän ei voinut jakaa 
kenenkään kanssa samalla tavalla kuin oli 
Esan kanssa jakanut surua Valtterin me-
netyksestä.

Koska samaan vaiheeseen ajoittui myös 
poikien itsenäistyminen, totesi viisihenki-
sen perheen äiti jääneensä kahden vuoden 
sisällä asumaan ja elämään yksin.

 

Tee sinä toisin
 

Vuoden kuluttua Esan kuolemasta saateltiin 
haudan lepoon hänen äitinsä, Einin anop-
pi, ja jo parin vuoden kuluttua oma äiti sai-
rastui syöpään.
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Kun Valtteri oli 4-vuotias, ajattelin kiitollisena, että olemme saaneet pitää hänet niin kauan, Eini Piirala muistelee. Sydänvikaa sairastanut Valtteri menehtyi kesken pihaleikkien 12-vuotiaana.

- Suurin lohtu surevalle on eletty elämä rakkaan kanssa. 



11

Eini saattohoiti yhdessä sisartensa kanssa 
äitinsä haudan lepoon.

Kaikkien traagisten vaiheiden jälkeen äidin 
saattohoitaminen oli hienokin kokemus.

-Saimme puhutuksi tärkeät asiat, ja olin 
hänen luonaan myös viimeisellä hetkellä.

Einin äitikään ei ollut saanut elää help-
poa elämää.

-Kun isä kuoli, äiti jäi odottamaan nuo-
rinta lasta, ja minä, vanhin viisilapsisesta 
perheestä, olin vasta 16 –vuotias.

Edellisenä viikonloppuna isä oli lähtenyt 
kirkonkylälle, jonne oli aika lailla matkaa, 
ostamaan Einille syntymäpäivälahjaa.

-Ajatella, se oli ainoa asia, miksi isä lähti ky-
lälle saakka, Eini sanoo silmät kyyneltyen.

-Pidin sitä lahjaa, sinistä yöpaitaa, pitkälle 
aikuisuuteen saakka.

Vaikka Einin äiti eli elämänsä leskenä, hän 
neuvoi tytärtään toisin.

-Äiti sanoi minulle, että ei ole ollut hy-
väksi elää yksin. Tee sinä toisin, jos on 
mahdollista.

Sittemmin Eini on löytänyt uuden elä-
mäntoverin, mistä on hyvin iloinen.

Jumalan kämmenellä

Tukea rinnalle tarvittiinkin, sillä suurten su-
rujen jälkeen perhettä kohtasi vielä vuonna 
2003 äkillinen kuolemantapaus. Einin van-
himman pojan Jannen avovaimo menehtyi 
äkillisesti sairaskohtaukseen, ja kaksivuoti-
as Pinja-tyttö jäi äidittä.

-Raskasta on ollut seurata Jannen surua 
pienen tyttären kanssa. Pinjan äidin van-
hemmat ovat onneksi olleet lähellä, ja myös 
minä jäin juuri vuorotteluvapaalle, joten 
saatoin osaltani auttaa siinä kaoottisessa 
tilanteessa.

Neljävuotias Pinja-neiti on nyt mummolle 
mitä suurin ilo.

-Kerran kirkosta tullessa hyräilin sitä 
Jumalan kämmenellä –laulua. Pinja sanoi, 
että se on hänen laulu, ”laula sinä mummo 
vaikka sitä Pieni tytön tylleröinen –laulua”, 
Eini nauraa.

Iloa on tuonut myös toinen lapsenlapsi, 

Tanelin perheeseen syntynyt nyt  1-vuotias 
Paavo-poika.

Rinnalla kulkija

Eini Piirala on saanut kokea surutyön vaiheet 
moneen kertaan. Myös työssään kotisairaan-
hoitajana kuolema tulee usein lähelle.
-Vanhukset muistelevat menetyksiään ja 
käyvät läpi omaa kuolemaansa. Toivon, et-
tä voin olla heille rinnallakulkija.

Eini sanoo, että surevan suurin lohtu on 
eletty elämä rakkaiden kanssa.

-Sitä ei kukaan voi ottaa minulta pois, ei 
kuolemakaan!

Muistojen lisäksi varsinkin alussa apua 
tuli ihmisten yhteydenotoista.

-Miten ihanaa siinä tilanteessa oli saada 
kirje, vaikka etäisemmältäkin tuttavalta.

Suurta tukea toivat tietenkin lähiomaiset, 
lapset ja sisarukset sekä myös pitkäaikaiset ys-
tävät, jotka ovat jaksaneet pysyä rinnalla.

-Joskus oli tilanteita, jolloin mikään muu ei 
auttanut kuin rukous, tai käynti haudalla.

Eini sanookin, että surutyö on jokaiselle 
yksilöllistä, eikä esimerkiksi haudalla käymi-
sessä ole määräaikaa. Jokainen käy sen verran, 
kun tuntuu tarpeelliselta ja hyvältä.

Vaikka toiset ihmiset olivat tärkeitä, oli 
välttämätöntä saada olla myös yksikseen.

-Minä tarvitsin yksinoloa paljon. Jossakin 
vaiheessa jo mietin, että eikö tämä yksinolon 
tarve lopukaan.

Eini osallistui myös seurakunnan suru-
ryhmään, minkä koki hyväksi.

-Luin paljon Martti Lindqvistin kirjoja 
ja kuuntelin Petri Laaksosen lauluja, hän 
mainitsee.

Suru on muuttanut

Myös työ piti kiinni normaalissa elämässä, ja 
antoi tarpeellisia lepovaiheita surusta.

Eini Piirala ja Esa osallistuivat aikoinaan 
Sydänlasten yhdistyksen toimintaan, ja yh-
distyksen järjestämä lapsensa menettäneiden 
viikonloppu oli myös hyvä kokemus.

-Lähdimme mukaan myös tukihenkilö-

Oikeus nauttia

Eini sanoo vähän yllättäen, että juuri suru 
on opettanut kiitollisuutta.

-Hyvät ajat elämässä ovat lepoa ja voi-
mien keräämistä, ja meillä on oikeus nauttia 
niistä. Olen oppinut elämään tätä päivää, ja 
nauttimaan pienistä asioista.

Eniten suru on opettanut nöyryyttä.
-On ollut pakko keskittyä olennaiseen, 

ja sen myötä paljon turhaa on karsiutu-
nut pois.

Eini sanoo, että kun suru on vaikeim-
millaan, ei voimavaroja riitä mihinkään 
ylimääräiseen.

-Muistan kun joku kysyi, olenko löytänyt 
harrastuksia. Sanoin, että nyt ei ole harras-
tusten aika.

Onneksi harrastusten aika on taas tullut. 
Pienen puron varrella kasvanut Eini rakastaa 
uimista yli kaiken. Hän hankki asunnonkin 
paikalta, mistä pääsee helposti meren rantaan 
kesällä, ja myös uimahalli on lähellä.

Myös tanssiminen kumppanin kanssa on 
löytynyt uudelleen. Eini nauttii konserteista, 
ja käy yhä mielellään kirkossa.

Jotakin on
jälkeen

-En osaa pelätä enää kuolemaa, hän poh-
tii mietteliäänä. –Ajattelen, että vaikka se 
on meille täällä niin lopullinen, jotakin on 
sen jälkeen.

Huhtikuisena iltana Eini odottelee lähes-
tyvää pääsiäistä rauhallisin mielin. Pohjoisen 
kevät on ollut aina rakasta aikaa hänelle.

-Kevät merkitsee valoa ja toivoa, uutta 
elämää. Kaikki lapsenikin ovat syntyneet 
keväällä.

Juuri nyt hän miettii, mahtaako pikkui-
nen Pinja-neiti tulla mummon luo iltaky-
lään. Sitten ainakin ulkoillaan ja saunotaan 
yhdessä.

-Kyllä isä oli oikeassa. Elämä taitaa kan-
taa, sittenkin.

SATU KREIVI-PALOSAARI 

T ekstiilitaiteilija Maija Paavola ajatte-
lee, etteivät oululaiset taiteilijat osal-
listu taidemyyntitapahtumaan Yhteis-

vastuukeräyksen hyväksi (22.-23.4.) pelkäs-
tään rahan vuoksi. Paavolan mielestä taiteen 
tekemiseen kuuluu asioiden ja arvojen syväl-
linen pohtiminen. Taiteella on kerrottavaa. 
Sitä ei voi tehdä miettimättä.

-Osallistuminen yv-tapahtumaan on 
kannanotto. Auttamishalu, välittäminen, 
tekee meistä ihmisiä. Me kaikki kuulumme 
isompaan yhteisöön kuin vain oma perhe 
ja ystävät. Mahdollisuus tehdä hyvää on 
tärkeää elämässä.

-Taiteen tekemiselle tulee merkitys, kun ei 
tee sitä vain itselle ja omaan komeroon vaan 
muiden nähtäväksi. Merkityksellisyys toteu-
tuu, vaikka kukaan ei ostaisikaan taidetta, 
Maija Paavola sanoo oman ajatuksensa.

Hänen lisäkseen yhteisvastuutapahtumaan 
osallistuu kolmisenkymmentä Oulun seudun 
taiteilijaa Oulun taitelijaseurasta ja Protosta 
(Pohjois-Suomen taideteolliset suunnittelijat 
ry). Myydystä taulusta taitelija saa 60 pro-
senttia ja yv-keräys loput 40 prosenttia.

Myyntinäyttelyä viidettä kertaa organisoi-

Maija Paavolan grafiikkatöiden aiheet syntyvät niin ilosta kuin suuresta surusta. Monissa 
kuvissa on lapsuudenmuistoja Karjasillalta.

vat Raimo Niemelä ja Terttu Kortelainen 
näkevät tapahtuman tuoreena katselmuksena 
taiteilijoiden viimeaikaisiin töihin.

Niemelän mielestä piipahtaminen tai-
teen keskellä voi olla eräänlainen mikro-
retriitti. 

-Tapahtumaan voi osallistua myös lasten 
kanssa. Näyttely ei ole lapsillekaan liian laaja, 
hän sanoo ja toivoo Maija Paavolan kanssa 
lasten oppivan näin aikuisten mukana vie-
railemaan taidenäyttelyissä.

Kortelainen kertoo vastaavan tapahtu-
man tuoton olleen parhaimmillaan kaksi 
vuotta sitten noin 4 000 euroa. Ei siis mitään 
nappikauppaa kummankaan osapuolen, 
taiteilijoiden eikä Yhteisvastuukeräyksen, 
hyväksi.

RIITTA HIRVONEN 

Myyntinäyttely Yhteisvastuukeräyksen hy-
väksi on 22.-23.4. Keskustan seurakunta-
talolla, Isokatu 17. Tapahtuma on auki la 
10-17 ja su 11.30-17. Myytävänä on myös 
pieniä taideteollisia tuotteita.

Taiteilijat tekevät hyvää

toimintaan, ja olimme kurssilla juuri Esan 
kuolemaa edeltävänä viikonloppuna, Eini 
kertoo. 

Valtterikin oli aikanaan innokkaasti mu-
kana sydänlasten toiminnassa. Hän muun 
muassa möi sydänlasten pinssejä ja muita 
tavaroita.

-Jos joku nykyään tulee minun ovelleni 
myymään vastaavia, en voi olla ostamatta, 
Eini myöntää.

Suru on muuttanut häntä ihmisenä mo-
nella tavalla.

-Olen joutunut kohtaamaan oman heik-
kouteni, Eini kertoo.

Raskaat vaiheet ovat pakottaneet raivaa-
maan tilaa omille tarpeille, ylipäätään kuun-
telemaan niitä.

-Olen ollut taipuvainen ajattelemaan, että 
olen olemassa toisia varten. Nyt tiedän, että 
vain huolehtimalla itsestäni voin vilpittö-
mästi olla avuksi myös toisille.

Elämässä on taas valoa. Muun muassa lap-
senlapset Pinja ja Paavo tuovat paljon iloa 
Einin elämään. 
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Hartaus HPE to 13.4. 
klo 14 Jaarankartanos-
sa, Arto Kouri, Marja 
Ainali.
Kiirastorstain messu 
13.4. kirkossa klo 19, 
Markku Palosaari, Oili Tuovinen, 
Marja Ainali, naisten lauluryhmä, 
Annu Marin ja Eija Keränen tekstin-
lukijoina. Kuljetuspyynnöt ke 12.4. klo 
15 mennessä kirkkoherranvirastoon 
p. 8161 003.
Pitkäperjantai 14.4. sanajumalanpal-
velus kirkossa klo 10, Matti Keskinen, 
Jarkko Metsänheimo, kirkkokuoro, 
tulkataan kuuroille, Ritva Knuutila. 
Kolehti Yhteisvastuukeräykselle.
Pääsiäisyön messu la 15.4. kirkossa klo 
23 Oili Tuovinen, Erja Haho, Marja 
Ainali, lauluryhmä.
1.pääsiäispäivän messu 16.4. kirkossa 

Ketolanperän koulun salissa to klo 
17-18. Koirakerho 10-12-vuotiaille 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa 
pe klo 16-17.30. Kaakaokutsut 4.-6. 
-luokkalaisille torstaisin klo 14-16 
kirkon sivurakennuksessa. 
Nuoret: Päiväpappila ti 18.4. ja 
25.4. klo 14-17 Vanhassa pappilassa. 
Nuorten messu to 20.4. klo 19 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Yöpappila 
pe 21.4. klo 20-24 Vanhassa pappilassa. 
Nuorten ilta to 27.4. klo 19 Vanhassa 
pappilassa. Päivystys torstaisin klo 14-
16.30 keskustan seurakuntatalolla.
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, Nor-
dea-pankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10-12.
Perhelentopallo lauantaisin klo 10.30-
12 kirkonkylän koululla. 
Kempeleen rauhanyhdistys: La 15.4. 
klo 19 pääsiäisajan lauluilta Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Ma 17.4. 
klo 17  seurat ry:llä. To 20.4. klo 19 
kotiseurat Pirjo ja Teuvo Heikkisellä, 
Sinipyrstöntie 7. Pe 21.4. klo 18 raa-
mattuluokat ala-aste Mikko Aholalla, 
Lähetvainiontie 11, yläaste Markku 
Lampelalla, Käpytie 6. Su 23.4. klo 
12 pyhäkoulut ry:llä, Paiturinalueella 
Tiina ja Arto Tahkolalla, Kokkokan-
kaalla Pyhtilällä, Mesikämmenentie 
16, Santamäessä Käkelällä, Horsmatie, 
klo 17 seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe 14.4. klo 
16 seurat ry:llä. Ma 17.4. klo 13 ja 18 
pääsiäisseurat ry:llä.
Pe 21.4. klo 19 lauluseurat Satomaalla. 
Pe 21.4. klo 19 nuortenilta Määtällä. 
La 22.4. klo 19 raamattuluokka ry:
llä. Su 23.4. klo 12 pyhäkoulut Pasi 
Heikkalalla ja Rasinkankaalla. Su 23.4. 
klo 16 seurat ry:llä.
Kastetut: Janette Aleksandra Sarajärvi, 
Elia Rafael Kälkäjä, Veikka Iisakki Veh-
niäinen, Aku-Oskari Saastamoinen.
Kuollut: Anssi Sulevi Karppila, 70 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele

ja pe 21.4. klo 15 Kokkokankaan seu-
rakuntakeskuksessa.
Kirkkokuoron harjoitukset ke 19.4. 
ja 26.4. klo 18.30 kirkonkylän seura-
kuntakodissa.
Varttuneiden harjoitukset to 20.4. 
klo 14.30 kirkonkylän seurakunta-
kodissa.
Miesten piiri to 20.4. klo 18.30 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa.
Partiolaisten Yrjön-päivän juhla to 
20.4. klo 18 Kokkokankaan seurakun-
takeskuksessa. 
Työikäisten miesten piiri la 22.4. klo 
16 Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa.
Kempeleen kansalaisopiston 25 v 
-juhlakonsertti su 23.4. klo 15 Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa. 
Kabinettikuoro, Aiolos, barokkiyhtye 
esiintyvät. Vapaa pääsy. Alussa mul-
timediaesitys kansalaisopiston 25 
vuodesta.
Sanan ja rukouksen ilta su 23.4. klo 
18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Mukana Reijo Junttila, Tuomo Silvast 
ja Versot. Esirukouspalvelua. Versot 
harjoittelevat klo 17. Vuosikokous har-
joitusten yhteydessä alkaen klo 16.
Lähetysilta ma 24.4. klo 18 kirkonky-
län srk-talolla. Suomen Lähetysseu-
ran vuosiaihe on Terveyttä kaikille. 
Terveydenhuollosta ja elämästä Etio-
piassa kertoo Etiopian-lähetti Pirjo 
Lehtiniemi.
Markunpäivän kahvit Zeppeliinissä 
ti 25.4. klo 12-15. Laulua, pullakahvit, 
arpoja ja yhteisvastuutuotteita (mm. 
seurakunnan CD-levyjä). Tuotto yh-
teisvastuulle.
Naisten piiri to 27.4. klo 18.30 kir-
konkylän seurakuntakodissa. Mukana 
Timo Riihimäki.
Nyt Pelko Pois -konsertti : Urkuri-
improvisaatiotaiteilija Kalevi Kivi-
niemi , huilisti, oboisti Pinja Järvinen 
ja laulaja Jukka Pietilä konsertoivat 
Kempeleen Pyhän kolminaisuuden 
kirkossa to 27.4. klo 19. Monipuolisessa 
ohjelmassa mm. Bachin toccata ja 
fuuga, Sibelius ja Merikanto. Ohjel-
malippu 10 e.
Vappumyyjäiset pe 28.4. klo 11.30-14 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa 
yhteisvastuun hyväksi. Myytävänä 
munkkeja, simaa, kahvia, arpoja ja 
yhteisvastuutuotteita.
Kirpputori Ilonpisara on kiinni hil-
jaisella viikolla (13.4. ja 15.4.) sekä to 
20.4. koulutuspäivän vuoksi.
Varhaisnuoret: Toimintakerho kou-
luikäisille keskustan seurakuntatalolla 
ma klo 18-19.30. Toimintakerho 
2.-4.-luokkalaisille Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa ti klo 17.30-19. 
Tyttökerho 7-10-vuotiaille Vanhassa 
pappilassa ke klo 16.30-18. Seka-
kerho 1.-5.-luokkalaisille keskustan 
seurakuntatalolla ke klo 17-18.30. Mo-
nitoimikerho kouluikäisille Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa ke klo 
18-19.30. Tyttökerho 8-10-vuotiaille 
Vanhassa pappilassa  to klo 16.30-18.  
Sählykerho 4.-6.-luokkaisille pojille 

