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Puoli vuosikymmentä sitten Suomen sotilas-

soittokunnat olivat myllerryksessä. 

Silloin puolustusvoimien ylikapellimestari 

sanoi, että soittokunnilla pitää olla näköä ja kokoa. 

Mallin hän oli hakenut ulkomailta, mistä eittämät-

tä saa hyviä vaikutteita orkestereista, jotka täyttä-

vät tämän muotin reunojaan myöten.

Yksi jos toinenkin soittokunta oli vaarassa. 

Onneksi Oulun läänin vaikuttajat olivat aktiivisia 

ja saivat tuloksia aikaan. Olemme saaneet nauttia 

Pohjan Sotilassoittokunnasta näihin päiviin.

Valitettavasti rauha ja vakaus ovat tässä maa-

ilmassa määräaikaisia ilmiöitä. Ministeri Aatos 

Erkon haastattelu Ruotuväessä (6/2009) antoi 

muistutuksen, että ulkomaan oppeja ei ole hau-

dattu vaan korkeintaan siirretty hetkeksi hyllylle 

pölyttymään.

Ministeri Erkko on muun muassa Hamina Tattoo 

-tapahtuman kunniapuheenjohtaja. Hän kiitti soit-

tokuntia ponnistuksista ja saavutuksista toteamal-

la, että sotilasmusiikki on Suomessa tasapaksua, se 

ei liiku.

Erkon puheet rahisevat menneisyydestä kuin 

vanhat savikiekot: orkestereita on vähennettä-

vä ja vapautuvat vakanssit siirrettävä jäljelle jää-

viin. Lakkauttaminen on vaikeaa, koska paikalli-

sella tasolla ”halutaan pitää kiinni heikommasta-

kin orkesterista”.

Erkko kertoo ymmärtävänsä ”kapellimestareiden 

taiteellisen ambition soittaa muuta kuin sotilasmu-

siikkia”, mutta itse hän ei sitä hyväksy.

Ministeri kertoo ihastuneensa pompöösiin tyyliin 

seurattuaan Englannissa Yrjö VI:n hautajaisia ja vai-

kuttuneensa näyttävistä seremonioista.

Sotilassoittokunnalla on ainakin pohjoissuoma-

laisille suuri merkitys. Arvostus perustuu soitto-

kunnan musiikillisiin aikaansaannoksiin eikä suu-

ruuteen tai mahtipontisuuteen. Soittokunta istuu 

muodoltaan ja kooltaan täkäläisiin olosuhteisiin. 

Konserttipaikkoina ovat usein kirkot ja keskiko-

koiset salit. Ohjelmistossa on sopiva annos perin-

teiden kunnioittamista, uuden kokeilua ja taiteel-

lista kunnianhimoa.

Onkin syytä ihmetellä, mihin perustuu ministerin 

arvio paikallistason heikoista orkestereista. Tuskin 

ainakaan kuulijoiden mielipiteisiin tai hänen omiin 

konserttikäynteihinsä.

Toivottavasti ministerin puheet eivät enteile sitä, 

että Pohjan Sotilassoittokunnan tulevaisuus on jäl-

leen uhattuna. Jos enteilevät, on maaherramme 

aika matkustaa jälleen Helsinkiin.

Aatoksia

Vaikutteita monarkiasta

”Kas, köyhän 
leivän syövät…”
Valitettavasti virsikirjauudistus jätti ny-
kyisestä virsikirjastamme pois virren, 
joka kuvaa täydellisesti tätä päivää. 

”Nyt viekas vilppi täällä on nous-
sut kunniaan, on valhe vallan päällä, 
ja vääryys voimissaan.”

Nämä sanat nousevat mieleeni 
kuullessani joidenkin poliitikkojen 
toistuvasti mainitsevan ruuan ar-
vonlisäveronalennuksen köyhien ase-
maa helpottavana toimena.

Hämmentävä väite, sillä kohtalaisen 
yksinkertainen laskutoimitus osoittaa, 
että jos kuukauden ruokalasku on hie-
man yli 100 euroa, niin arvonlisävero-
alennus pienentää sitä vain parin eu-
ron verran. Tällä muka kompensoi-
daan pienituloiselle rikkaiden saamaa 
verohelpotusta. Pöyristyttävä väite!

Jäljelle jää kaksi vaihtoehtoa. Val-
lan kahvassa olevalta poliitikolta 
puuttuu laskutaito tai sitten hän va-
lehtelee julkeasti, ”köyhää sorretaan, 
ja lainkin rikkaat vääntää, vääryyttä 
puoltamaan”.

Mikä on minun vastuuni kristitty-
nä? Onko yhteiskunnan päätöksente-
ko asia, johon minun ei tarvitse rea-
goida? Voinko Jeesuksen opetuksen 
valossa jäädä katsomaan sivusta? 