Anna-Maija ja Pasi Mertaniemellä pe 
21.4. klo 18.30, pyhäkoulu su 23.4. 
klo 12: asemakylä et. Sauli Ylikuljulla, 
asemakylä pohj. Hannu Pärkällä, kes-
kikylä Pekka Hintikalla, Taipaleenkylä 
Sampo Saarijärvellä ja Vänttilänperä 
Jukka Vänttilällä, seurat ry:llä su 
23.4. klo 17, Osmo Alamäki, Timo 
Aho, päiväkerho ry:llä keskiviikkoi-
sin ja torstaisin klo 17.30-19.  Kello: 
pitkäperjantain lauluseurat ry:llä 
14.4. klo 18, ompeluseurat ry:llä pe 
21.4. klo 18.30, pyhäkoulu su 23.4. 
klo 12 Saarella, Raamattuopistontie ja 
Leinosella, Käpylänperäntie, seurat ry:
llä su 23.4. klo 17, Jyrki Tervo, Juhani 
Kinnunen.
Avioliittoon kuulutettu: Jaakko Sa-
muli Korpi ja Ulla Kristiina Korva.
Kastettu: Iina-Reeta Harrintytär 
Kaikkonen, Isla Bianca Räihä, Joona 
Elmeri Meriläinen, Panu Lauri Antero 
Utriainen, Julius Mikael Rajaniemi, 
Hilda Elvira Mehtälä ja Eelis Aleksei 
Kujala.

Saarenkartanon eh-
toollishartaus to 13.4. 
klo 14.30.
Kiirastorstain messu 
to 13.4. klo 19.
Jeesuksen kuolinhet-
ken sanajumalanpalvelus pe 14.4. 
klo 15.
Pääsiäispäivän messu su 16.4. klo 
10.
2. pääsiäispäivän sanajumalanpalve-
lus ma 17.4. klo 10.
Päiväpiiri ti 18.4. klo 13.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 18.4. klo 
18.30 srk-salissa.
Teppolan hartaus to 20.4. klo 11.30.
Saarenkartanon hartaus to 20.4. klo 
14.30.
Veteraanijuhla kirkolla su 23.4. klo 15. 
Juhlapuhujana rovasti Markku Niku.
Jumalanpalvelus su 23.4. klo 18.
Eläkeliitto ti 25.4. klo 11.
Kirkkovaltuusto ti 25.4. klo 18.30.
Päiväkerho ke 26.4. klo 9.30.
Saaren Sirkut ke 26.4. klo 14.
Kartanossa kajahtaa ke 26.4. klo 14. 
Sota-ajan laulut, Arvi Kurikka ja Alpo 
Parrila.
Perhekahvila to 27.4. klo 9.30.
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Kiirastorstain mes-
su kirkossa to 13.4. 
klo 19, liturgia Arto 
Nevala, saarna Martti 
Heinonen, kanttorina 
Minna Pohjola, Trio 
Malikat. 
Sanajumalanpalvelus kirkossa pitkä-
perjantaina klo 10, liturgia Heinonen, 
saarna Kaltakari, kanttorina Niemelä, 
kirkkokuoro Haukiputaan Laulu.
Pitkäperjantain hartaus Martinnie-
men srk-kodissa klo 15, Kaltakari, 
kanttorina Niemelä, yksinlaulua Reijo 
Alatalo.
Pitkäperjantain iltakirkko Kellon 
srk-kodissa klo 18, Nevala, kanttorina 
Niemelä.
Pääsiäisyön messu kirkossa la 15.4. 
klo 23, liturgia Heinonen, saarna Ne-
vala, kanttorina Niemelä, kirkkokuoro 
Haukiputaan Laulu.  Messun jälkeen 
pääsiäisyön ateria srk-keskuksessa.
Messu kirkossa pääsiäispäivänä 16.4. 
klo 10, liturgia Siljander, saarna Risto 
Liljeblad, kanttorina Pohjola. Messun 
jälkeen srk-keskuksessa kirkkokahvit 
ja Botswanan lähettien Risto ja Helmi 
Liljebladin tulojuhla.
Perhemessu kirkossa 2. pääsiäispäi-
vänä 17.4. klo 12 (huom! kellonaika), 
liturgia Siljander, saarna Vähäkangas, 
kanttorina Niemelä.
Sanajumalanpalvelus kirkossa su 
23.4. klo 10, liturgia Kaltakari, saar-
na Heinonen, kanttorina Pohjola. 
Pipliaseuran raamattusunnuntai ja 
partiolaisten kirkkopyhä. Jumalan-
palveluksen jälkeen seppeleenlasku 
sankarihaudoilla.
Sanajumalanpalvelus Kellon srk-
kodissa su 23.4. klo 12, kirkkokahvit 
ja Kellon diakoniapiiritoiminnan 
45-vuotisjuhla, Heinonen, kanttorina 
Pohjola.
Kansallisen veteraanipäivän hartaus 
kirkossa to 27.4. klo 11, Kaltakari. 
Hartauden jälkeen seppeleenlasku 
sankarihaudoilla. Varsinainen juhla 
lukiolla klo 13.
Kirkkoherranvirasto avoinna kiiras-
torstaina 13.4. klo 10-14.
Seurakuntakerho Kellon srk-kodis-
sa ke 19.4. klo 13 ja srk-keskuksen 
monitoimisalissa to 20.4. klo 13 sekä 
Jokivarren vanhustentalolla ma 24.4. 
klo 13. Mikäli tarvitset kuljetuksen ker-
hoon, ota yhteyttä diakoniatoimistoon 
ajanvarausvastaanotolle perjantaisin 
klo 9-11, p. 547 2636.
Raamattupiiri srk-keskuksen neu-
votteluhuoneessa ke 19.4. klo 18.30 
(Hepr. 11).
Juttukahvila Martinniemen srk-ko-
dissa to 20.4. klo 13. Verenpaineen 
mittausta klo 13.30-14.30. Mikäli 
tarvitset kuljetuksen kerhoon, ota 
yhteyttä diakoniatoimistoon ajan-

varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, p. 547 2636.
Rukousilta Kellon srk-kodissa pe 28.4. 
klo 18.30, Martti Heinonen.
Diakonia- ja lähetyspiiri Kellon srk-
kodissa ma 24.4. klo 14.
Lähetysilta Brita Kinnusella, Puisto-
polku 8 as 4, ti 25.4. klo 18.
Keskustelu- ja rukouspiiri Aino Haa-
tajalla, Tuohilaaksontie 43, ke 26.4. klo 
18.30 (Joh. 10 luku).
Partiolaisten Yrjönpäivän juhla srk-
keskuksessa ke 19.4. klo 18.
Karjalanpiirakoita myydään ennak-
kotilausten perusteella pe 28.4. Voi 
noutaa kirkonkylän srk-keskuksesta 
klo 11 jälkeen. Tilaukset p. 040 501 
4764.
Munkkeja myydään ennakkotilausten 
perusteella Yhteisvastuukeräyksen hy-
väksi la 29.4. klo 12-14  kirkonkylällä 
yhteisvastuukahvilassa Wirkkulassa, 
Kirkkotie 10 D, jossa on myös mahdol-
lisuus ostaa arpoja ja simaa tai juoda 
munkkikahvit. Ennakkotilaukset 
viikolla 17 viimeistään pe 28.4. Heli 
Puuperälle, p. 040 589 8362. Mun-
kintekotalkoot Martinniemen srk-
kodissa la 29.4. klo 7-12. Vapaaehtoiset 
munkkitalkoisiin ja kahvilaan, olkaa 
ystävälliset ja ilmoittautukaa Helille 
ke 19.4. klo 12 srk-keskuksen moni-
toimisalissa. Suunnitellaan yhdessä. 
Lahjoituksia vastaanotetaan.
Omaishoitajien retki Siikajoen 
Törmälään to 11.5. Lähtö klo 9 
Haukiputaan kirkkopihasta, paluu n. 
klo 16. Retkimaksu 10 e. Tarkemmat 
tiedot retkestä ja ilmoittautumiset 
25.4. mennessä Helena Seppäselle, p. 
040 581 9316.  Ilmoittautua voi myös 
diakoniatoimistoon perjantaisin klo 
9-11, p. 547 2636. Retkellä mukana 
Kutoa-projektin työntekijät Oulusta.
Perhekerho: tiistaisin klo 9.30-11 
kirkonkylällä Kappelitie 8 ja Martin-
niemen srk-kodissa Repolantie 2; tors-
taisin klo 10-11.30 Jokelan vanhalla 
koululla ja torstaisin klo 9.30-11 sekä 
12-13.30 Kellon srk-kodissa.  Hiljaisella 
viikolla ei ole perhekerhoja.
Musiikkitoimintaa: Seurakunnan 
lapsikuoron harjoitukset srk-keskuk-
sessa to 20.4. klo 17.
Nuorten toimintaa: Avoimet ovet 
Kellon srk-kodissa keskiviikkoisin klo 
18-20 ja Martinniemen srk-kodissa  
torstaisin  klo 18-20.  Nuorten raa-
mis Wirkkulassa perjantaisin klo 18.  
Nuorten toimintaa ei ole hiljaisella 
viikolla.
Suomen Lähetysseuran vuosijuhlat 
Jyväskylässä 9.-11.6. Majoitusta or-
ganisoiva taho vaatii sitovat majoi-
tusilmoittautumiset 30.4. mennessä. 
Jos lähdet ja tahdot hotelli- tai mo-
tellitasoista majoitusta, soitteletko 
lähetyssihteeri Ylimaulalle viim. 26.4., 
p. 040 501 4764.
Perhetapahtuma Torpanmäellä 9.4. 
tuotti Yhteisvastuukeräykselle 131 e. 
Arpavoitot toimitettu. Kiitos kaikille!
Kesätyöpaikkoja avoinna 1987-1990 
syntyneille nuorille. Työ on hautaus-
maa- ja puistotyötä. Työjakso kestää 
kaksi viikkoa. Nuorten työpaikkoja 
haetaan hakulomakkeella, jonka voi 
noutaa seurakunnan taloustoimis-
tosta. Työpaikkaa hakevan tulee il-
moittautua myös työvoimatoimistoon 
kesätyönhakijaksi. Hakemusten tulee 
olla perillä maanantaina 8.5. klo 14 
mennessä Haukiputaan seurakunnan 
taloustoimistossa, osoite Kirkkotie 10, 
90830 Haukipudas. Työpaikat jaetaan 
hakeneiden kesken arpomalla.  
Kirkkoneuvoston ja –valtuuston 
viimeisimpien kokousten pöytäkirjat 
ovat luettavissa jatkossa Haukiputaan 
seurakunnan kotisivuilta interne-
tistä.
Hiihtolomarippikoululaisten va-
lokuvia on noudettavissa Fototori 
Vaskivuolla.
Rauhanyhdistyksen toimintaa: Hau-
kipudas: pääsiäisseurat ry:llä su 
16.4. ja ma 17.4. klo 13 ja 18, Toivo 
Kalliokoski, Timo Kamula, sisarpiiri 
Konttilalla, Joukonrinne 27, to 20.4. 
klo 18.30, seurat ry:llä su 23.4. klo 17, 
Heikki Saarikoski, Osmo Sarajärvi, 
eläkepiiri srk-keskuksen monitoi-
misalissa ma 24.4. klo 13.  Jokikylä: 
raamattuluokka isoille ja pienille ry:
llä pe 21.4. klo 17.30, ompeluseurat 

Kiirastorstain messu 
to 13.4. klo 19 kir-
kossa. Toim. Tuisku, 
avust. Korpela, kantt. 
Savolainen. Muka-
na nuorten aikuisten 
kuoro.
Pitkäperjantain sanajumalanpal-
velus 14.4. klo 10 kirkossa. Toim. 
Riihimäki, kantt. Kirkkomäki. Mukana 
kirkkokuoro. Kolehti Suomen Lepra-
lähetykselle.
Pääsiäisyön messu la 15.4. klo 23 kir-
kossa. Toim. Silvast, avust. Juntunen, 
kantt. Savolainen. Messun jälkeen 
yhteinen pääsiäisateria.
Pääsiäispäivän sanajumalanpalve-
lus su 16.4. klo 10 kirkossa. Toim. 
Korpela,  kantt. Kirkkomäki. Mukana 
kirkkokuoro. Kolehti Kirkon Ul-
komaanavulle. Pyhäkoulu kirkossa 
saarnan aikana.
2. pääsiäispäivän sanajumalanpal-
velus ma 17.4. klo 10 kirkossa. Toim. 
Tuisku, kantt. Kirkkomäki. Kolehti 
Gideonit.
Messu su 23.4. klo 10 kirkossa. Toim. 
Riihimäki, avust. Silvast, kantt. Savo-
lainen. Partiolaisten kirkkopyhä. Parti-
olaiset laulavat. Kirkkokahvit. Kolehti 
Suomen Pipliaseuralle. Pyhäkoulu 
kirkossa saarnan aikana.
Pietarit hiilivalkealla kiirastorstaina 
13.4. klo 20-22 kirkon huoltoraken-
nuksen edessä. Mukana Tuomo Silvast. 
Kaikki miehet mukaan!
Herännäisseurat pitkäperjantaina 
14.4. klo 18.30 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa.
Rauhanyhdistyksen pääsiäisajan 
lauluilta la 15.4. klo 19 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa.
Kempeleen seurakunnan Turvassa 
paremmassa CD:tä yhteisvastuun 
hyväksi on myytävänä 15 e:n hintaan 
kirkkoherranvirastossa ja kevään yh-
teisvastuutapahtumissa.
Perhekerhot kokoontuvat keskiviik-
koisin Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa, Vanhassa pappilassa, 
kirkonkylän seurakuntakodilla ja 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa klo 
9.30-11.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiirin ja 
seurakuntapiirin yhteinen kokoon-
tuminen ti 18.4. klo 12 (huom. päivä) 
Kokkokankaan seurakuntakeskukses-
sa. Vieraana pastori Tuomas Palola ker-
tomassa  Tallinnan ev.lut.seurakunnan 
toiminnasta. Linja-autokuljetus kk. 
srk. kodilta, lähtö klo 11.35. Seura-
kuntapiiriä ei ole to 20.4. Päiväpiiri ke 
26.4. klo 12 Kokkokankaalla ja seura-
kuntapiiri to 27.4. klo 13 kirkonkylän 
seurakuntakodissa.
Miesten toimintailta/biljardivuoro 
ke 19.4. klo 19 Heinäpään keilahallissa. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Jaakko 
Tuisku, p. 040 770 3819.
Oma hetki -omaishoitajaryhmä 
to 20.4. klo 12-13.30 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa. Tunteet 
omaishoidossa -aihe jatkuu, esh. Taina 
Laakso Omaishoitajaliitosta.
Lapsikuoron harjoitukset to 20.4. klo 
16.15 kirkonkylän seurakuntakodissa 
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17.4.  Seurat su klo 12 , Pekka 
Asiakainen, Veijo Sydänmetsä ja klo 
17 seurakuntakeskuksessa, Mikko 
Kamula ja  Sydänmetsä. Messu 17.4. 
klo 10 kirkossa, saarna Petri Satomaa, 
seurat klo 16 seurakuntakeskuksessa, 
Sydänmetsä, Kamula. Pauli Nieme-
lä. Nuorten ilta pe 21.4. klo 18.30 
Kirkkopirtillä. Seurat su 23.4. klo 14 
Jaarankartanossa, Mikko Kälkäjä  ja 
klo 17 kirkossa, Olavi Isokoski, Kauko 
Säkkinen.
Vihitty: Petri Jaakko Alamikkelä ja Sari 
Maarit Pirnes.
Kastettu: Niklas Väinö Nikolai Alalauri, 
Anniina Enni Helena Luhtaanmäki, 
Heidi Maria Tuomela, Santtu Elmeri 
Vittaniemi. 

Hartaus ja ehtool-
linen kiirastorstaina 
13.4. klo 13.15 vuo-
deosastolla.
Kiirastorstai-illan 
messu 13.4. klo 19 
kirkossa. Puhe Aino Pieskä, liturgina 
Ilkka Tornberg. Mukana Tähdet.
Pitkäperjantain sanajumalanpal-
velus 14.4.klo 10 kirkossa. Saarna ja 
liturgia Tornberg, kanttorina Kotka-
ranta. Virret: 67, 288, 69, 63:2,4 ja 6, 
78. Kolehti terveyskasvatustyöhön 
Etiopiassa ja Aasian työalueilla Suo-
men Ev.lut. Kansanlähetys ry:n kautta. 
Kirkkolaulajat avustaa.
Jeesuksen kuolinhetken hartaus pit-
käperjantaina 14.4. klo 15 Rantakylän 
kappelilla. Pieskä.
Esikoislestadiolaisten seurat la 15.4. 
klo 18 Limingan seurakuntatalolla. 
Puhujina Sakari Siltala ja Arvo Kont-
tinen.
Konfirmaatiojumalanpalvelus su 
16.4. klo 10 kirkossa. Saarna Pieskä, 
liturgia Tornberg, kanttorina Kotka-
ranta. Virret: 84:1ja5, 94:2, 745, 104, 
812, 511:1-, 105, 225, 88:1 ja 4. Kolehti 
Kirkon Ulkomaanavulle. Talvileirin 
konfirmaatio.
Pääsiäislauluilta su 16.4. klo 18 
kirkossa.
Sanajumalanpalvelus 2. pääsiäis-
päivänä 17.4. klo 12 Helmen Pirtillä 
Alatemmeksellä. Tornberg ja Kot-
karanta. Kolehti Suomen Idäntyö 
UP ry:n kautta köyhien auttamiseen 
Itä-Euroopassa.
Vanhusneuvosto kutsuu Limingan 
eläkeläiskerhot ti 18.4. klo 12 seu-
rakuntatalolle. Aiheena Limingan 
kunnan vanhuspoliittinen strategia ja 
kehittämisohjelma 2006-2010, projek-
tisihteeri Marja Alatalo esittelee.
Seurakuntakerhoa ei ole  ke 19.4.
Hartaus to 20.4. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Kuoroharjoituksia ei ole to 20.4.
Yhteisvastuu-tuotteita myynnissä  pe 
21.4. LNV:n naistenillassa liikuntahal-
lilla. Lisäksi arvontaa.
Sanajumalanpalvelus su 23.4. klo 
10 kirkossa, saarna ja liturgia Pieskä, 
kanttorina Kotkaranta. Virret: 449, 265, 
419, 513:1-, 336:1 ja 5. Kolehti Intiassa 
tehtävään raamattutyöhön Suomen 
Pipliaseura ry:n kautta.
Minun virteni -ilta su 23.4. klo 19  
kirkossa. Aino Pieskä, Kerttu Inkala 
ja Mika Kotkaranta. Kolehti yhteis-
vastuulle. Tuo toivevirsi mukanasi 
kirkkoon. Toiveita otetaan vastaan 
kirkon pääovella.
Omaishoitajien päiväkahvit ma 24.4. 
klo 12 srk-talolla. Askarrellaan pajuista 
jotakin mukavaa. (Ei pakko askarrel-
la)/Maisa ja Minna.
Niittypirtin kerho ma 24.4. klo 13.30 
kerhohuoneella. Mukana Sinikka.
Siioninvirsiseurat ti 25.4. klo 19 Inkeri 
Kujalalla, Linnakuja.
Kirkkoherranvirasto ja muut toi-
mistot suljettu ti 25.4. koulutuksen 
takia.
Seurakuntaretki Raaheen ke 26.4. 
Lähtö klo 9 Sarlotan nurkalta, pa-
luu klo 17 mennessä. Revonlahden 
kirkko, kiertoajelu Raahessa, museo 
ym. Ruokailu Raahen Hovissa. Hinta: 
seurakuntakerholaiset 2 euroa, muut 
halukkaat 22 euroa. Kaikki eläkeläiset 
ovat tervetulleita. Ilm. pe 21.4. men-
nessä, p. 5621226.
Kahvikasseista koreiksi -talkoot ke 
26.4. klo 14 srk-talolla. Tehdään kas-
seja diakoniatyön hyväksi ja otetaan 
samalla oppia omaksi iloksi.

klo 10, Arto Kouri, Raimo Salonen, 
Jarkko Metsänheimo, kvartetti. Kolehti 
Kirkon Ulkomaanavulle. Kuljetus-
pyynnöt 12.4. klo 15 mennessä kirk-
koherranvirastoon p. 8161 003.
Viisi laulua Pääsiäisestä su 16.4. klo 18. 
Kiimingin Kirkkopirtillä. Kantaesitys. 
Sävel: Risto Ainali, sanat: Satu Kreivi-
Palosaari, laulu: Aila Knihtilä ja Jarkko 
Metsänheimo, piano: Risto Ainali.  Lu-
kija Markku Palosaari. Vapaaehtoinen 
ohjelma 5 euroa Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi, kahvitarjoilu.
2. pääsiäispäivän messu 17.4. kirkossa 
klo 10, Raimo Salonen, saarna Petri 
Satomaa, Jarkko Metsänheimo. Kolehti 
Kiimingin rauhanyhdistykselle.
Messu su 23.4. kirkossa klo 10, Mark-
ku Palosaari, Helena Ylimaula, Marja 
Ainali. Kolehti  Suomen Pipliaseuralle 
Intiassa tehtävään raamattutyöhön.
Iltakirkko su 23.4. klo 18 Jäälin seura-
kuntakodilla, Raimo Salonen, Marja 
Ainali. Kolehti kuten yllä.
Seurakuntakerho ti 18.4. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodilla, kuljetuspyynnöt 
Erja Haholle, p. 0400 775 164.
Kirkkovaltuuston kokous ti 18.4. klo 
19 seurakuntakeskuksessa. Kappa-
laisen viranhakijoiden vaalinäytteet 
kirkossa klo 17 ja 18.30 välillä. Vaali-
näytteet antaa khra Matti Kinnunen 
ja  seurakuntapastori Miia Seppänen. 
Tilaisuudet yleisölle avoimena. 
Kirkkoneuvoston suljettu kokous klo 
18.30-19.
Kirkkokuoron harjoitusta ei ole ti 18.4. 
Seuraavan kerran ma 24.4. klo 18.30 
seurakuntakeskuksessa.
Hartaus ke 19.4. klo 13 Koivulehdossa, 
Erja Haho.
Omaishoitajien ryhmä to 20.4. klo 14 
Jäälin seurakuntakodilla.
Ystäväpiiri to 20.4. klo 14 Huttukylässä 
nuorisoseuralla. Kuljetuspyynnöt Erja 
Haholle, p. 0400 775 164.
Rukouspiiri to 20.4. klo 18.30 Lähim-
mäisen tuvalla, rukousta, Raamatun 
lukua ja esirukousta.
Rauhan Sanan seurat su 23.4. klo 14 
(huom! aika) Montin-salissa, Esko 
Takkula.
Herännäisseurat su 23.4. klo 14 Maija-
Liisa ja Heikki Huttulalla, Vesalantie 
93.
Eläkeläisten musiikkikerho ma 24.4. 
klo 12 Lähimmäisen tuvalla.
Diakoniapiiri ma 24.4. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodilla.
Lähetyspiiri ti 25.4. klo 13 Lähimmäi-
sen tuvalla.
Seurakuntakerho ti 25.4. klo 13 Mon-
tin-salissa.
Puuhanaiset eivät enää kokoonnu. 
Hyvää kevättä kaikille!
Hartaus ke 26.4. klo 13 Jäälissä Koti-
rinteellä, Markku Palosaari ja klo 14 
Jaarankartanossa, Markku Palosaari.
Lähimmäispalveluilta ke 26.4. klo 18.30 
Lähimmäisen tuvalla.
Psyykkisesti sairaiden omaisryhmä ke 
26.4. lähtee vierailulle Iin omaisryh-
mään. Lähtö klo 16.25.
Kansallinen veteraanipäivä to 27.4. 
jumalanpalvelus klo 11 kirkossa, 
sankarihautausmaalla olevan sep-
peleenlaskun jälkeen kahvitarjoilu 
seurakuntakeskuksessa, jonka aikana 
Kiimingin Sotaveteraanien yhdistys ot-
taa vastaan 40-vuotisjuhlaonnitteluja. 
Juhla seurakuntakeskuksessa klo 13.
 Hautainhoitosopimukset kesäajaksi 
tulee tehdä 5.5. mennessä taloustoimis-
tossa tai soita, p. 040 576 2178.
Seurakunnan kesätyöpaikat (18 vuotta 
täyttäneille) haettavissa 25.4. mennes-
sä. Työpaikkahakemuksia saatavana 
taloustoimistosta tai seurakunnan 
nettisivulta.
Perhetyö: Perhekerhoja- ja kahviloita 
ei ole hiljaisella viikolla. Kirkkopirtin 
perhekerholaiset voivat osallistua 
pääsiäisvaellukseen to 13.4. klo 9.30. 
Jäälin perhekerholaisille linja-auto-
kuljetus seurakuntakodilta klo 10.10. 
pääsiäisvaellukseen. Perhekahvila 
Jäälissä keskiviikkoisin klo 13 ja Kirk-
kopirtillä torstaisin klo 13, torstaisin  
Jäälin seurakuntakodilla klo 9.30 ja  
Kirkkopirtillä perjantaisin klo 9.30. 
Lastenparkki perjantaisin Jäälin seu-
rakuntakodilla klo 9-11.30. 
Varhaisnuorisotyö: 6-7 -luokkalaisten 
kesäretki Tampereelle 5.-7.6. Lisä-
tietoja pääsiäisen jälkeen jaettavassa 
leiritiedotteessa.
Nuorisotyö: Nuorten ilta to 20.4. klo 
19 Jäälin seurakuntakodilla.
Rauhanyhdistys: Pääsiäisseurat 16.-

Liminka

v iisi laulua pääsiäisestä saa kantaesityk-
sensä Kiimingissä ensimmäisenä pää-
siäispäivänä. Laulujen myötä kuljetaan 

pääsiäisen tapahtumissa kiirastorstaista toi-
seen pääsiäispäivään.

Kiiminkiläinen kirkkomuusikko ja Oulun kon-
servatorion urkujensoiton lehtori Risto Ainali 
on säveltänyt laulut kiiminkiläisen toimittajan 
Satu Kreivi-Palosaaren teksteihin.

Teos saadaan aikaan melkein kokonaan kii-
minkiläisin voimin, koska laulujen esittäjistä 
toinen, bassobaritoni Jarkko Metsänheimo 
on seurakunnan kanttori. Sopraanona laulaa 
oululainen laulunopettaja Aila Knihtilä. Risto 
Ainali säestää laulut pianolla. Laulujen välissä 
Kiimingin kappalainen Markku Palosaari lukee 
psalmitekstejä.

duurissa ja mollissa

Risto Ainali kertoo säveltäneensä aiemmin 
musiikkia pääasiassa kuorolle, vähemmän 
yksinlauluja ja duettoja. Erona on se, etteivät 
kuorot aina tarvitse lauluille säestystä, mutta 
laulajat tarvitsevat.

-Säestys luo musiikkiin tunnelman, ja jo 
alkusoitto kertoo, mitä kohta kuullaan. Tässä 
teoksessa jokaiselle laululle on kirjoitettu 
alkusoitto.

-Tehtävä oli muutoinkin mieluisa, koska runot 
kiehtoivat minua, Risto Ainali kertoo.

Teksti antoi perusteet sävellajien valinnalle. 
Kiirastorstain kiitosaterian luonnetta ja pää-
siäispäivien iloa säveltäjä kuvaa duurissa. Pit-

känperjantain tuskasta ja kärsimyksestä sekä 
välilauantain surusta ja kaipauksesta kertovat 
mollisävellajit ja riitasoinnut.

Kiimingissä teoksen esittävät musiikin 
ammattilaiset, mutta sen pystyvät ottamaan 
ohjelmaansa myös musiikin harrastajat. Risto 
Ainali sanoo välttäneensä teoksessa kovin kor-
keita tai matalia ääniä.

Kanttorin juhlahetki

Kanttori Jarkko Metsänheimo pitää pää-
siäisteosta mukavana haasteena ja solistina 
laulamista ihan juhlahetkenä kanttorintyön 
lomassa. Pääainetutkinnonkin hän on suorit-
tanut laulusta.

-Pidän Riston sävelkielestä ja harmoniamaail-
masta. Vanha musiikki on mieleeni, mutta kyllä 
uudetkin säveltäjät ovat mielenkiintoisia.

-On myös hyvä, että juhlahetkiin saadaan 
uutta musiikkia, sitä ei ole koskaan liikaa, 
Jarkko toteaa.

Aila Knihtilä on tuttu Oulun tuomiokirkon 
Sofia Magdalena-yhtyeestä, joka esiintyy useim-
miten juhlallisissa tilaisuuksissa. Ailan mielestä 
kaikkia laulajia voisi kutsua nykyistä enemmän 
myös avustamaan jumalanpalveluksissa.

PIRKKO PAAKKI

Viisi laulua pääsiäisestä Kiimingin Kirkkopir-
tillä sunnuntaina 16.4. kello 18. Vapaaehtoi-
nen ohjelma 5 euroa Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi. Kahvitarjoilu.