Uutisissa kerrottiin kaukomatkojen 
kysynnän säilyneen lamasta huolimat-
ta entisellään. Ei tarvitse ihmetellä, sil-
lä niin paljon rikkaille on annettu li-
sää rahaa. Onhan meillä sosiaaliturva, 
hakekoot luukulta ne joilla ei ole rahaa 
ruokaan!

Yksinkertaista, mutta se ei toimi lä-
heskään kaikkien kohdalla. Elämme 
luukkuyhteiskunnassa ja kaikilla ei ole 
voimia pitää puoliaan systeemissä, jos-
sa voi joutua byrokraattiseen paperivii-
dakkoon, heitellyksi luukulta toiselle. 
Kaikkialla saa kuulla vastauksen, ”tä-
mä asia ei kuulu meille, en valitettavasti 

voi auttaa, koska…” 
Mutta hyväosaiselle ajatus jonkun 

luukun olemassaolosta on helpottavaa, 
sillä hän voi köyhyyttä kohdatessaan 
tyynnyttää omantuntonsa äänen ajat-
telemalla, että hakekoot sossusta. On-
ko se kuitenkaan näin yksinkertaista?

1. Joh. 3:17 kertoo sen: ”Jos joku, 
jonka toimeentulo on turvattu, näkee 
veljensä kärsivän puutetta mutta sul-
kee häneltä sydämensä, kuinka Juma-
lan rakkaus voisi pysyä hänessä?”

Kaikki mitä meillä on, on lahjaa 
Herralta. Joku puolustelee suuren 
omaisuuden pitämistä itsellään sillä, 
että hän on sen omalla työllään an-
sainnut. Näin sanoessaan hän unoh-
taa, että hänellä ei olisi työtä, ellei 
Herra olisi suonut hänelle sitä. Myös 
se mitä osaamme, on Herran meil-
le antamaa, ja näin myös sen lahjan 
hedelmät. Mutta kaikki on annettu 
myös jaettavaksi eteenpäin. 

Nyt kysytään uskollisuutta. Suos-
tunko näkemään tarvitsevan, nousen-
ko puolustamaan heikommassa ase-
massa olevia? Luuk. 9:16–17 muistut-
taa meitä: ”Hän mursi leivät ja antoi pa-
lat opetuslapsilleen kansalle tarjottavak-
si. kaikki söivät kyllikseen, ja tähteeksi 
jääneitä paloja kerättiin kaksitoista ko-
rillista.” 

HeleNa KärNä
Kirjoittaja on kokkolalainen elämän ihmettelijä 

ja Hilta-Iita murretekstien kirjoittaja

2.4.2009

Oikeus 
uskoon
”Liberalisti käsittäisi uskonnon- ja aja-
tuksenvapauden tarkoittavan, että yksi-
lö saa uskoa ja ajatella haluamallaan ta-
valla ja elää uskomustensa ja ajatustensa 
mukaan ilman, että hänen uskomuksiin-
sa, mielipiteisiinsä ja toimintaansa puu-
tutaan niin kauan kuin hän ei toiminnal-
laan puutu muiden ihmisten oikeuksiin.”

Mari Stenlund 
artikkelissaan Yksilön oikeus uskoa ja ajatella 

Teologisessa aikakauskirjassa 2/2009

Elämästä  
ei selviä yksin
” – En olisi selvinnyt elämästä yksin, Si-
ren sanoo.

Hän kiittää läheisiään ja lestadiolais-
ta sukutaustaansa, jonka vakaumukselli-

suus herättää hänessä kunnioitusta. 
– Sukumme ei ollut vauras tai elitisti-

nen, mutta sivistysperinteet olivat vahvat 
ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus 
kunniassa. Ketään ei erotettu suvun yh-
teisöstä mielipide-erojen vuoksi.”

Muusikko Hannu Siren 
Kansan Tahdon haastattelussa 31.3.2009

Sisko, Seija ja Eija
”Kodista saatiin elämään hyvät eväät, 
huumorikin. Yllätyskolmosten syntymi-
nen antoi isälle mahdollisuuden vitsai-
luun. 

– Vanhempiemme tuttaville oli syn-
tynyt vähän aiemmin kaksoset. Isä pääsi 
kehumaan, että mepä saimme kolmoset.

50 vuotta täyttäneet identtiset kolmoset 
Sisko, Seija ja Eija Kainuun Sanomissa 

31.3.2009

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 
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Meillä ei niin 
sanottuja ylitöitä 
sallita”

Seurakunnissa 
varaudutaan talouden 
alamäkeen keskittymällä 
aiempaa selvemmin 
perustehtäviin. 
Työtä voimistetaan 
lomautettujen ja 
irtisanottujen hyväksi. 

Kirkkoherra Lauri Haapala 
on tyytyväinen, että Siika-
salon seurakunta ehti teh-
dä kaksi seurakuntaliitos-

ta ennen kuin talouden alamäki 
alkoi purra myös kirkon toimin-
taan. Haapalan mukaan heillä on 
käytettävissään tänä vuonna yli 
80 000 euroa Kirkkohallituksen 
yhdistymisavustuksia. 