K A N TA E S I T Y S  K I I M I N g I S S ä

Viisi laulua pääsiäisestä

Kuoroharjoitukset to 27.4. seura-
kuntatalolla klo 16 Tähdet, klo 18 
kirkkolaulajat.
Yhteisvastuuarpajaiset pe 28.4. S-
Marketissa (Arina) klo 9-17.
Listakerääjillä keräysaikaa huhtikuun 
loppuun. Listat ja rahat palautetaan 
Osuuspankkiin. Kiitos.
Tulossa: Su 7.5. klo 13 kahvikonsertti 
srk-talolla. Tuotto kehitysvammaisten 
retkitoimintaan.
Diakonissan vastaanoton ajanvaraus 
ma-ke-pe klo 9-10, p. 562 1226.
Mitä lahjaksi: Diakoniatoimistosta 
ostettavissa yhteisvastuu-sydänessuja, 
patakintaita, sydänmukisetti, pehmo-
heijastin ym.
Lähetystyö: Tulossa: Valtakunnalliset 
lähetysjuhlat Jyväskylässä 9.-11.6. 
Ilmoittaudu huhtikuun aikana ma-
joituksen ja yhteiskuljetuksen vuoksi 
lähetyssihteerille, p. 040 8383 222.
Nuorisotyö: Isoskoulutus 20.4. klo 
18.15-19.45 Koti-Pietilässä. 
Perhekerhot: Ti 18.4. klo 9.30-11 srk-
talolla. Ke 19.4. klo 9-10.30 Tupoksen 
Tuiskun tiloissa. Viikolla 17 ei ole 
perhekerhoja.
Raamattu-ja rukouspiiri ke 19.4. klo 
18.30 Antti ja Anna-Maria Rönköllä, 
Kedonperäntie 9.
Pyhäkoulutyö: 1. pääsiäispäivänä 16.4. 
ei pyhäkoulua Koti-Pietilässä. Su 23.4. 
klo 15 pyhäkoulu Koti-Pietilässä. Tu-
poksen pyhäkoulu ti 18.4. ja 25.4. klo 

18 Kimpimäellä, Kotilehto 1 B.
Lasten raamiskerho ti 18.4. ja 25.4.klo 
17 Martinmäellä.
Partiotyö: 17.-23.4. Partioviikko. 
Partiolaisilla koulussa siisti partioasu 
viikon ajan. Ti 18.4. Kärppäkäräjät 
Kotikololla 18.-19.30 ellei toisin ilmoi-
teta. Ke 19.4. Maastoleikki vartiolaisille 
ja vaeltajille Rantakylässä klo 18-21. 
Tarkemmat ohjeet vartionjohtajilta 
ja Kotikololla jaossa. Vastaa pj Antti 
Kamunen 040 582 9986 sekä muut 
johtajat. Pe 21.4. Lippukunnan halli-
tus lippukunnan kämpällä klo 18-21. 
Vastaa Hannu Luukinen. La 22.4. 
Partiopiirin sählyturnaus Limingassa. 
Piirin partiomessu Tyrnävällä partio-
johtajille. Su 23.4. Partiolaisten valta-
kunnallinen kirkkopyhä. Partiolaiset 
perheineen tervetuloa kirkkoon klo 
10. Partioasu päälle. Kirkkopalvelussa 
Telkät. Su 30.4. Kirkkopalvelussa Hir-
vet. Su 7.5. Kirkkopalvelussa Piisamit. 
La 13.5. Sudenpentujen toimintapäivä 
Rantakylässä. Tarkemmat tiedot lä-
hempänä laumanjohtajilta. Su 14.5. 
Kirkkopalvelussa Huuhkajat. Ma 15.5. 
Kärppäkäräjät klo 18-19.30. Ke 17.5. 
Maastoleikki vartiolaisille ja vaeltajille 
Rantakylässä klo 18-21. Tarkemmat 
ohjeet vartionjohtajilta ja Kotikololla 
jaossa. Vastaa pj. Hanna Kylmänen, 050 
530 4097 sekä muut heimopäälliköt. 
Maastoleikin jälkeen vartiolaisilla ja 
vaeltajilla kauden toiminnan päätös. 

Palkintojen ja merkkien jakoa. 19.-
21.5. Jotos 06 14v/2006 täyttävien, 
vaeltajien ja johtajien reissu Hossaan. 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen var-
joille. Vastaa pj Heikki Mattila, 040 707 
6086. Tarkemmat tiedot lähempänä.
Rauhanyhdistys: Pe 14.4 klo 17 pitkä-
perjantainseurat ry:llä. Su 16.4 klo 18  
pääsiäislauluilta Limingan kirkossa, 
kahvit ja iltahartaus ry:llä. Ma 17.4 klo 
13 ja 18 seurat ry:llä. To 20.4 sisarilta 
peruttu. Pe 21.4.klo18.30 kodinseurat 
Anna-Elina ja Sami Kaikkosella, Maila 
ja Esko Vappulan seurat peruttu. Su 
23.4. klo 11.30 pyhäkoulut, klo 13 
seurat Niittypirtin palvelutalolla ja 
klo 17 seurat ry:llä. Ti 25.4. klo 12 
varttuneiden kerho ry:llä. Tyrnävän ja 
Lumijoen varttuneet vierailevat.
Kuollut: Jaakko Ensio Taipaleenmäki 
70 v 11 kk 15 pv.
Kastettu: Aapo Leevi Antero Pirnes-
koski ja Saku Sebastian Supperi.
HUOM! Hautojen hoidot 1.1.2006 
lukien: Limingan seurakunnan kirk-
koneuvosto on päättänyt hautojen hoi-
dosta seuraavasti: Palveluvalikoima 
sisältää: Pitkäaikaiset hoidot viisi(5) 
tai 10 vuotta ja kesähoito. Kesähoidot 
ilmoitettava kirkkoherranvirastoon 
kunkin vuoden toukokuun loppuun 
mennessä, jonka jälkeen kesähoito-
sopimuksia ei enää kyseiselle kesälle 
tehdä. Sisältö (molemmissa sama): 
haudan peruskunnostus, haudan 
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Jarkko Metsänheimo, Risto Ainali ja Aila Knihtilä kertovat pääsiäisen tarinan musiikin keinoin Kiimingissä.
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Kananen.
Vihitty: Mikko Johannes Lehtikangas 
(Roihuvuori evl) ja Hanna-Leena  
Haapsaari.
Kuollut: Kaj-Erik Logrén 78 v.

lasvaara e Kojo 94 v, Ilmari Iisakki 
Kontu 79 v.
Kastettu: Nea Hanna Margareetta 
Lotvonen 
Seurakunnan kotisivu: www.evl.
fi/srk/muhos

Pe 14.4. klo 10 pit-
käperjantain juma-
lanpalvelus kirkossa, 
lit. Heikkinen, saarna 
Pekkala, kanttori Kaja-
va, kirkkokuoro. Urut 
vaikenevat. Kolehti itäisen Afrikan 
nälkäänäkevien auttamiseen Suomen 
lähetysseuran kautta.
Su 16.4. klo 10 pääsiäispäivän messu 
kirkossa, lit. Pekkala, saarna Kyllönen, 
kanttori Kajava, kirkkokuoro. Kolehti 
kirkon ulkomaanavulle. Klo 12 pää-
siäispäivän messu Kylmälänkylän 
kappelissa, Kyllönen, Kajava.
Ma 17.4. klo 18 2. pääsiäispäivän 
messu kirkossa, lit. Jouko Leinonen, 
saarna Jorma Kiviranta, kanttori 
Kajava. Kolehti Muhoksen rauhanyh-
distykselle.
Ti 18.4. klo 12 Laitasaaren seurakun-
tapiiri rukoushuoneella, Pekkala. Klo 
13.30 hartaus ja ehtoollinen palvelu-
asunnoilla, Pekkala. Klo 17 aikuisten 
raamattupiiri srk-talon kappelihuo-
neessa, Pekkala. Klo 19 iltahartaus 
Rokualla, Pia Heikkinen.
Ke 19.4. klo 11.30 keskipäivänkerho 
srk-talossa, vieraana Liisa Lassila 
Muhoksen 4H-yhdistyksestä. Klo 14 
hartaus ja ehtoollinen palvelukoti Ar-
miitassa, Pekkala. Arvonta! Klo 17.45 
rukouspiiri srk-talon kappelihuonees-
sa, Marja Leena Savolainen.
To 20.4. klo 13 alkaen hartaus ja eh-
toollinen Jokirinteen palvelukodeissa, 
Pekkala. Klo 19 herättäjän seurat 
Laitasaaren rukoushuoneella, Kerttu 
Inkala, Pekkala.

Su 23.4. klo 10 jumalanpalvelus kir-
kossa, lit. ja saarna Pekkala, kanttori 
Kajava. Kolehti Intiassa tehtävään raa-
mattutyöhön, Suomen Pipliaseuran 
kautta.
Ma 24.4. klo 13 hartaus Päiväkes-
kuksessa, Pekkala. Klo 12 Sanginjoen 
seurakuntapiiri Lempi Kassisella, 
mukana Pekka ja Leena.
Ti 25.4. klo 11.30 Kylmälänkylän 
seurakuntapiiri kappelissa, Pekkala, 
vieraana Muhoksen syöpäosasto. 
Arvonta! Klo 14 hartaus Sinisiivessä, 
Pekkala. Klo 17 aikuisten raamat-
tupiiri srk-talon kappelihuoneessa, 
Pekkala.
Ke 26.4. klo 11.30 keskipäivänkerho 
srk-talossa, Kyllönen. Klo 13.30 Rivilän 
kerho, Pia Heikkinen, Pekkala. Klo 14 
hartaus Toivola-kodissa, Kyllönen. Klo 
17.45 rukouspiiri srk-talossa, Marja 
Leena Savolainen.
To 27.4. klo 18 veteraanipäivän 
iltakirkko kirkossa, Pekkala, Kajava, 
Muhoksen torvipojat. Juhla srk-ta-
lossa, juhlapuhe rehtori Juha Piirala, 
päätössanat Heikkinen. 
Kuorot: Ke 19.4. ja 26.4. klo 17 lap-
sikuoron ja klo 18.30 kirkkokuoron 
harj. srk-talossa. 
Lapset/perheet: Perhekerhot tiistaisin 
klo 9.30-11.30 srk-talossa ja Päivärin-
teen srk-salissa, keskiviikkoisin klo 13-
15 Nuokkarilla ja torstaisin klo 10-12 
Laitasaaren rukoushuoneella.
Nuoret: Päivystys nuorisotoimistolla 
pe klo 14-16, p. 5331 201. Isosten 
ilmoittautuminen kesän leireille pe 
5.5. mennessä kirkkoherranvirastoon. 
Nuorisotyönohjaajat Rainer Väänä-
nen, p. 040 585 1057 ja Tuula Väänänen, 
p. 040 524 6534. 
Partio: Partioviikko 17.-23.4. 
Laitasaaren rukoushuone: Aamu-
rukous ma klo 6.30. Seurakuntapiiri 
ti 18.4. klo 12. Perhekerho to klo 
10-12.
Rauhanyhdistys: Pääsiäisseurat su 
16.4. klo 12 ja 18 sekä ma 17.4. klo 12 
ry:llä. Rippi ja ehtoollinen ma 17.4. klo 
18 kirkossa, kirkkokahvit ja iltahartaus 
ry:llä. Ke 19.4. klo 19 sisarilta. Pe 21.4. 
klo 19 raamattuluokka ja ompeluseu-
rat ry:llä. Su 23.4. klo 12 pyhäkoulut: 
kk Härkönen, Korivaara Tuomikoski, 
Pälli H. Pitkänen, Suokylä Tihinen. 
Klo 14 seurat terveyskeskuksessa ja klo 
18 ry:llä. Ma 24.4. klo 18 päiväkerho. 
Ti 25.4. klo 13 lauluseurakerho. Ke 
26.4. klo 19 veljesilta. Pe 28.4. klo 18 
kevätmyyjäiset ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdistys: La 22.4. 
klo 11 päiväkerho. 21.-23.4. nuorten 
leiri. Su 23.4. seurat klo 12 ja 18. 
Kuollut: Sirkka Mirjam Kukkonen 
e Niemelä 90 v, Saimi Dagmar Vih-
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To 13.4. klo 14 har-
taushetki Alatem-
meksen vanhainko-
dilla. Klo 18 kiiras-
torstain iltamessu 
kirkossa, Tölli, saarnaa 
ja avustaa teol.maiste-
ri Ari Lukkarinen. Kolehti lähetystyölle 
SLEY:n kautta.
Pe 14.4. klo 10 pitkäperjantain sa-
najumalanpalvelus kirkossa, Tölli, 
kirkkokuoro avustaa Kolehti yhteis-
vastuukeräykseen. Klo 19 nuortenilta 
Korsuhovin kerhohuoneella.
Su 16.4. klo 10 pääsiäispäivän mes-
su kirkossa, Tölli, kuoro avustaa. 
Kolehti Kirkon Ulkomaanavulle.  
Pääsiäiskirkkoon tuleville jaetaan  
pääsiäismunia.
Ma 17.4. klo 10 toisen pääsiäispäi-
vän  sanajumalanpalvelus kirkossa, 
Tölli. Kolehti hädänalaisten lasten 
auttamiseksi Suomen idäntyön kautta. 
Klo 16 matalakynnys Korsuhovin 
kerhohuoneella.
Ti 18.4. klo 10 kolmivuotiaiden päi-
väkerho ja klo 12.30 neljävuotiaiden 
päiväkerho Lukkarinkankaalla.
Ke 19.4. klo 10 viisivuotiaiden päi-
väkerho Lukkarinkankaalla. Klo 14 
kokkikerho Lukkarinkankaalla. Klo 
14 hartaushetki Lumilyhdyssä. Klo 
18.30 kirkkokuoron harjoitukset 
srk-talossa.
To 20.4. klo 10 perhekerho srk-talossa. 
Klo 14 luontokerho Lukkarinkankaalla.
Varhaisnuorten leiri (4-6-lk) Rapu-
lassa alkaa pe 21.4. klo 20 ja päättyy su 
23.4. klo 12. Ilmoittautumiset Sinikalle 
19.4. mennessä, p. 044 503 7080.
Su 23.4. klo 12 (huom! aika) sanaju-
malanpalvelus kirkossa, Aino Pieskä. 
Kolehti Suomen Pipliaseuralle Intiassa 
tehtävään raamattutyöhön.
Ma 24.4. klo 10 perhekerho srk-ta-
lossa. Klo 15 lasten raamattukerho 
Selkäinaholla, Honkatie 6.
Ti 25.4. klo 10 kolmivuotiaiden päi-
väkerho ja klo 12.30 neljävuotiaiden 
päiväkerho Lukkarinkankaalla.
Ke 26.4. klo 10 viisivuotiaiden päi-
väkerho Lukkarinkankaalla. Klo 12 
kevään viimeinen keskipäiväkerho 
srk-talossa, Joh. 10:1-10. Klo 14 kok-
kikerho Lukkarinkankaalla. Klo 14 
hartaushetki Lumilyhdyssä.
To 27.4. veteraanipäivän juhla Lu-
mijoen srk-talossa. Klo 12.15 sep-
peleenlasku sankarihaudoilla ja 
vapaussodan muistokivellä, klo 12.30 
juhlakahvit srk-talossa ja klo 13  juhla 
srk-talossa. Tänään ei ole perhe- eikä 
luontokerhoa!
Partio: Meri- ja Metsähanhet keski-
viikkoisin klo 18-20 Naskun laavulla. 
Katajanmarjat maanantaisin klo 17.30 
kololla. Mesimarjat tiistaisin klo 17.30 
kololla.
Rauhanyhdistys: Ma 17.4. klo 18 
seurat ry:llä Jouko Haapsaari ja Toivo 
Määttä. To 20.4. klo 13 varttuneiden-
kerho Arja ja Jari Kiviahteella. Pe 21.4. 
klo 19 raamattuluokka Niemikorvella. 
Su 23.4. klo 12 pyhäkoulu I ja II Aimo 
Aspegrenillä, III Töllillä ja IV J. Kiviah-
teella. Päiväkerho ry:llä klo 17.30-19 I 
ti 25.4. II ke 26.4. ja III to 27.4.
Diakoniatoimisto: Diakonissa-Mar-
jon tavoitat parhaiten puhelimitse p. 
387512 tai 045 6381973.
Kirkkoherranvirasto auki: ma, ke, 
pe klo 9-14. 
Yhteystietoja: virasto p. 387 172, 
kerhohuone p. 387 512, Markku Tölli 
p. 045 6306073 (lomalla 18-25.4.), 
Hilkka Haaraniemi, p. 045 6306081, 
Helena Ylilauri, p. 045 6306082, Marjo 
Koski-Vähälä, p. 045 6381973. Seura-
kunnan verkkosivu http://lumijoki.
seurakunta.net 
Haettavana muutama kesätyöpaikka 
hautausmaalla ja tiekirkko-oppaana. 
Vapaamuotoiset hakemukset kirkko-
herranvirastoon 28.4. mennessä. 
Kastettu: Eero Endale Mitiku ja Siiri 
Sanelma Nikkilä.

Lumijoki

Muhos

Seurakuntakerhoa ei 
ole 13.4.
Herran pyhä ehtool-
linen kirkossa Kii-
rastorstaina 13.4. klo 
19, lit. Tapio Kortes-
luoma, saarna Vesa 
Äärelä, avustaa  Kirsi Järvelin.
Sananjumalanpalvelus kirkossa 
pitkäperjantaina 14.4. klo 10, Tapio 
Kortesluoma.
Herännäisseurat  pitkäperjantaina 
14.4. klo 18.30 Kempeleen kirkossa.
Pääsiäiskantaatti kirkossa la 15.4. 
klo 20.
Messu kirkossa 1. pääsiäispäivänä su 
16.4. klo 10, Vesa Äärelä.
Sananjumalanpalvelus kirkossa 2. 
pääsiäispäivänä ma 17.4. klo 10, Vesa 
Äärelä.
Vanhempi-lapsipiiri srk-talolla ti 18.4. 
klo 12.30, luomiskertomus ja matka 
satusaareen.
Turinapiiri Varjakassa, Keskipiirin 
kerhotilassa ti 18.4. klo 13.30.
Reppu avoimet ovet 10-13 -vuotiaille 
tiistaisin klo 14 -17.
Parkkipaikka srk-talolla ke 19.4. klo 9. 
perhepäivähoitajille ja lapsille.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
19.4. klo 13.30, Tapio Kortesluoma.
Lähetysilta ke 19.4. klo 18 Pappilassa. 
Terveyttä kaikille -teemavuodesta ja 
omasta työstään kertoo Etiopian-lä-
hetti Pirjo Lehtiniemi.
Seurakuntakerho srk-talolla to 20. 4. 
klo 11,.Lahja Rautiola.
Reppu, nuortenilta torstaisin klo 
18.30.
Tilkkutäkkilaulujen ilta pe 21.4. klo 
18.30 Murajalla, Ruiskuja 3.
Reppu auki nuorille pe klo 20 - 01.
Seurakunta ja 4H yhdessä järjestävät 
retken Ylirannan tallille Iihin la 22.4. 
Katso erill. ilm. Oulun seutu lehdestä 
12.4.
Messu kirkossa su 23.4. klo 10, Tapio 
Kortesluoma.
Perhekirkko su 23.4. klo 16, Vesa 
Äärelä. Lauletaan tuttuja lastenvirsiä 
ja lauluja. 
Repussa gospelia maanantaisin klo 
17.
Arki-illan hartaus kirkossa ma 24.4. 
klo 19-19.30.Laudeksen kaavalla ja 
gospelia laulaen.
Vanhempi-lapsipiiri ei kerhoa ti 25.4. 
mutta, pe 28.4. perheiden vapputa-
pahtuma.
Virsilaulupiiri Varjakan kerhotilassa 
ti 25.4. klo 13.30.
Parkkipaikka srk-talolla ke 26.4. klo 9. 
perhepäivähoitajille ja lapsille.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
26.4. klo 13.30, Vesa Äärelä.
Aamukirkko kirkossa ke 26.4. klo 10, 
Vesa Äärelä.
Seurakuntakerho srk-talolla  to 27.4. 
klo 11, Vesa Äärelä.
Salonpään ry: Lauluseurat pe 21.4. 
klo 18.30 Ylimäellä. Seurat su 23.4. 
klo 17, ry:llä.
Oulunsalon ry: Pe 14.4. klo 17 seurat, 
ry, Erkki Savela. Su 16.4. klo 17 seurat, 
ry, Olavi Korkiakoski, Antti Saari. Ma 
17.4. klo 13 seurat, ry, Antti Saari, 
Olavi Korkiakoski, klo 17 seurat, ry, 
Olavi Korkiakoski, Timo Määttä. Ti 
18.4. klo 13 varttuneiden kerho, ry, 
vieraita Pateniemestä. Ke 19.4. klo 19 
lauluseuroja kodeissa: Karhuoja: Paavo 
Pitkälä, Rantatie 48. To 20.4. klo 14 
seurat Salonkartanossa, Timo Määt-
tä, klo 18.30 sisarpiiri, ry, Mitä värit 
kertovat?, Liisa Haapalahti, klo 18.30 
miesten neliö Umpimähkässä. La  22.4. 
klo 12 seurat Teppolassa, Juhani Le-
pistö. Su 23.4. klo 12 raamattuluokka, 
ryhmä 1, ry, raamattuluokka, ryhmä 2: 
Kylänpuoli ja Keskikylä; ry, Karhuoja; 
Tuomo Kangas, Niementie 39, klo 17 
opistoilta ja seurat, ry, Mauno Lin-
nanmäki. Ti  25.4. klo 19 lauluseuroja 
kodeissa: Keskikylä: Juhani Lepistö, 
Pellonpääntie 35.
Kirkkoherranvirasto auki ma ja ke 
klo 9-18 ja ti, to ja pe klo 9-13.
Kastettu: Atte Aaro Kalevi Hujanen, 
Ella Sofia Tuohino, Liina-Lotta Tellervo 

pinnan nurmi/hiekkahoito, kukat ja 
kukkien hoito. Kukkia yksi/hautasija, 
kuitenkin enintään kolme/hautakivi, 
kastelu, havutus syksyllä, jouluna 
kynttilä. Kynttilöitä yksi/hautasija, 
kuitenkin enintään kolme/hautakivi. 
Ennen 1.1.2006 solmitut pitkäai-
kaissopimukset hoidetaan tehtyjen 
sopimusten mukaisesti.

Kiirastorstain ehtool-
liskirkko seurakunta-
kodissa to 13.4. klo 19, 
Kukkurainen, Piirainen, 
Vox Margarita. Kiiras-
torstain ehtoolliskirk-
ko Sarakylän kappelissa to 13.4. klo 19, 
Lantto, Jaakkola, Kappelikuoro.
14.4. pitkäperjantain sanajumalan-
palvelus seurakuntakodissa klo 10, 
Kyllönen, Jaakkola, kirkkokuoro.
Konfirmaatiojumalanpalvelus kir-
kossa 1. pääsiäispäivänä su 16.4. klo 
10, Kyllönen, Kukkurainen, Jaakkola. 
Hilturannan rippikoululaiset tulevat 
kirkolle kappelin aulaan klo 9.
Konfirmaatiojumalanpalvelus kir-
kossa 1. pääsiäispäivänä su 16.4. klo 13, 
Kukkurainen, Kyllönen, Piirainen, Vox 
Margarita. Maatalousoppilaitoksen 
rippikoululaiset tulevat kirkolle kap-
pelin aulaan klo 12. Konfirmoitavan 
siunaamiseen osallistuvalle kummille 
annetaan ohjeet jumalanpalveluksen 
yhteydessä.
Ehtoollisjumalanpalvelus seurakun-
takodissa 2. pääsiäispäivänä ma 17.4. 
klo 10, Kyllönen, Piirainen.
Ehtoollisjumalanpalvelus seurakun-
takodissa su 23.4. klo 10, Sari Behm, 
Lantto, Piirainen. Kirkkokahvit.
Hannu Niemelän Valo voittaa -pää-
siäiskonsertti Pudasjärven kirkossa 
su 16.4. klo 19. Ohjelma 10/5e. Kon-
sertin tuotto käytetään Pudasjärvellä 
huumeiden vastaiseen työhön ja 
Yhteisvastuukeräykseen.
Turun tuomiokirkon poikakuoron 
konsertti yhteisvastuun hyväksi 
seurakuntakodissa ma 17.4. klo 19. 

Laulu Heikki Rainio ja urut Jukka 
Jaakkola. Kolehti Yhteisvastuukerä-
yksen hyväksi.
Kirkkokuoron sävelhartaus seura-
kuntakodissa to 27.4. klo 19. Puhe Pert-
tu Kyllönen. Kahvit ja arpajaiset. Tuotto 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Naistenpäivät Jumalan hyvä tahto 
elämässäsi Hilturannassa 22.-23.4. 
Mukana laulaja-evankelista Sari Behm. 
Ilmoittautuminen kirkkoherranviras-
toon 20.4. mennessä, p. 8823100. 
Osallistumismaksu 10 e sisältää ruo-
kailun. Yöpyminen 5 e, omat liinavaat-
teet.mLauantai 22.4. Tulokahvit 11, 
Jumalan hyvä tahto elämässäsi,  Sari 
Behm klo 12.15. Toivelaulut ja  -virret, 
kanttori Keijo Piirainen klo 14. Naisena 
olemisen kipu ja siunaus, Sari Behm 
klo 16. Lauluja elämästä, konsertti 
seurakuntakodissa, Sari Behm klo 19. 
Sunnuntai 23.4. ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntakodissa klo 10, saarna 
Sari Behm. Kirkkokahvit.
Pyhäkoulu seurakuntakodissa su 
23.4. klo 12.
Perhekerho: Puhoksen koululla ma 
24.4. klo 10-13 ja seurakuntakodissa ti 
18.4. klo 10-13 ja ti 25.4. klo 10-13.
Rippikoulutyö: Konfirmaatioju-
malanpalvelukset kirkossa su 16.4. 
klo 10 (Hilturannan ryhmä) ja klo 
13 (maatalousoppilaitoksen ryhmä). 
Rippikoululaiset saapuvat kirkolle 
tuntia ennen jp:n alkua. Haemme iso-
sia kesän rippikoululeireille 5.-9.6. ja 
12.-16.6. sekä varhaisnuorten leireille 
10.-14.7. Vapaamuotoiset hakemukset 
viim. 28.4. Riikalle tai Markolle.
Lähetystyö: Lähetystalkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon yläkerrassa ti 
18.4. klo 18.
Kirpputori talkootuvassa ke 26.4. 
klo 10-14.
Rovastikunnan lähetyspyhä Iissä 
su 30.4. Lähetystyö järjestää retken 
Iin lähetyspyhään talkoopiiriläisille, 
kirpputoriväelle - niin myyjille kuin 
asiakkaillekin, sekä kaikille lähetykses-
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Pyhännän seurakuntatoimisto, p. ja 
fax 0207 109 870, seurakuntatoimistot 
avoinna ma, ke ja pe klo 9-12. 
Rovasti Sulo Kauton sijaisena pastori 
Olavi Palovaara, p. 050 5671 029.
Rovastikunnan retki Inkerinmaalle 
(Pietari-Hatsina-Skuoritsa) 6. - 10.7. 
Matkan johtajina Leena Räsänen ja 
Tapio Leinonen. Ilmoittautumiset ja 
tiedustelut Leenalta 31.5. mennessä, 
p. 0207 109 869.

Kestilä
To 13.4. klo 19 kiiras-
torstain messu kirkos-
sa, Tuominen, Koskelo, 
kirkkokuoro mukana.
Pe 14.4. klo 10 sanaju-
malanpalvelus kirkossa, Tuominen, 
Määttä, kirkkokuoro mukana. Kolehti 
Yhteisvastuukeräykselle. Klo 19 Turun 
Tuomiokirkon poikakuoro Piippolan 
kirkossa.
Su 16.4. klo 10 messu kirkossa, Tuo-
minen, Määttä, kirkkokuoro mukana. 
Rippikoululaiset osallistuvat. Kolehti 
Kirkon Ulkomaanavulle.
Ma 17.4. klo 19 (huom. aika!) messu 
kirkossa, Piri, Tuominen, Kinnunen. 
Kolehti Kestilän rauhanyhdistykselle.
Ti 18.4. klo 10.30 - 12.30 perhekerho 
kerhokodissa, MLL. Klo 15.30 - 17 
kokkikerho ja 17.30 - 19 isokokkis 
kerhokodissa. Klo 19 kirkkokuoro 
seurakuntakodissa.
Ke 19.4. klo 10 - 13 ystävänkammari 
kerhokodissa. Klo 16 - 17.30 käsikel-
lokuoro seurakuntakodissa.
To 20.4. klo 10 - 12 lasten päiväkerhon 
aamuryhmä ja 12.30 - 14.40 päiväryh-
mä kerhokodissa.
Pe 21.4. klo 10 - 13 hernekeittoa yhteis-
vastuun hyväksi K-marketin edessä, 
hinta 3 e/annos, keittoa voi ostaa myös 
kotiin (oma astia) 5 e/litra. Myös arpoja 
ja kahvia myytävänä! Klo 13 seurakun-
nan ohjelmaa Pihlajistossa.

Kiirastorstaina 13.4. 
klo 14 ehtoollisharta-
us vanhainkodissa ja 
klo 19 rippi ja ehtool-
linen kirkossa, avustaa 
Rantsilan Laulu.
Pitkäperjantaina 14.4. 
klo 10 sanajumalanpalvelus kirkossa, 
avustaa veteraanikuoro. Urut vai-
kenevat. Kolehti oman seurakunnan 
urkujen korjausrahastoon.
Pääsiäispäivänä 16.4. klo 10 sanaju-
malanpalvelus kirkossa, avustaa Hovi 
Stellat. Kolehti Maija Martinin työlle. 
Jumalanpalveluksen jälkeen kauneim-
mat pääsiäislaulut seurakuntatalolla. 
Lähetyskahvit ja arpoja.
Ma 17.4. toisena pääsiäispäivänä klo 
10 sanajumalanpalvelus Mankilan 
rukoushuoneella. Kolehti Mankilan 
rukoushuoneyhdistykselle. Jumalan-
palveluksen jälkeen kirkkokahvit ja 
rukoushuoneyhdistyksen yleinen 
kokous. Asioina vuosikokousasiat, 
yhdistyksen uudet säännöt ja yhdis-
tyksen rekisteröiminen. Toivotaan eri-
tyisesti kyläläisten runsasta osanottoa 
rukoushuoneen toiminnalle tärkeään 
kokoukseen.  
Ti 18.4. klo 11 eläkeliitto seurakunta-
talolla, hartaus Hannu Lauriala.
Ke 19.4. klo 13 seurakuntakerho 
Rauhalassa (huom. päivä!).
Su 23.4. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa. Kolehti Intiassa tehtävään 
raamattutyöhön, Suomen Pipliaseura. 
Klo 12 alkaen Eljas Nivan syntymäpäi-
väjuhlat seurakuntatalolla.
To 27.4. klo 11 kunniakäynti sanka-
rihaudoilla. Kunniakäynnin jälkeen 
lähtö kansallisen veteraanipäivän 
juhlaan Paavolaan. 
Su 30.4. klo 10 liikuntakirkko ja Intian 
työn sunnuntai. Klo 10 sanajumalan-
palvelus kirkossa. Jumalanpalveluksen 
jälkeen kävelyretki ja kävelyretken 
jälkeen lähetystilaisuus, lähetyskahvit 
ja arpoja seurakuntatalolla. Intiasta 
video- ja kuvaesitys. 

Rantsila

Siikajoki

Siikalatva

Äidille. Mummulle. Tyttärelle. Sinulle.
Askelen tilaaja saa kotiinsa kerran kuukaudessa kannustavan 
sielunkumppanin, jonka kanssa nauraa ilman vahingoniloa. Lehti 
menee lähelle ilman tirkistelyä. Se kertoo Sinusta sekä arjen 
asioista ja arvoista. Se kertoo myös Hänestä, joka antaa elämälle 
suunnan ja tarkoituksen.

Toukokuun lehdessä mm. Ritva Oksasen ja Janus Hanskin yhtei-
sestä sävelestä, kesän avioliittoleireistä, Tommy Hellsten mukana 
Naistenpäivässä, kadonneesta kasvatuksesta ja Matti J. Kurosen 
kolumni miesten paineista. 
Joka lehdessä: Tunnettujen suomalaisten selviytymistarinoita, 
toivontäyteisiä artikkeleita. Rohkaisevia henkilöhaastatteluja. 
Tuttujen kasvojen mielenkiintoisia kolumneja. Suosittu kirjeenvaih-
topalsta. Olli Valtosen ja Jukka Kemppisen kirjoitukset. Esirukous-
palsta. Ristikko. Raamattutunti. Eväitä hyvän elämän rakentami-
seen. Lisäksi lukijamatkat ja Askel-torin tarjoukset.

Ruusuja
Elämänrikkautta loppuvuodeksi.
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Anna äidille sympaattinen lahja, joka rikastaa hänen elämäänsä 
kerran kuukaudessa koko loppuvuoden ajan. Tilaa nyt äitien-
päivälahjaksi laadukas Askel-lehti tarjoushintaan 38 € / 10 kk 
(norm  48 €).

Toimi heti. Nopeimmat 50 tilaajaa saavat kaupan päälle Inter-
fl oran 9 euron ruusulahjakortin postissa ennen äitienpäivää. 

Annan lahjaksi upean aikuisen naisen kristillisen aikakauslehden, joka roh-
kaisee, kannustaa ja antaa toivoa äidille seuraavat 10 kk. Jos toimin nope-
asti, voin juhla-aamuna ojentaa äidille 9 euron lahjakortilla hankitut ruusut. 

Äiti saa ensimmäisen lehden juhlapäivää seuraavana päivänä postissa.

T I L A U S K U P O N K I

Kyllä kiitos.
Hyödynnän Askelen mahtavan äitienpäivätar-
jouksen 10 kk lehdet hintaan 38 € (norm 48 €).

Säästän 10 €

Jos olen todella nopea, saan kaupan päälle 
Interfl oran 9 € ruusulahjakortin ennen äitienpäivää. 
(50 ensimmäiselle tilaajalle).

Palauta kuponki 
postitse tai tilaa pu-
helimitse numerosta 
0207 54 2333 huh-
tikuun 24. päivään 

mennessä.