– Summa on kahden työnteki-
jän vuotuiset palkkakustannuk-
set. Raha on iso apu, kun verotu-
lojen kasvu on tyrehtynyt ja yh-
teisöverotulot ovat leikkaantu-
neet, kirkkoherra toteaa.

Siikasalon seurakunnan työnte-
kijät ovat jo ryhtyneet arvioimaan, 
mistä toiminnassa voi säästää ta-
loustilanteen heikentyessä. Nor-
maalia viikkotoimintaa ei tarvitse 
karsia, mutta leikkauslistalla ovat 
kustannukset, jotka ovat sitä rikas-

Seurakunnat käyttävät kiinteistöjen myymistä 
keinona selvitä taantumasta.

tuttaneet, kuten Haapala kuvailee.
– Järjestämme entiseen tapaan 

toimintaa esimerkiksi lapsille ja 
perheille, mutta meidän on kar-
sittava muun muassa vierailevien, 
maksullisten esiintyjien käyttämi-
sestä tilaisuuksissamme.

Säästötarpeisiin liittyen Haa-
pala toteaa vielä, että yhteinen 
retki on kokemus yhdessäolosta, 
vaikka se suuntautuisikin aiem-
paa lähemmäksi.

– Tärkeintä on nyt kuitenkin 
löytää säästöjä kiinteistöjen yllä-
pidosta aiheutuvista kustannuk-
sista, hän painottaa.

laihoihin 
vuosiin varauduttava
Kotimaa selvitti viime viikon nu-
merossa seurakuntien varautu-
mista taantumaan. Kysely lähe-
tettiin kymmenelle satunnaises-

ti valikoidulle yhtymä- tai hal-
lintojohtajalle ja kirkkoherralle 
hiippakunnittain. Yhteensä ky-
symyksiä postitettiin 90 henki-
lölle. Vastauksia tuli 40, eli vas-
tausprosentti oli 44.

Kyselyn mukaan valtaosa seu-
rakunnista selviää taantumasta 
ilman rajuja säätötoimenpiteitä, 
mikäli talouden alamäki ei jat-
ku 1–2 vuotta pitempään. Talou-
den laihoihin vuosiin varaudut-
tiin silti. Lähes kaikki Kotimaan 
kyselyyn osallistuneet kertoivat 
ryhtyneensä jo jonkinlaisiin sääs-
tötoimenpiteisiin.

Kysely paljasti, että yli 70 pro-
senttia vastaajista piti tärkeä-
nä diakoniatyön vahvistamista 
taantuman aikana. Myös lapsi- 
ja perhetyöhön tullaan kohdenta-
maan resursseja. Irtisanomisten 
ja lomautusten pelätään näky-
vän lapsille aikuisten ahdistukse-
na. Yksi vastaajista totesi: ”Lapsi-
työstä ja diakoniasta on syytä pi-
tää kiinni viimeiseen saakka.”

Virat vaarassa
Kirkkoherrat korostivat myös, et-
tä taantumassa seurakunnan on 
voimistettava ihmisten yhteisöl-
lisyyttä ja huolehdittava sielun-
hoidosta. ”Seurakunnasta tulee 
löytyä yhteisö niille, jotka ovat 
pudonneet yhteiskunnan yhtei-
söjen ulkopuolelle” kirjoittaa 
Tampereen hiippakunnassa työs-
kentelevä kirkkoherra.

Kainuussa pidetään tärkeänä, 
että vaikeina aikoina kirkko tar-
joaa ”hoitavaa hartaus- ja juma-
lanpalveluselämää”.

Virkojen täyttämättä jättä-
mistä suunniteltiin neljännek-
sessä vastanneista seurakunnista. 

Erityisesti kiinteistöpuolen virat 
ovat nyt syynissä. 

Kolmessa seurakunnassa harki-
taan tässä vaiheessa lomautuksia.

Ainoastaan yksi kirkkoher-
ra ilmoitti pelkää-
vänsä, että talou-
den kurimus ajaa 
kajoamaan huoles-
tuttavasti jopa seu-
rakunnan perus-
tehtäviin. Useampi 
vastaaja kertoi kuitenkin säästä-
vänsä jostakin seurakunnallises-
ta toiminnasta, kuten konserttien 
järjestämisestä, leiri- ja retkitoi-
minnasta 

lomarahat 
vapaiksi
Investointien siirtämistä piti to-
dennäköisenä reilu kolmasosa 
vastaajista. Kiinteistöjen myyn-
ti oli edessä lähes 10 seurakun-
nassa. Useissa vastauksissa sääs-
tökeinoina mainittiin myös met-
sän ja tonttien myyminen.

Muutamissa seurakunnissa toi-
vottiin lain muuttumista siten, että 
lomarahat voisi ottaa vapaina. 

Kirkollisveron nosto ei innos-
tanut vastaajia. Kolme vastaajaa 
luotti säästöjä syntyvän seura-
kuntaliitoksen avulla.