Tilaus on määräaikainen ja päättyy automaattisesti.
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TILAAJA / MAKSAJA

LAHJATILAUKSEN SAAJA (Jos eri kuin tilaaja / maksaja)

Parantava rukous
Rukousilta
Raahen kirkossa
perjantaina 21.4. klo 19
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tä kiinnostuneille. Lähtö seurakunta-
kodilta klo 8.15 ja paluu n. klo 16.30. 
Iissä jumalanpalvelus, jossa saarnaa 
hiippakunnan lähetyspappi Matti 
Laurila, ruokailu ja lähetysjuhla. Retki 
on ilmainen. Ilmoittautuminen kirk-
koherranvirastoon to 27.4. mennessä, 
p. 882 3100.
Diakoniatyö: Lähimmäiset seurakun-
takodissa ti 18.4. klo 18. Kuulovam-
maisten kerho seurakuntakodissa ke 
19.4. klo 11.
Kipuryhmä seurakuntakodissa ke 
19.4. klo 18, vieraana Tuulikki Tihinen 
aiheenaan Yksin - leskeyden kipu. 
Nyyttikestiarpajaiset ja kahvit.
Kuorot: Lapsikuoro ke 19.4. klo 17 ja 
ke 26.4. klo 17, Vox Margarita ke 19.4. 
klo 18 ja ke 26.4. klo 18. Kirkkokuoro 
to 20.4. klo 18. 

Riekinkankaan hautausmaan kesätöi-
hin palkataan arpomalla kahden viikon 
mittaisiin työsuhteisiin parikymmen-
tä, vähintään 16 vuoden ikäistä nuorta. 
Työaika ajoittuu kesä-heinäkuulle. 
Ilmoita kiinnostuksestasi 28.4.men-
nessä joko puhelimitse 8823100, 040 
7260382 tai sähköpostitse maire.
puhakka@evl.fi.
Rauhanyhdistykset: Seurat Hirvas-
kosken ry:llä su 16.4. klo 13 ja 18 
(K. Riekki ja T. Luokkanen). Seurat 
Ervastissa Aarne Panumalla  pe 14.4. 
klo 13 (E. Mettovaara ja M. Pennanen). 
Seurat Paukkerinharjun koululla su 
16.4. klo 13. Seurat Sarakylän koululla 
ma 17.4. klo 12 ja 19 (S. Heikkilä ja M. 
Mäkimartti). Raamattuluokka Saraky-
lässä Antti Kummalalla pe 21.4. klo 19. 
Lauluseurat Sarakylässä Vesa Sarajär-
vellä su 23.4. klo 19. Seurat ry:llä ma 
17.4. klo 17 (T.Kujala, L. Koivukangas). 
Ompeluseurat ry:llä pe 21.4. klo 18. 
Lähetysseuroja Puhoksella Suoma ja 
Martti Pääaholla ke 19.4. klo 19, Iinat-
tijärvellä Terttu Pintamo-Kenttälällä ti 
20.4. klo 19, Livon koululla pe 21.4. klo 
19, Virtalan koululla la 22.4. klo 19 ja 
seurakuntakodissa su 23.4. klo 17 (H. 
Tiirola, S. Kaariniemi). 
Kirkkoherranvirasto avoinna maanan-
taista perjantaihin 9-14, p. 882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjärvi@evl.fi, 
työntekijät: etunimi.sukunimi@evl.fi 
Seurakunnan kirkolliset jo maanan-
taisin nettisivuilla:www.pudasjarvi.

fi/seurakunta.
Haudattu: Toini Jurmu 79 v.
Kastettu: Seela Eedit Sylvia Tuohi-
maa.

Kuorot: To 20.4. klo 14.00 Hovin 
Stellat Hovin koululla. Ke 26.4. klo 
15 Isot Stellat ja Pienet Stellat seura-
kuntatalolla. To 27.4. klo 19 Rantsilan 
Laulu seurakuntatalolla.
Kerhotoiminta: Ma klo 10–12.30 
perhekerho Pallerot (kerhoa ei 2. 
pääsiäispäivänä) seurakuntatalolla ja 
klo 14–16 Hovin kerho kouluikäisille 
(kerhoa ei 2. pääsiäispäivänä eikä 
24.4.). Ti klo 10–11.30 Hovin kerho 
3-5- vuotiaille, klo 13.15–15 Sipolan 
kerho kouluikäisille ja klo 16–18 
tyttökerho Nuppulassa. Ke klo 10–12 
kirkonkylän kerho 3-5-vuotiaille 
Nuppulassa ja klo 14.15–16 Mankilan 
kerho kouluikäisille. 
Huom! 13.4. kirkkoherranvirasto 
suljettu vuosiloman takia. 
Rauhanyhdistys: Ma 17.4. klo 18.30 
seurat Mankilan rukoushuoneella, 
Matti Räihä. Ke 19.4. klo 13 varttu-
neiden kerho ry:llä. Pe 21.4. klo 19 
ompeluseurat ry:llä. Su 23.4. klo 12.30 
seurat ry:llä. Ke 26.4. klo 13 varttunei-
den kerho ry:llä.
Kastettu: Milla Lotte Lumia Kangas, 
Topias Onni Johannes Kurikka ja Niilas 
Juhani Pistemaa.  
Vihitty: Timo Markku Olavi Lampela 
ja Tarja Kaisa Siltala.

Kiirastorstaina 13.4. 
klo 19 ehtoolliskirkko 
kirkossa. Tanjunen ja 
Nissinen.
Pitkäperjantaina 14.4. 
klo 10 jumalanpal-
velus kirkossa. Tanjunen ja 
Nissinen. Urut ja kellot vaiti.
Pääsiäispäivänä 16.4. klo 9 pääsiäis-
aamun messu kirkossa.
2. pääsiäispäivänä ma 17.4. klo 11.30 
pääsiäishartaus Puistolassa. Nissinen 
ja Tanjunen ja klo 12 maakirkko srk-
kodilla. Nissinen ja Tanjunen sekä klo 
13 kirkkokahvit, kiitosseurat srk-ko-
dilla klo 14-15. Vietetään Reino Tan-
jusen 60-vuotisjuhlaa. Mahdolliset 
muistamiset pyydetään osoittamaan 
Kirkon Ulkomaanavulle, kansainväli-
seen diakoniaan, joko Tsetzenian vam-
maistenlasten päiväkotiin tai Nepalin 
köyhimpien aseman parantamiseksi 

erityisesti äitien ja lasten hyväksi tilille 
OKO 572 302-121 551 tai Siikajoen 
seurakunnan lähetystyön tilille OP 
542 406-41 100. Tilisiirtoon merkintä: 
Reino 60 v. Riemullista Vapahtajamme 
Ylösnousemusjuhlaa jokaiseen kotiin, 
Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan 
kuoleman voitti. Kotiseurakunta.
Yrjö -kanttori lomalla 18.-30.4.
18.4. klo 18.30 kirkkovaltuuston 
kokous pappilassa.
Ke 19.4. alkaen klo 8.30 srk:n tilintar-
kastus virastolla, koko päivän.
Su 23.4. klo 11 huom. aika! sanajuma-
lanpalvelus srk-talolla, Tanjunen,
Gideonit vierailevat, esittelevät toimin-
taansa jumalanpalveluksen alussa.
To 27.4. klo 13 diakonia- ja lähetyspiiri 
srk-talolla.
Rauhanyhdistys: Pe 14.4. klo 19 pää-
siäislauluilta Pyhäjoen kirkossa. La 
15.4. klo 19 pääsiäisseurat ja klo 20.30 
alustus Siikatörmällä. Su 16.4. klo 13 
ja 18 pääsiäisseurat ry:llä. Ke 19.4. klo 
18.30 ompeluseurat ry:llä.
To 20.4.klo 17.30 päiväkerho ry:llä.
Rovastikunnan retki Inkerinmaalle 
(Pietari-Hatsina-Skuoritsa) 6.-10.7.06. 
Matkan johtajina Leena Räsänen ja 
Tapio Leinonen. Ilmoittautumiset ja 
tiedustelut Leenalta 31.5.06 mennessä, 
p. 0207109 869.
Kuollut: Mauno Johannes Rautio 
75 v.

Kirkkoherranvirasto p. ja fax 0207 109 
860, avoinna ma, ke  klo 9-12 ja  pe klo 
9-13, kirkkoherra Erkki Piri 0207 109 
861, talouspäällikkö Tarmo Myllykoski 
0207 109 852, toimistosihteeri Eija 
Holappa mm. virkatodistukset 0207 
109 867, Kestilän seurakuntatoimisto, 
p. ja fax 0207109 865, Pulkkilan seura-
kuntatoimisto, p. ja fax 0207 109 850, 
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K un kymmenisen vuotta 
sitten tuli mahdollisek-
si, että ehtoollista on ja-

kamassa myös maallikko, otti 
Pellon seurakunta tilaisuudes-
ta heti vaarin.

-Jo aiemmin meitä maallikoita 
oli opetettu ja rohkaistu eri teh-
täviin nimenomaan jumalanpal-
veluksessa, kertoo maallikko ja 
saarnamies Yrjö Vuorinen.

Yksi mukava muisto on vaikka 
se, kuinka äänensä menettänyt 
pappi toimitti Vuoriselle lapun 
kesken jumalanpalveluksen: 
”Vie jumalanpalvelus loppuun 
mahdollisimman lyhyen kaavan 
mukaan.”

Yrjö Vuorinen oli ensimmäisiä, 
jotka ehtoollisavustajan tehtävän 
ottivat vastaan.

-Se tapa, jolla kirkkoherra luotti 
meihin maallikoihin, opetti ja 
arvosti, koskettaa yhä, Vuori-
nen kiittelee.

Myös piispa Olavi Rimpiläinen 
rohkaisi maallikkotoimintaan ja 
mainitsi Pellon jopa esimerkki-
seurakuntana.

Oulun seudulla ei tuomioka-
pitulista saadun arvion mukaan 
ole  tällä hetkellä maallikoita 
ehtoollisavustajana.

Ehtoollisavustajan tehtävä 
luotettiin alusta alkaen myös 
naisille.

Muun muassa pellolainen Sirkka 
Liisa Krans on ollut jakamassa 
ehtoollista myös piispa Rimpi-
läisen kanssa.

-Jos olisin ollut pappi, se ei 
olisi ollut mahdollista.

Krans sanoo kokeneensa ehtool-
lisen jakamisen tehtävänä, jossa 
saa olla osallisena armon aar-
teista.

-Rimpiläinen opetti, että kukaan 
ei ole jakaja vaan kaikki ovat 
osallisia.

Väärä arkuus pois

Yrjö Vuorinen sanoo, että kyllä 
kai ehtoollisavustajan tehtävä 
on suurin, mitä seurakunnassa 
voi olla.

-Kun seisoo alttarilla ja saa 
jakaa viiniä, kalliisti lunastet-
tua, on mieli arka, ei kuitenkaan 
pelonsekainen.

Yrjö Vuorinen miettii, että 
arka saa ollakin, mutta oikealla 
tavalla.

-Senkaltainen arkuus, että 
ei uskalleta tulla ehtoolliselle, 
saisi vähetä. Toivon, että papit 
opettaisivat enemmän sitä, että 
kyseessä on Jumalan ateria meille 
syntiselle. Jokainen syntinen on 
pöytään  tervetullut.

Yrjö Vuorinen harmittelee, 
että ainakin pohjoisessa on vielä 
sitä, että ehtoollispöydässä käyn-
tiä pelätään vaikkapa naapurei-
den takia.

-Kun minä annan viiniä, minä 
haluan saada myös konkreettisen 
yhteyden lahjan vastaanottajaan. 
Kun katsoo toista silmiin ja sanoo 
”sinun puolesta annettu”, on 
hetki pyhä.

Kun Pellossa aloitettiin se käy-
täntö, että myös maallikot jakavat 
ehtoollista, kokivat jotkut  alussa 
tilanteen vieraaksi.

-Joku saattoi livahtaa alttarille 
ihan lopussa, kun maallikko oli 
jo poistunut. Sellainen tuntui 
tietysti vähän loukkaavalta.

Matka alttarille keveni

Yrjö Vuorinen on kuukausit-
tain yhä ehtoollisavustajana ja 
hän myös pitää saarnan silloin 
tällöin. Kaksivuotinen maallik-
kokoulutus on ollut iso rohkai-
sija tehtäviin.

-Täytyy myöntää, että maal-
likkokoulutus kevensi matkaa 

kirkonpenkistä alttarille, hän 
hymyilee.

Mikään koulutus tai kokemus 
ei silti saa ehtoollistilannetta tun-
tumaan rutiinilta.

-Aina siinä polvet notkahtavat, 
kun Isä meidän –rukous aloite-
taan ja askeleet käyvät alttaria 
kohden.

Eläkkeellä oleva kirkkoherra ja  
lääninrovasti Paavo Korteniemi 
kertoo, että maallikoiden tulo 
ehtoollisavustajiksi oli Pellossa 
itsestään selvä asia, heti kun se 
oli mahdollista.

-Olimme pyrkineet aiemmin-
kin aktivoimaan seurakuntalaisia 
toimimaan myös jumalanpal-
veluksissa. Messu on Jumalan 
kansan yhteinen juhla, ei vain 
toimitsijoiden.

Korteniemi sanoo, että yhtei-
nen pappeus toteutuu hienolla 
tavalla, kun messun toimittava 
pappi saa rinnalleen maallikon. 
Hänellä oli aikanaan periaate, 
jonka mukaan maallikko oli 
ehtoollisavustajana aina kun 
mahdollista, eikä vain silloin kun 
seurakunnan työntekijää ei ollut 
käytettävissä.

-Maallikoita täytyy kohdella 
kutsumuksensa arvon mukai-
sesti.

Korteniemi osallistuu yhä maal-
likoiden kouluttamiseen. Hän 
suree sitä, että aina seurakunnissa 
ei tahdo löytyä jumalanpalveluk-
sista maallikoille tehtäviä.

-Se on turhauttava tilanne 
heille, jotka tehtäviin kutsua 
kokevat.

SATU KREIVI-PALOSAARI

Tässä viisiosaisessa juttusarjassa 
on keskusteltu jumalanpalve-
luksen eri vaiheista. Pellolaiset 
kertovat nyt ehtoollisesta ja sen 
jakamisen avustamisesta. Sarja 
päättyy tähän.

M A A L L I K K O  Y R J ö  V U O R I N E N  S A N O O ,  E T T ä
A S K E L  A L T TA R I L L E  K ä Y  Y H ä  A R A L L A  M I E L E L L ä 

”Ehtoollisen jakaminen
on tehtävistä suurin”

Tilanne sinänsä oli mitä tavan-
omaisin: lapsi oli haettava kii-
reesti päiväkodista ennen sul-
kemisaikaa.

Naulakolla vaihdettiin lasten-
tarhanopettajan kanssa pikaisia 
kuulumisia. Siinä samalla kun 
yritettiin istuttaa ulkoilusta vie-
lä kosteita rukkasia ehtiväisiin 
kätösiin.

-Hyvää pääsiäistä, opettaja 
toivotti kiirastorstain kunniaksi. 
– Siellä lokerikossa onkin lappu 
kotiin vietäväksi.

Vasta kotona ehdin silmätä 
ensimmäisen kerran mukaan 
annettua paperia. 

Hämmennys oli suuri: Eh-
toollisleivän resepti!

Vaikka tapahtuneesta on vuo-
sia, en tiedä tänäkään päivänä, 
mitä voisin ajatella asiasta. Eikö 
lastentarhanopettaja tiennyt, et-
tä ehtoollinen on sakramentti, 
ja sen jakaminen mitä suurin 
kristillinen juhla?

Eikö päiväkodilla ymmärretty, 
ettei ehtoollisleipää voi niin vain 

E H T O O L L I N E N

Ehtoollinen on toinen luterilaisen kirkon sakramenteista. Ehtoollisen 
näkyvät aineet ovat leipä ja viini, joissa Kristus on todellisesti läsnä 
sen jälkeen kun ne on pyhitetty ehtoollisrukouksen yhteydessä. 

Ehtoollisella voi käydä jokainen rippikoulun käynyt ja konfirmoitu 
seurakuntalainen. Kastettu lapsi voi osallistua ehtoolliselle yhdessä 
vanhempansa tai muun hänen kristillisestä kasvatuksestaan huoleh-
tivan konfirmoidun kirkon jäsenen kanssa.

Ehtoollisen jakamiseen voi saada kirkkoherralta luvan myös maal-
likko. Ehtoollisen jakamisen avustamisessa on kysymys seurakunnan 
hengellisestä tehtävästä. Avustavalta maallikolta edellytetään, että 
hän on evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu ja kristillisestä 
vakaumuksesta tunnettu jäsen. Oikeus avustaa ehtoollisen jakami-
sessa on voimassa vain siinä seurakunnassa, jossa se on myönnetty. 
Myönnetty oikeus on voimassa kunnes kirkkoherra sen päätöksel-
lään peruu.

Kirkkoherra on vastuussa pyhien sakramenttien oikeasta hoitami-
sesta seurakunnassa. Papin tehtävänä on aina ehtoollisen toimitta-
minen, asetussanojen lukeminen ja ehtoollisaineiden pyhittäminen. 
Kirkkoherran tulee huolehtia siitä, että ehtoollisen jakamisessa 
avustavat maallikot saavat riittävän jumalanpalveluksen ja ehtool-
lisen teologiaa koskevan koulutuksen sekä ehtoollisen jakamisen 
käytäntöön perehdyttävän opastuksen.
LÄHDE: Jumalanpalveluksen opas.

leipoa? Että vasta siunaaminen 
tekee leivästä pyhän leivän.

Hyvänen aika, eivätkö ammatti-
kasvattajat tiedä, että kirkkomme 
opetuksen mukaan  Herra itse 
on siinä leivässä läsnä? 

Eikä Herraa panna uuniin.
Ja kuitenkin päiväkodin lo-

kerikosta löytynyt lappu liikutti 
minua syvästi.

Ehtoollisleivän resepti sinisten 
kenkäpussien, paripuolilapasten 
ja varasukkahousujen keskellä. 

Arkisesti ja mutkattomasti 
muistuttamassa kaikkein tär-
keimmästä:

”Ottakaa ja syökää. Tämä on 
minun ruumiini, joka annetaan 
teidän puolesta. Tehkää se mi-
nun muistokseni.”

Kiirastorstain iltana emme 
leiponeet ehtoollisleipää – rah-
kapiirakkaa vain – mutta pol-
vistuimme kirkossa kiitollisina 
ottamaan sen vastaan.

Meidän puolestamme an-
netun!

SATU KREIVI-PALOSAARI

Kiirastorstaina 

Hannu Niemelän Valo voittaa -
pääsiäiskonsertti alkaa Pudas-
järven kirkossa sunnuntaina 16.4. 
klo 19.

Turun Tuomiokirkon poikakuo-
ro Chorus Cathedralis Iuniorum 
esintyy pitkänperjantain sanaju-
malanpalveluksessa Piippolan kap-
peliseurakunnan kirkossa.

 

Perinteinen rovastikunnallinen 
perhetapahtuma Hailuodossa 
lauantaina 20.5. Tiedustelut ja 
ilmoittautumiset 11.5. mennessä 
oman seurakunnan kirkkoherran-
virastoon. Järj. Limingan rovasti-
kunnan perhetyö.

Kiimingin seurakunnasta teh-
dään eläkeläisten retki Lapiosal-
melle torstaina 4.5. Retkelle lähde-
tään linja-autolla, joka ajaa seuraa-
vaa reittiä: Jääli klo 8.00, Kolamäki 
8.10, Huttukylä 8.20, Alakylä/Ti-
rinkylä 8.30 ja kunnantoimisto klo 
8.40. Retken hinta on 10 e. Ilmoit-
tautumiset 28.4. mennessä Kiimin-
gin kirkkoherranvirastoon, p. 8161 
003. Matkan järjestää Kiimingin 
seurakunnan diakoniatyö.  

Pääsiäisateria Kempeeleen kirkos-
sa lauantaiyönä pääsiäisyön mes-
sussa. Messu alkaa Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa klo 23. Mes-
suun ja aterialle ovat kaikki ter-
vetulleita.   

Yrjö Vuorinen (vas.) on kiitollinen maallikoiden mahdollisuudesta osallistua ehtoollisen jakamiseen.  Oulun 
seudullakin maallikkokoulutuksia järjestänyt rovasti Paavo Korteniemi sanoo, että maallikoita täytyy koh-
della kutsumuksensa arvon mukaisesti.
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on 1. pääsiäispäivä, jolloin riemu kaikuu seurakunnassa: Kristus on ylösnoussut! 
Pääsiäisen sanoma on kristillisen uskon ydin ja perusta. Enkelin viesti saavuttaa 
tyhjän haudan edessä seisovat opetuslapset. Kristus on herätetty kuolleista, 
esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Hän on voittanut kuoleman, 
synnin ja kadotuksen vallan. Ylösnousemus vahvistaa, että Jeesus on Jumalan 
Poika. Päivän psalmi Ps. 118: 15-23 (24), 1. lukukappale Hoos. 6: 1-3  tai Jes. 
25: 8-9, 2. lukukappale 1.Kor. 5: 6-8, evankeliumi Matt. 28: 1-8.

ensi sunnuntai

Jumalalle kaikki elävät!

Muistan sen vahtimestarin ruumishuoneelta, joka taputteli vai-

najaa poskelle ja puheli: ”Ei kuolemassa ole pelättävää. Jumalalle 

kaikki kuolleetkin elävät”. Me seisoimme siinä vierellä, joukko 

sairaalapappeja, joiden osana oli kuoleman kipu ja menetyk-

sen tuskan kohtaaminen. Sanat ovat soineet korvissani monet 

kerrat, kun olen ollut kuolevan vierellä ja tavannut omaisia.

Kyllä kokemus on ollut se, että kuolemaa ei voi voittaa, sille 

voi vain antautua. Yhtä hyvin kokemus on ollut, että tyhjyys on 

musertava, jos Jumala ei auta. Mutta monesti lähtevää on aut-

tanut toivo siitä, että Vapahtaja on vastassa. Enkeli vie perille. 

Omaisille taas on helpottavaa, kun voi jättää läheisensä Jumalan 

varaan. Sillä Jumalalle kaikki elävät. Tämä erityisesti ortodok-

sien uskon näky on kantanut pitkänperjantain luterilaista.

Pääsiäisenä kuoleman valta murtuu. Ei vielä lopullisesti kuin 

Jeesuksen kohdalla. Mutta toivo ja lupaus on, että myös me 

saamme olla hänen seuraajinaan voittajien joukossa. Siitä ei 

ollut aavistusta niillä naisilla, jotka tekivät matkaa allapäin Jee-

suksen kalliohaudalle. Kuoleman tuska oli pimentänyt mielet. 

Mutta apu tuli, vaikka he eivät sitä odottaneet. Vieritettyään 

kiven haudalta enkeli ”kääntyi naisten puoleen”. Hän vei heidät 

katsomaan paikkaa, missä Jeesus oli maannut ja käski kertoa: 

”Hän on noussut kuolleista”. Naiset kiiruhtivat heti ”peloissaan 

ja riemuissaan” kertomaan tämän.

Sekä naisten että sittemmin opetuslasten kohdalla pelko ja 

riemu taistelivat usean kerran. Enkelin viesti viritti toivon ja 

tyhjä hauta kertoi, että jotain käsittämätöntä oli tapahtunut. 

Mahdoton muuttui todeksi, kun Vapahtajan kohtaaminen 

vapautti uskoon ja luottamukseen. Viesti on kulkenut vuosi-

satoja ja vapauttanut surevia ja pelokkaita yhä uudelleen toi-

voon ja riemuun. Kuoleman Voittaja, ylösnoussut Vapahtaja: 

anna minun elää tästä toivosta ja kohdata Sinut, joka muutat 

pelon riemuksi!

Anna usko, joka voittaa kuoleman ja näytä tie tyhjältä hau-

dalta elämän keskelle!

ESA LöYTöMäKI
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La 22.4. klo 9 - 14 rippikoulua ker-
hokodissa.
Su 23.4. klo 10 messu kirkossa, Tuo-
minen, Kinnunen.
Ti 25.4. klo 10.30 - 12.30 perhekerho 
kerhokodissa. Klo 15.30 - 17 askar-
telukerho ja 17.30 - 19 sudarikerho 
kerhokodissa. Klo 19 kirkkokuoro 
seurakuntakodissa.
Ke 26.4. klo 13 väyrylänsaaristen 
Pihlajistovierailu. Klo 16 - 17.30 kä-
sikellokuoro seurakuntakodissa.
To 27.4. klo 10 kansalliseen veteraa-
nipäivän vietto alkaa hartaudella 
kirkossa ja seppeleenlasku sankari-
haudoilla, jonka jälkeen ruokailu ja 
juhla seurakuntakodissa. Klo 10 - 12 
lasten päiväkerhon aamuryhmä ja 
12.30 - 14.40 päiväkerhon päiväryhmä 
kerhokodissa.
Rovastikunnan retki Inkerinmaalle 
(Pietari-Hatsina-Skuoritsa) 6. - 10.7. 
Matkan johtajina Leena Räsänen ja 
Tapio Leinonen. Ilmoittautumiset ja 
tiedustelut Leenalta 31.5.06 mennessä, 
p. 0207 109 869.
Rauhanyhdistys: Pääsiäisseuraohjel-
ma 16.-17.4. ry:llä: su klo 12 seurat, 
Veli-Matti Huhtala, Erkki Piri, Esko 
Sääskilahti, Markku Pikkarainen, ma 
klo 12 seurat ry:llä ja klo 19 messu 
kirkossa, kirkkokahvit ry:llä.
Kuollut: Eila Orvokki Heinioja o.s. 
Keränen 55 v. Rasinperältä.

Piippola 
To 13.4. klo 8 PKTO 
hartaus kirkossa, Piri, 
Määttä. Klo 12 Pent-
ti Haanpäänkoulun 
oppilaat osallistuvat 
lastenkirkkoon, avoin kaikilla, aihe: 

ehtoollinen, Piri, Määttä. Klo 14 
HPE Palvelukeskuksessa. Klo 18 rip-
pikoulua. Klo 19 Kiirastorstai-illan 
ehtoollisjumalanpalvelus kirkossa, 
kirkkokuoro, Piri, Määttä, eht. av. 
Johannes Hyytinen, kirkko puetaan 
pitkäperjantain asuun, kynttilät sam-
mutetaan, urut ja kellot vaikenevat.
Pe 14.4. klo 19 pitkäperjantai-illan 
jumalanpalvelus huom. aika. Turun 
tuomiokirkon poikakuoro Chorus 
Chatedralis Iuniorum, joht. Heikki 
Rainio, samalla  lauletaan kärsimysajan 
virsiä ja lauluja. Kolehti oman srk:n 
diakoniatyö.
Su 16.4. klo 12 pääsiäispäivän messu 
kirkossa, kirkkokuoro, Piri, Määttä, 
eht. av. Ismo Säärelä Kolehti Kirkon 
Ulkomaanavulle.
Ma 17.4. klo 12 konfirmaatiomessu 
kirkossa, messun yhteydessä nuoren 
kaste, Piri, Määttä, ristisaatto eht. 
av. Aila Helander. Kolehti: yhteisvas-
tuulle, kukat ja onnittelut tilaisuuden 
jälkeen.
Ke 19.4. klo 10 virkistyspäivä Vaa-
rintalolla, mukana Oili tai Ritva 
Siikalatvan mielenterveysyhdistys 
Suopursut työstä. 
Su 23.4. klo 12 sanajumalanpalvelus, 
Risto Tuominen, Määttä. Kolehti 
Intiassa tehtävään raamattutyöhön, 
Suomen Pipliaseura ry.
Ma 24.4. klo 11 veteraanikuoro. Klo 
12.15 kehitysvammaistenkerho. Klo 
14.30 kirkkokuoro. Klo 16 Saints 
kuoro. Klo 16.30 Leskelänkerho.
Ti 25.4. klo 12 seurakuntakerho 
Väinölässä.
To 27.4. Kansallinen veteraanipäivä, 
klo 12 jumalanpalvelus kirkossa, Piri, 
Määttä,  kunniakäynti sankarihau-

doilla,  ruoka ja kahvi sekä juhla srk-
kodilla, mukana seurakuntakerhoväki 
Kärsämäeltä ja Pulkkilasta.
Klo 16 tyttö- ja poikakerho.
Rauhanyhdistys: Su 23.4. seurat ry:
llä klo 15.
Lomalla: khra Erkki Piri 18.4- 28.4. sij. 
kappal. Risto Tuominen. Srk-mestari 
Heikki Rosenberg 20.4.-1.5.  Tal.pääll.
Tarmo Myllykoski 7.4.-26.4.

Pulkkila
To 13.4. klo 19 messu, 
kirkkokuoro. 
Pe 14.4. klo 15 sa-
najumalanpalvelus 
(Jeesuksen kuolinhet-
ken hartaus), kirkko-
kuoro.
Su 16.4. klo 10 messu, kirkkokuoro.
Ma 17.4. klo 10 sanajumalanpal-
velus.
Ke 19.4. klo 12 seurakuntakerho.
Pe  21.4 klo 13 päiväkerho, klo 18 
nuortenilta.
Su 23.4. klo 10 sanajumalanpalvelus. 
Olavi Palovaara.
Ma 24.4. seurakuntatoimisto sul-
jettu.
Ti 25.4. klo 13 ystävyysseura vanhus-
tentalolla.
Ke 26.4 ei palvelupäivää.
To 27.4. linja-auto Veteraani-juhlaan 
Piippolaan lähtee klo 11.30 seurakun-
tatalolta. Piippolassa juhlajumalan-
palvelus, jonka jälkeen kunniakäynti 
sankarihaudoilla. Ruokailu, ohjelmaa, 
kahvitarjoilu. 
Rauhanyhdistys:Pe 14.4. klo 13 seurat 
ry:llä, Pekka Kyllönen. Pe 21.4. klo 
19 raamattuluokka ry:llä. Su 23.4. 
klo 11.30 pyhäkoulua ry:llä ja klo 19 

seurat ry:llä
Avioliittoon kuulutettu: Jaakko Jo-
hannes Myllykoski ja Satu Marketta 
Anttila.

Pyhäntä
To 13.4. klo 19 kiiras-
torstai ehtoollinen, 
rovasti Kauko Ahola, 
Veijo Kinnunen.
Pe 14.4. klo 12 pit-
käperjantain sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Olavi Palovaara, Veijo Kin-
nunen, kirkkokuoro.
Su 16.4. klo 12 pääsiäispäivän messu 
kirkossa, Olavi Palovaara, Veijo Kinnu-
nen, kirkkokuoro. Klo 13.30 hartaus 
Nestorissa, Veijo Sydänmetsä.
Ma 17.4. klo 12 sanajumalanpalvelus  
kirkossa, Kestilän uusi pappi Risto 
Tuominen, Veijo Kinnunen.
Ti 18.4. klo 11 diakoniapiiri Ta-
vastkengällä Marja-Leena ja Matti 
Kemppaisella.
Ke 19.4. klo 9 Pyhännän Vanhusten-
taloyhdistys ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous Palvelukeskus Nestorissa, 
käsitellään sääntöjen 7 §:n mukaiset 
asiat, klo 11-13 päiväkerho srk-talon 
kerhohuoneessa ja klo 12 varttuneen 
väen kerho Ukonojan kerhohuo-
neessa.
To 20.4. klo 12 veteraanikuoro, klo 
17 lapsikuoro ja klo 18 kirkkokuoro 
kirkossa.
Su 23.4. klo 12 partiolaisten kirk-
kopyhä, jumalanpalveluksen jälkeen 
retki Kärsämäen paanukirkkoon, 
sitovat ilmoittautumiset Irmalle 18.4. 
mennessä, p 0400 241140.
Rauhanyhdistys: To 13.4. klo 19 eh-
toolliskirkko, Kauko Ahola. Pe 14.4. 

Tyrnävä
Kiirastorstai 13.4. klo 
13.30 ehtoollishar-
taus Lepolassa. Klo 
19 messu Tyrnävän 
kirkossa, Isokääntä. 
Kirkkokuoro. Klo 19 
messu Temmeksen 
kirkossa, Ikonen.
Pitkäperjantai 14.4. klo 
10 sanajumalanpalve-
lus Tyrnävän kirkossa, 
Ikonen. Kirkkokuoro. 
Kolehti vammaisten 
lasten hyväksi Tshetsheniassa, Kirkon 
Ulkomaanapu. Klo 15 Jeesuksen kuo-
linhetken rukoushetki Temmeksen 
kirkossa, Isokääntä.
Pääsiäispäivä 16.4. klo 10 messu Tyrnä-
vän kirkossa, Isokääntä. Kolehti Kirkon 
Ulkomaanavun kautta aids-orvoille.
2. pääsiäispäivä 17.4. klo 10 sanaju-
malanpalvelus Tyrnävän kirkossa, 
Ikonen. Kolehti Pietarin katulapsityön 
tukemiseen Martinus-säätiön kautta. 
Klo 12 maakirkko Jokisillan koululla, 
Ikonen.
Ti 18.4. klo 12.45 seurakuntakerho 
Tyrnävän srk-talolla. Klo 19 Ilosa-
nomapiiri Tyrnävän srk-talolla.
To 20.4. klo 11.30 Markkuu-Änges-

klo 19 seurat ry:llä.  Ma 17.4. klo 16 
seurat ry:llä, Matti Nuorala ja Pekka 
Pelo.  Ke 19.4. klo 18.30 lauluseurat 
ry:llä, Jouko Limma. Su 23.4. klo 16 
seurat ry:llä.
Kastettu: Emmi Adalmiina Ojala, 
Inkaliina Elisabet Kinnunen.