Savosta annettu säästöohje 
kuuluu: Nyt on supistettava kai-
kesta sellaisesta työstä, joka ei tue 
niitä seurakuntalaisia, joiden elä-
mään taantuma ja lama eniten 
vaikuttavat.

Töitä 
on rajattava
Kyselyssä tiedusteltiin myös, mi-
kä on tärkein asia, jolla turvataan 
työntekijöiden taantuman aikai-

nen työhyvinvointi. Reilusti yli 
puolet vastaajista korosti avoi-
muuden olevan nyt työyhteisössä 
erityisen tärkeää. Taloustilantees-
ta on annettava ajankohtaista tie-

toa, mutta jatkuvaa 
puhetta rahasta on 
vältettävä. Se liet-
soo vain turhaa le-
vottomuutta, jopa 
paniikkia. 

Viidennes kirk-
koherroista ja yhtymä- ja hallin-
tojohtajista totesi työhyvinvoin-
nin olevan parhaiten turvattu sil-
lä, että työntekijöillä on mahdol-
lisuus keskittyä oman työalansa 
perustehtävän tekemiseen. Työs-
sä jaksamista lisää myös se, et-
tä ylitöiden tekemistä vältetään. 
”Meillä ei niin sanottuja ylitöitä 
sallita”, totesi pohjoissuomalai-
nen kirkkoherra.

Useampien vastaajien mukaan 
paras tapa huolehtia alaistensa hy-
vinvoinnista taantumassa on var-
mistaa heidän työpaikkojensa säi-
lyminen ja maksaa palkka ajallaan. 

Epävarmoina aikoina on kiin-
nitettävä huomiota erityisesti joh-
tamiseen, kerrattiin vastauksissa.

Eräs vastaajista kirjoitti, että 
avoin tiedottaminen seurakun-
nan huonosta taloustilanteesta 
on johtanut siihen, että ”henki-
löstö lähti hyvällä yhteishengel-
lä mukaan näihin toimenpitei-
siin (säästötalkoisiin). Kysees-
sä on siis yhteinen asiamme, jot-
ta seurakuntien palvelut saadaan 
turvattua vaikeassa tilanteessa”.

TeKSTiT: riiTTa HirVoNeN

Juttu on tehty Kotimaan ja Rau-
han Tervehdyksen yhteistyönä

Oulun seurakuntayhtymän tilintarkastajan Keijo isokankaan mu-

kaan erityisesti pienten seurakuntien päättäjillä on edessään vai-

kea ja tarkka harkinta, mikä toiminta on seurakunnan ydintehtä-

vää. Isokangas uskoo luottamushenkilöiden pohtivan muun muas-

sa, kuuluuko iltapäiväkerhojen järjestäminen seurakunnan velvol-

lisuuksiin vai onko se kunnan tehtävä.

Tällä hetkellä useat seurakunnat pyörittävät iltapäiväkerhoja yh-

teistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa.

Isokangas arvioi seurakunnan nipistävän säästöpaineissa myös 

avustuksista. 

– Ihmiset ovat ratkaisuissaan raadollisia, niin pelkään. Tämä saat-

taa tarkoittaa, että apua on helpompi karsia niiltä, jotka ovat meis-

tä kaukana. 

Isokankaan mielestä seurakunnan toiminnan on oltava vireää sääs-

tötoimenpiteistä huolimatta, koska elämän kriisit, esimerkiksi lo-

mautukset ja irtisanomiset, ajavat ihmisiä hakemaan apua seura-

kunnasta. 

– Hengelliset asiat tulevat usein mieleen, kun meillä on vaikeaa. Jos 

näin tapahtuu, avuntarvitsijoille pitää olla annettavaa seurakun-

nasta. Heille täytyy löytyä sieltä rinnalla kulkija.

– Tällä en tarkoita niinkään uusien virkojen perustamista esi-

merkiksi diakoniatyöhön. Rinnalla kulkeminen sopii myös vapaa-

ehtoisille; niille, jotka etsivät elämäänsä mielekästä tekemistä.

Kokenut tilintarkastaja muistuttaa, ettei seurakunnan tilinpäätös 

voi olla alijäämäinen useana vuonna peräkkäin. 

– Vuoden 2008 tilinpäätökset ovat juuri valmistumassa. Jos tulos on 

miinusmerkkinen, suunnan on käännyttävä jo lähivuosina. Siksi jo 

ensi vuoden budjetti on tehtävä nykyistä tarkemmin. Vaikka seura-

kunnat nostaisivat veroprosenttiaan, se ei useinkaan tarkoita sitä, 

että vältyttäisiin menopuolen karsimiselta, Isokangas huomauttaa. 

Rinnalla kulkijoista ei saa säästää

Kysely: Lapsi- ja diakoniatyötä on 
vahvistettava taantumassa

Re i j a  Haapa la inen
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Lähetä postia: 
Postipalstalla julkaistaan luki-
joiden mielipiteitä. Tekstit voi 
toimittaa joko sähköpostilla 
(toimitus@rauhantervehdys.
fi), postitse (PL 102, 90101 
OULU). Kirjoittajan yhteys-
tiedot on liitettävä jokaiseen 
tekstiin. Toimituksella on 
oikeus lyhentää tekstejä 
tarvittaessa ja tehdä niihin 
otsikot.

Miksi 
sellainen 
otsikko?
Rauhan Tervehdyksessä 
11/2009 (ilmestyi 19.3.) 
lehden laatimassa ilmoi-
tuksessa näyttävästi ot-
sikoitiin professori Tapio 
T. Puolimatkan luennosta 
Kellonkartanon kevätpäi-
villä 21.3.2009 näin: Lu-
ennoimassa Huuhaa-pal-
kittu Puolimatka. 

Ilmoituksen otsik-
ko antaa ymmärtää, et-
tä Puolimatkan luento on 
huuhaata, kun hän leh-
den mukaan on voittanut 
Huuhaa-palkinnon. 

Tietääkseni mitään 
kilpailua kyseisestä pal-
kinnosta ei ole järjestet-
ty, vaan sen on myöntä-
nyt erityisesti kristillisiä 
arvoja ja käsityksiä vähät-
televä ja kieltävä ateistis-
luontoinen järjestö. Se ei 
ole palkinto, vaan kunni-
oitettua professoria ja hä-
nen mielipiteitään vähät-
televä ja pilkkaava miele-
nilmaus. 

Eikö olisi ollut syytä 
mieluumminkin otsikossa 
mainita, että Puolimatka 
voitti Vuoden kristillinen 
kirja 2008 -palkinnon?

Mielestäni kirkolli-
sen lehden olisi pitänyt il-
moittelussaan antaa kun-
nioitetusta, asioihin sy-
vällisesti perehtyneestä ja 
vakaumuksensa rohkeasti 
esille tuovasta Jyväskylän 
yliopiston kasvatustieteen 
professorista asiallinen ja 
positiivinen kuva.

MarTTi Vuollo
Filosofian ja 

kasvatustieteen professori
Jyväskylä

Julkaisija: Rauhan Tervehdys ry.
     ISSN 0356-2840
     Perustettu 1907
Kustantaja: Kotimaa-yhtiöt oy
Levikki: n. 103 350, 15 seurakuntaa
Aikataulu: Ilmestyy torstaisin,
     kesällä joka toinen viikko.

Päätoimittaja: Janne Kankaala 044 562 6446
Toimitussihteeri: Elsi Huttunen 044 562 6447
Ulkoasu: Reija Haapalainen 044 562 6448
Toimittaja: Pekka Helin 044 562 6451
Toimittaja: Satu Lapinlampi 044 562 6449
Toimittaja: Rauhan Tervehdys ja Kotimaa
 Riitta Hirvonen 040 529 7558

Osoite:    PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 19 B 13
Puhelin:    (08) 562 6400     
Verkkojulkaisu: www.rauhantervehdys.fi
toimitus@rauhantervehdys.fi
etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi
Tilaukset: Kotimaa-yhtiöt  / 020 754 2333 
Hinnat: Seurakuntatilaus10,27 e, yksityistilaus 30,00 e 

Ilmoitusvalmistus/vastaanotto:  
Kotimaa-yhtiöt oy / Janne-Antti Latvala  
PL 279, 00181 Helsinki  
puh. 020 754 2296, 
faksi 020 754 2343
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä) 

Ilmoitusmarkkinointi:
Kotimaa-yhtiöt oy, Minna Zilliacus
puh. 020 754 2361, 
minna.zilliacus@kotimaa.fi
Painopaikka: 
Rovaniemi 2009 – Lapin Kansa
Jakeluhuomautukset:
www.posti.fi/palaute, puh. 0200 71000

Usea oululainen seurakunta ja 
kaksi avustustyötä tekevää järjes-
töä on aktivoitunut kiristyneen 
taloustilanteen myötä tukemaan 
vähävaraisia ja työttömiä. 

Toistaiseksi seurakunnat ja 
avustustyötä tekevät järjestöt toi-
mivat aika erillään, mutta tarkoi-
tus on tiivistää yhteistyötä.

– Lähetän ensi viikolla ainakin 
Ytyälle, HFUlle sekä diakoniatyö-
tä tekeville kristillisille yhteisöil-
le kutsun saman pöydän ääreen. 
Tarkoitus on kokoontua mietti-
mään yhteisiä käytäntöjä köyhien 
auttamiseksi, kertoo Oulun seu-
rakuntayhtymän diakoniatyön-
tekijä Riku-Matti Järvi.

Myös apua vähäosaisille tar-
joavan HFU:n eli Help for Un-
derprivileged ry:n tiedottaja Sir-
pa Ahola-Laurila toivoo yhteis-
työn laajentamista. Hän tavoit-
teenaan on, että Oulussa työttö-
mien ja vähävaraisten ruokailut 
voitaisiin järjestää samalla taval-
la kuin Helsingissä. Pääkaupun-
gissa ilmaisruokailut on limitet-
ty eri viikonpäiville, eikä päällek-
käisyyksiä ole.

Ytyän ja seurakuntayhtymän 
ruokailu alkaa
Ytyä ry ja Oulun seurakuntayhty-
mä aloittavat työttömille ja vähä-
varaisille tarkoitettujen ruokailu-
jen järjestämisen. Ensimmäinen 

Työttömiä ja vähävaraisia 
ruokitaan useasta suunnasta

ruokailu on 15. huhtikuuta kello 
11–13 Öbergin talossa osoitteessa 
Kirkkokatu 5. 

Ateria maksaa kaksi euroa. 
Ruokaan on oikeutettu näyttä-
mällä tositteen työttömyydestä. 
Mikäli Ytyän keskiviikkoaamun 
leivän- ja maitotuotteidenjaos-
ta on jäänyt jotain yli, jaetaan se 
ruokailun yhteydessä.

– Muutkin vähävaraiset voivat 
tulla syömään, eivät vain työttö-
mät, sillä osalla ihmisistä eläk-
keet ovat hirveän pieniä, eikä 
niillä tahdo tulla toimeen, Riku-
Matti Järvi lupaa.

Tuiran seurakunta 
on pitkään järjes-
tänyt työttömien 
ruokailuja Raja-
kylän seurakun-
takodissa. Vs. 
diakoniatyönte-
kijä Heli Syte-
län mukaan tä-
nä keväänä ruo-
kailuja on var-
muudella enää 2.4. 
ja 16.4. 

Toukokuun alus-
sa aloittava uusi dia-
koniatyöntekijä jat-
kanee ruokailujen 
järjestämistä vii-
meistään syksyl-
lä. Tarkempaa arvio-
ta Sytelä ei uskalla antaa.

Vapaaseurakunta ja 
HFu nopeimpia
Oulun Vapaaseurakunta ja Lä-
hetysseurakunta ovat aloittaneet 
ruokakassien jaon avuntarpeessa 
oleville. Jaettavan ruuan lahjoit-
taa Raksilan K-citymarket. Elin-
tarvikkeiden jako on perjantaisin 
kello 13 Vapaaseurakunnan ti-
loissa osoitteessa Kirkkokatu 34. 

– Ennen ruuanjakoa on yhtei-
nen varttikirkko, jossa on lyhyes-
ti sanaa ja rukousta. Koska ihmi-
set saavat numerolaput sisään tul-
lessaan, ei kenenkään tarvitse kii-
rehtiä varaamaan paikkaa jonos-
ta, kertoo Vapaaseura-

kunnan pastori Risto Wotschke.
HFU ry aloittaa ilmaiset ate-

riat oululaisille työttömille tiis-
taina 7.4. kello 11 Rotuaarilla. 
HFU:n tarjoama ateria on tar-
koitettu ainoastaan työttömille, 
joten ruokaa haluavien pitää va-
rautua näyttämään voimassa ole-
va tosite työttömyydestä. 

– Aiomme varautua ensim-
mäisellä kerralla noin 200 ruo-
kailijaan. Sen jälkeen katsomme, 
millainen tarve jatkossa on, ker-
too Sirpa Ahola-Laurila.

Hänen mukaansa yhdistys on 
kaupungin toimeentulotuen jo-
nojen vuoksi joutunut toimitta-
maan avustuksia sellaisillekin ih-
misille, jotka eivät niitä normaa-

listi tarvitsisi.
– Meidän on pakko järjes-

tää ruokailu, koska Oulun 
kaupungin toimeentulo-

tukihakemusten käsit-
tely etenee luvattoman 

hitaasti. Tällä hetkellä 
käsittelyssä ovat maalis-

kuun alkupuolella jätetyt 
hakemukset. Kaupungin 
toiminnassa on kyse heit-
teillejätöstä.

Lehden saamien tietojen 
mukaan Oulun naapuriseu-
rakunnissa ei toistaiseksi ole 

työttömien ruokailuja suun-
nitteilla.

SaTu lapiNlaMpi

Oulugospel-julistekisan voitta-
jaksi äänestettiin numero 6. Si-
ni-musta-punaisen näkymän on 
suunnitellut Kari Markkanen. 

Oulusta lähtöisin oleva Mark-
kanen opiskelee graafista alaa 
Helsingissä. Tekijä kertoo, että 
suunnitteluvaihe vei paljon pi-
temmän ajan kuin itse toteutus. 

– Värejä valitessani halusin 
luoda vastakkainasettelun. Ou-
lugospel-elementit nousevat läm-
piminä tummaa taustaa vasten, 
Oulugospel siis kirkastaa Oulun 
pimeän marraskuisen illan, hän 
kuvailee.

Tekijänsä mukaan juliste hei-
jastelee hengellisen musiikin ole-
musta. Tuomiokirkon torni löytyy 
työstä, jotta tiedettäisiin, että ol-
laan Oulussa. Kyyhkynen ja elä-
mänpuu ovat kristillisiä symbole-
ja. Kitaran kaikukopassa tanssivat 

Oulugospelille uusi ilme
iloiset ihmiset, mikä tietenkin ku-
vastaa musiikin tuomaa iloa.

Eräässä äänestysviestissä Mark-
kasen työtä kuvataan ”lähes täydel-
liseksi”. Kiitosta saivat varsinkin 
kaunis värimaailma ja selkeys.

EU-elintarvikejakeluun osallis-
tuu vuonna 2009 yli 160 seura-
kuntaa. Niiden kautta jaetaan yh-
teensä noin 550 000 kiloa elintar-
vikkeita. Jaettava elintarvikemää-
rä on noin 10 prosenttia suurem-
pi kuin vuonna 2008. Myös tukea 
jakavien seurakuntien määrä on 
kasvanut. 

Elintarvikeapua välitetään 
ruokapaketteina sekä seurakun-
tien valmistamina aterioina. Yh-
teensä asiakkaat lähestyivät seu-
rakuntia ruoka-apuun liittyvissä 
asioissa lähes 160 000 kertaa. Mo-
ni on jo riippuvainen alun perin 
hätäavuksi tarkoitetusta ruoasta.

Seurakuntien työntekijät vie-
vät elintarvikkeita kotikäyntien 
yhteydessä myös liikuntarajoit-

Yhä useampi tarvitsee 
ruoka-apua

teisille vanhuksille sekä alueille, 
joihin on heikot julkiset liiken-
neyhteydet.

Vuonna 2010 Yhteisvastuu 
täyttää 60 vuotta. Kaksivuotise-
na teemana on Kohtuullinen elä-
mä – Ett enkelt liv, joka liittyy 
kohtuullisuuteen perushyveenä.

Kotimaisena erityiskohteena 
on köyhille lapsiperheille koh-
dennettava Lapsiperheiden ruo-
katurva -hanke, jonka toteutta-
misesta vastaavat Marttaliitto ja 
Marthaförbundet.

Ulkomaisena kohteena on 
Kirkon Ulkomaanavun organi-
soima ruokaturvan kehittämi-
nen Haitissa. 

KirKoN TiedoTuSKeSKuS

Postia
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Oulun Merimieskirkolla 
kesää kohti mennään va-
loisin mielin. Lakkautus-
uhan alla olleessa toimi-

pisteessä toiminta jatkuu Oulun 
seurakuntayhtymän avustuksen 
turvin. 

Solmitun yhteistyösopimuksen 
myötä merimieskirkon toimintaan 
myönnettiin tälle vuodelle 29 000 
euroa. Vuosille 2010–2012 budjetoi-
tiin 30 100 euroa, 31 400 ja 32 600 
euroa. Määrärahoja tarkennetaan 
kunkin toimintavuoden talousar-
viota laadittaessa. 

– Iloisia ja kiitollisia ollaan. Po-
rukka on helpottunut: nyt tiede-
tään, että jatkossakin on joku paik-
ka, johon tulla, sanoo Oulun meri-
mieskirkon johtava satamakuraat-
tori Antti Härö. 

Varmaa rahaa 
ei euroakaan
– Helpotti, totta kai, toteaa pää-
töksestä Suomen Merimieskir-
kon pääsihteeri 
Sakari Lehmus-
kallio. 

Yhdistysmaail-
massa eletään koko 
ajan sen kanssa, et-
tä varmaa rahaa ei 
ole euroakaan. Ei, 
vaikka varainhan-
kinta perustuu pit-
kään käytäntöön – 
onhan Merimieskirkko toiminut 
vuodesta 1875.

Merimieskirkon toiminta on 
Lehmuskallion mukaan diakoni-

sen vastuun kantamista. 
– Kun suomalainen merenkul-

kija tulee Suo-
men satamaan, 
hän voi men-
nä kotiin. Ulko-
maalainen me-
renkulkija tarvit-
see palveluja, toi-
mintaa ja apua, 
sanoo Lehmus-
kallio.

ei kertaluontoista 
tekohengitystä
Lehmuskallio pitää seurakun-

tayhtymän ja Merimieskirkon te-
kemää yhteistyösopimusta mer-
kittävänä.

– Siinä katsottiin toimintaa 
pidemmällä aikajänteellä. Taval-
lisesti toimintaa on tuettu vuo-
si kerrallaan, nyt yhteistyö jat-
kuu pidempään. Mistään yhden 
vuoden tekohengityksestä ei ole 
kyse.

Avustus menee Lehmuskalli-
on mukaan täysin käytännön toi-
minnan pyörittämiseen ja Oulun 
toimipaikan kustannuksiin. 

– Yli ei jää pätkääkään, hän 
sanoo.

Porukka on 
helpottunut: nyt 
tiedetään, että 
jatkossakin on joku 
paikka, johon tulla

Maata  kiertelemässä

Merimieskirkolle 
rahoitus neljäksi vuodeksi

Satamakuraattori Antti Härön 
mukaan lisää työvoimaa tai toi-
mintaa ei ole tulossa; yhden työn-
tekijän tunnit ja voimavarat kun 
ovat rajalliset. Lisäksi jonkin uu-
den toiminnon tuleminen olisi 
jostain muusta pois.

Oulun tilanteen lauettua ei Leh-
muskallion mukaan Suomessa si-
jaitsevien merimieskirkkojen va-
ralle ole tarvetta suunnitella muu-
toksia. Oulun lisäksi Merimieskir-
kolla on Pohjois-Suomessa toimi-
pisteet Raahessa ja Kemissä.

päiVi MäKiNeN

Pä i v i  Mä k in e n

Presidentti Barack Obama on 
amerikkalaiseksi poliitikoksi 
kummajainen. Vaikka Obama on 
harras kristitty, hän asettaa jul-
kisissa puheissaan ei-uskovat sa-
malle viivalle uskovien kanssa. 

Samalla hän kumartaa ja pyl-
listää molempiin suuntiin. Se voi 
vieraannuttaa toisen tai jopa mo-
lemmat ryhmät Obaman presi-
denttihallinnosta.

Uskovaisuudestaan huoli-
matta Obama on jo huolestutta-
nut uskonnolliset konservatiivit. 
Obama on nimittäin ilmoitta-
nut, että hänen hallintonsa pää-
töksiä ohjaa tiede. Presidentti esi-
merkiksi kumosi Bushin päätök-
sen kieltää kantasolututkimus. 
Bushin ratkaisu perustui siihen, 
että Jumalan luomistyöhön ihmi-
sen ei ole sorkkiminen. 

– Jos Obama tekee liikaa pää-
töksiä, joista uskonnolliset kon-
servatiivit eivät pidä, hän saattaa 

Obama symppaa ateistejakin
menettää konservatiivien tuen.  
Näin uskoo John C. Green Pew-
tutkimuslaitoksesta. 

Samaan aikaan ei-uskonnol-
liset amerikkalaiset saattavat är-
syyntyä Obaman ylenpalttisesta 
uskonnollisuudesta, Green jatkaa.

Obama otti ei-uskonnolliset 
ihmiset kauniisti huomioon vir-
kaanastujaispuheessaan.

– Me olemme kansakunta, jo-
ka koostuu kristityistä ja musli-
meista, juutalaisista ja hinduis-
ta, sekä myös ei-uskovista, Oba-
ma julisti.

– Tämä oli luultavasti ensim-
mäinen kerta, kun Yhdysvaltain 
presidentti otti huomioon vir-
kaanastujaispuheessaan, että on 
olemassa amerikkalaisia, jotka 
eivät usko Jumalaan, huomaut-
taa Ed Buckner, Amerikan ateis-
tit -järjestön puheenjohtaja.

Ei-uskovat olivat Obaman vir-
kaanastujaispuheesta mielissään. 

Presidentin kaunis ele saattaa 
kuitenkin vieraannuttaa muita 
amerikkalaisia Obamasta. Ateis-
mi kun on ilmiö, joka ei ole eri-
tyisesti jenkkien suosiossa.

Monet ottaisivat sukuun-
sa mieluummin muslimin kuin 
ateistin. Homot, siirtolaiset, lati-
not ja juutalaiset kelpaisivat he-
kin ateisteja paremmin.

obama 
kääntyi vasta aikuisena
Jotkut kristityt paheksuvat syväs-
ti Obaman kädenojennusta ei-us-
koville. Toiset eivät näe siinä mi-
tään pahaa.

– Me olemme moniarvoinen 
kansakunta, sanoo baptistijohta-
ja Richard Land.

– Barack Obaman linjassa ei 
ole mitään kielteistä, hän jatkaa.

Presidentin neuvonantaja Da-
vid Axelrod kertoo, että Obama 
nosti itse ei-uskovat virkaanastu-

jaispuheeseensa. Kyseessä ei ollut 
siis presidentin tiimin idea, jon-
ka Obama olisi vain hyväksynyt.

– Obaman usko on syvällistä. 
Hän uskoo myös Yhdysvaltain 
perustuslain ja valtion erityislaa-
tuun, Axelrod painottaa. Yhdys-
valloissa perustuslaki erottaa val-
tion uskonnosta. 

Obama ei ole ollut kristitty ko-
ko ikänsä, vaan kääntyi vasta ai-
kuisena. Hänen kasvatuksensa ei 
ollut uskonnollista.

– Minulla oli isä, joka syntyi 
muslimiksi, mutta josta tuli ateis-
ti. Isovanhempani olivat baptiste-
ja ja metodisteja, jotka eivät har-
joittaneet uskoaan.. Äitini suh-
tautui epäilevästi järjestäytynei-
siin uskontoihin. Silti hän oli kil-
tein ja hengellisin ihminen, jon-
ka olen koskaan tuntenut, Oba-
ma kertoi helmikuussa.

THe