Laita silmät kiinni. 
Ajattele pääsiäistä. 
Millainen kuva mieleesi 
ensimmäisenä tulee?

Joni Skiftesvik,
kirjailija

”Näen pienen pojan, joka askar-
telee koululuokassa. Hän asette-
lee liimapaperille värillisiä pape-
rinpalasia narsissiksi.

Minä itse olen tuo poika, ja paik-
ka on vanha Martinniemen kansa-
koulu vuonna 1956. Teen äidille 
pääsiäisaskartelua, se on opettajan 
antama tehtävä.

Muistan kuinka vein iloisena 
kukan äidille. Hän kiitti ja kehui 
sitä. Äitiä hymyilytti, ja minä ih-
mettelin miksi. Sitten huomasin. 
Kortissa oli kirjoitusvirhe. Siinä 
luki ”hää pääsiäistä”, eikä ”hyvää 
pääsiäistä” niin kuin tarkoitus tie-
tenkin oli.

Äiti on nyt jo haudassa, mutta 
tarina tulee toisinaan mieleeni. 
Niin kuin nyt, kun näin kaupassa 
narsisseja.

Minun pääsiäiseeni kuulu tä-
nä vuonna iloisia värejä. Joskus 
sävyt ovat olleet tummiakin. Tu-
lin juuri isoisäksi – ja mieliala on 
sen mukainen. Värikkyys kertoo 
uuteen elämään liittyvistä näyistä 
mielessäni.”

Kai Tirkkonen, 
valokuvaaja

”Minun mieleeni tule kuva rairuo-
hosta. Meillä on kolme lasta, ja pe-
rinne on ollut, että vaimo on kyl-
vänyt pääsiäisruohon yhdessä las-
ten kanssa. Vihreä ruoho muistut-
taa kevään tulosta ja kesästä.

Minä itse en ole kasvattanut kos-
kaan ruohoa. Tehtäväni on ihailla, 

Lapsuus tuo kuvan pääsiäisestä

kun lapset koristelevat sitä askar-
teluillaan iloiseksi.

Rairuohoa kasvaa parhaillaankin 
kodissamme, vaikka vanhin lapsi 
on jo 18-vuotias.”

Aino Lehtosaari, 
toimitusjohtaja

”Minun ensimmäinen kuvani on 
haapajärvisen Jussi Salorannan 
temperamaalaus Pääsiäispöy-
tä. Maalauksen pöydässä on run-
saasti ruokaa ja sen ympärillä on 
paljon väkeä. Tunnelma on iloi-
sen ja lämpimän näköinen. Pöy-
tä on ulkona. 

Maalauksessa minua viehättää 
myös väkijoukon taustalla olevan 
kirkon sipulimuoto.

Olen syntynyt kaksoisveljeni kans-
sa huhtikuussa. Siksi olen tottunut 

siihen, että pääsiäisenä juhlitaan ja 
syödään. Tänä vuonna syntymäpäi-
väni osuu pitkäperjantaihin. 

Pääsiäispöydässä pitää ehdotto-
masti olla lammasta ja lohta. Kenties 
venäläistä kalakeittoa, seljankaa.

Tänäkin pääsiäisenä saan käydä 
katettuun pöytään.”

Aimo Lehmikangas, 
kunnanjohtaja

”Mieleeni tulevat heti keltaiset, 
pehmeät tiput. Äiti koristeli pää-
siäisenä niillä pöydät ja kaikki pai-
kat. Näin vasta kaupassa pääsiäis-
tipuja ja siksi varmaan tämä miel-
leyhtymä. Lämpimistä pikkukoris-
teista tulee keväinen mieli. Pääsi-
äisestä alkaa puolikesä.

Omasta kodista tipuja ei löydy, 
olemme lähdössä vaimon kanssa 

Pudasjärvelle pilkkimään.
Lintuinfluenssahössötys ei ole 

pilannut iloista kuvaani pikku ti-
puista. Enemmänkin niistä tulee 
mieleeni aamulla näkemäni jout-
senpari Kurunnevalla. Linnut olivat 
vanhoja tuttuja. Täällä aiemminkin 
olleita. Tervehdin pariskuntaa kuin 
vanhoja tuttuja.”

Kun Aino Lehtosaari ajattelee pääsiäistä, hänen mieleensä tulee ensimmäisenä Jussi Salorannan maalaus Pääsäispöytä.

KU
VA

T:
 R

II
TT

A 
H

IR
VO

N
EN

Pentti Kärkölä,
professori

”Silmiini tulee kirkas valo. Se on 
kuva lapsuudestani maalta, jossa 
kerättiin pajunkissoja ja maalat-
tiin munia. 

Lämpimän valon voi ajatella 
konkreettisesti tai sitten symbo-
lisesti.

Vuosien myötä valo on saanut 
hengellisen sisällön. Kirkkaus so-
pii kuvaan. 

Pääsiäisvalo on kaiken kattava ja 
vapauttava. Se poistaa pimeyden 
sopukoistakin.

Minun pääsiäistunnelmani viittaa 
virteen 105, Aurinkomme ylös nou-
si, paistaa voitto vuorella. Lämmin 
valo sieltä loistaa, surut, murheet 
hajottaa. Kokoon tulkaa taivaan 
linnut, suvi-ilmaan puhtaaseen. 
Visertäkää pienet leivot viinipuussa 
tuoreessa. ”

Joni Pakanen, Suomen 
taikurimestari

”Ensimmäisenä näen kukkaruukun, 
jossa on koristeluja pajunvarpuja. 
Mielikuva on varmaan lapsuuden 
kodin keittiönpöydältä. Varpujen 
värikkyys viehättää minua. Olim-
me tehneet ne itse.

Pääsiäinen on värikäs juhla. Se 
on täynnä iloisia värejä. Tummat 
sävyt kuuluvat pääsiäisen uskon-
nolliseen merkitykseen, jota en ole 
miettinyt.

Nyt kodissani ei ole varpumal-
jakkoa, vaikka kukaan ei ole kos-
kaan liian vanha askartelemaan 
pajunoksia. Vanhemmat ihmiset 
varmaan tykkäisivät, jos saisivat 
niitä lapsilta.

Pääsiäisaiheisiin taikatemppui-
hini kuuluvat tarinat noidista ja 
kananmunat.”

RIITTA HIRVONEN
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PA LV E L U H A K E M I S T O

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN 

OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, moottori-
 kelkat, säilytys lämpimässä hallissa
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava 
 arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- osaomistus- ja asumisoikeus-
 asunnot
- soittimet, elektroniikka, taide, jne

KULTAKORUJA HALVALLA 
JA REHELLISESTI 
PAINON MUKAAN

- uusia ja kunnostettuja 
 käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 4 e
- korjataan koruja, tilaustöitä
- ostetaan puhelinosakkeita,
 rahat heti käteen

OULUN  KULTA

Panttilainakonttori Oy

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 374 239
Avoinna 

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

JAKELUHäIRIöT/
JAKELUKIELLOT

SUOMEN KIRKKO-MEdIAT OY 
ASIAKASPALVELU

PUH. 0207 54 2294

Y H d I S T Y K S E T

PA I K K O J A  AV O I N N A

O P I S K E L I J A M E N O T

Pyhän Luukkaan kappeli, 
Yliopistokatu 7: 
Su 16.4. klo 10 pääsiäispäivän 
messu. Su 16.4. klo 15 English 
Service. Ke 19.4. klo 7.45 aamu-
rukous. Su 23.4. klo 10 messu. 
Ke 26.4. klo 7.45 aamurukous.
Öbergin talo, Kirkkokatu 5:
Ti 18.4. ja ti 25.4. klo 18 tal-
vitiistai
Tuomiokirkon krypta:
Joka ilta 16.-23.4. klo 19 pää-
siäisrukous Taizé-yhteisön 
tapaan
Isokatu 11:
Pe 21.4. klo 19.00-00.30 Cafe 
Crossroads
Heinätorin seurakuntakoti, 
Aleksanterinkatu 71:
To 20.4. klo 19 nuorten aikuis-
ten ilta
Tuiran kirkko, Myllytie 5:
Su 16.4. klo 18 pääsiäispäivän 
iltamessu. Ti 18.4. klo 18.30 
ison kirjan ilta. Su 23.4. klo 18 
iltamessu. Ti 25.4. klo 18.30 ison 
kirjan ilta

M U U T  S E U R A K U N N AT

Rauhan Tervehdys on seurakuntalehti, jonka levikki 
on 105 400 kpl. Lehteä julkaisee Rauhan Tervehdys ry. 
Yhdistyksen jäseninä on 18 evankelis-luterilaista seura-
kuntaa ja Oulun seurakuntayhtymä. Lehden kustanta-
jana toimii Suomen Kirkko-Mediat Oy. Lehti ilmestyy 
43 kertaa vuodessa ja sen toimitus on Oulussa. 

ETSIMME PääTOIMITTAJAA,
jolla on kokonaisvastuu Rauhan Tervehdys –leh-
destä ja sen verkkojulkaisusta. Päätoimittaja osal-
listuu myös julkaisijayhdistyksen hallintoon. Teh-
tävään valittavalta edellytetään vankkaa kokemus-
ta toimitustyöstä. Arvostamme kirkollisen elämän 
tuntemusta, journalistista koulutusta, yhteistyö- ja 
esimiestaitoja, idearikkautta sekä kokemusta verk-
koviestinnästä.

Tehtävä on otettava vastaan 15.8.2006 tai sopi-
muksen mukaan.

Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoivomuksineen 
pyydämme lähettämään 5.5.2006 mennessä osoit-
teella Rauhan Tervehdys ry, PL 102, 90101 OULU 
tai sähköpostitse pirkko.paakki@rauhantervehdys.
suomi.net.

Tarkempia tietoja antavat hallituksen puheenjoh-
taja Hannu Ojalehto, p. 0400 681 833, viestintäjoh-
taja Sakari Korpi, p. 040 510 2836 ja vt. päätoimittaja 
Pirkko Paakki, p. (08) 562 6411.

Verkkojulkaisuumme voi tutustua osoitteessa 
www.nettirt.net.

H A L U TA A N 
V U O K R ATA

levän diakoniapiiri Kaarina ja 
Paavo Matinollilla. Klo 11.30 
Murto-Juurussuon diakonia-
piiri Eeva ja Alpo Nisulalla. 
Klo 18.30 seurakuntailta Toini 
Karppisella, Jyväskyläntie 12.
Pe 21.4. klo 10.30 hartaus So-
tainvalidien palvelutalolla.
La 22.4. klo 13-15 perheta-
pahtuma Murrossa vanhal-
la rukoushuoneella (koulun 
vieressä). Hartaushetken ja 
rukoushuoneeseen tutustu-
misen lisäksi mahdollisuus 
ulkoilla ja tavata muita perheitä. 
Myytävänä makkaraa, mehua, 
kahvia, munkkeja ja arpoja 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 
Klo 18 partiomessu johtajille 
Tyrnävän kirkossa.
Su 23.4. klo 10 sanajumalan-
palvelus Tyrnävän kirkossa, 
Ikonen. Kolehti Intiassa tehtä-
vään raamattutyöhön, Suomen 
Pipliaseura. Jp:n jälkeen maan-
puolustusjuhla Kirkkomänni-
kön koululla.
Ma 24.4. klo 13 hartaus Puna-
hilkka-kodissa.
Ti 25.4. ei seurakuntakerhoa.
Ke 26.4. klo 13 hartaus Peltolan 
palvelukeskuksessa.
To 27.4. klo 13.15 hartaus 
Limingan sairaalassa. Klo 14 
hartaus Alatemmeksen van-
hainkodilla. Klo 19 Virsikirja 
20 vuotta -yhteislauluilta 
Tyrnävän kirkossa.
Nuoret: Nuortenilta pe 21.4. klo 
18 Tyrnävän srk-talolla.
Seurakuntakerhon retki ke 
26.4. Ruukkiin. Tutustutaan 

Revonlahden kirkkoon, ruokai-
lu ja kerho Ruukin srk-talossa. 
Lopuksi käynti Pökkylän Pu-
naisessa Tuvassa. Osallistumis-
maksu 2 euroa/kerholainen ja 
12 euroa muut. Hinta sisältää 
kyydin, ruokailun ja ohjelman. 
Lähtö Tyrnävän srk-talolta klo 
9.30 ja paluu noin klo 16.30. Ilm. 
20.4. mennessä khranvirastoon, 
p. 564 0600.
Tulossa: Seurakunnan ke-
säretki Kokkolaan 14.-15.6. 
Osallistumismaksu 90 euroa/
aikuinen ja 45 euroa/4-15-v, 
sisältää linja-autokyydin, 
laivaristeilyn Tankarin majak-
kasaareen, hotellimajoituksen 
2 hengen huoneessa, kolme 
lämmintä ateriaa ja aamiaisen 
sekä opastukset. Ilm. 12.5. 
mennessä khranvirastoon p. 
5640 600.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: Ma 
17.4. klo 16 seurat ry:llä, Risto 
Laurila. Ke 19.4. klo 19 myyjäis-
palaveri ry:llä. To 20.4. klo 19 
lauluseurat Risto Pajalalla. Pe 
21.4. klo 19 nuortenilta Kalevi 
Laukalla. Su 23.4. klo 16 seurat 
ry:llä, Kari Ahola. Ke 26.4. klo 
12 Keskiviikkokerho ry:llä. 
Murto: Pe 14.4. klo 16 seurat 
ry:llä. Ma 17.4. klo 13 ja 18 
pääsiäisseurat ry:llä. Pe 21.4. 
klo 19 lauluseurat Satomaalla 
ja nuortenilta Määtällä. La 22.4. 
klo 19 raamattuluokka ry:llä. 
Su 23.4. klo 12 pyhäkoulut 
Kuhalla, A Syrillä, Holapalla 
ja Marjasella sekä 16 seurat 
ry:llä.

Rauhan Tervehdys
ilmestyy seuraavan kerran

27.4.
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• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

LAKIASIAT
KALLE PYRHÖNEN KY

Varatuomari Kalle Pyrhönen
Rautatienkatu 9, 90100 OULU

Puh. 311 4492, fax 311 4508, GSM 044 563 1558
www.lakiasiat-pyrhonen.fi

- perunkirjoitukset - perinnönjaot - testamentit - oikeudenkäynnit

§ §

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

Kirkkokatu 4 A 12, 90100 Oulu
puh. 377 191 ja 0400 687 201, fax. 377 091,

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit, 
myös maksuttomat oikeudenkäynnit

PERUNKIRJOITUKSET
ja muut lakiasiainpalvelut VUOSIEN 
KOKEMUKSELLA. Tarvittaessa myös 
kotonanne iltaisin ja viikonloppuisin.
Varatuomari H. Luukkonen, 
Uusikatu 23 A 4, puh. 339 962.

Vaihda
takuuikkunat!
MYÖS RAHOITUKSELLA!

puh. 020 7690 114

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille. 

Anjanmutka 5, 90830 Haukipudas. 
GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

OULUN SIIVOUSPALVELUOULUN SIIVOUSPALVELU
Valikoimaamme kuuluvat muun muassa:

* kotisiivoukset
* suursiivoukset
* peruspesut ja vahaukset
* rakennus- ja saneeraussiivoukset

Tutustu palveluihimme nettisivuillamme tai
soita!

p. 0400 519 159 / 0400 571 159
info@oulunsiivouspalvelu.fi
www.oulunsiivouspalvelu.fi

Yleis- ja erikois lääkäreiden vastaanotot.
Ajokortti ym. todistukset.

Nopeasti ja edullisesti!
Ajanvaraus (08) 520 4200

LÄÄKÄRIKESKUS
ZEPPELIN
Zeppelinintie 1, PL 51, 90451 Kempele
www.laakarikeskuszeppelin. /
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Myllyojan 

Maikkulan

Hallituskatu 25, 90100 Oulu
puh. 311 3112, fax. 311 6001
www.oulunkeskusapteekki.

Avoinna: ma-pe 9-20, la 9-16

ILMOITA RAUHAN 
TERVEHdYKSESSä!

Valtakunnallinen 
ilmoitusmyynti

Kotimaa-yhtiöt/
Sirkka-Liisa Hänninen,

p. 0207 54  2296
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Paikallinen 
ilmoitusmyynti:

Maire Laakso, 
p. (017) 361 6243

maire.laakso@dnainternet.net


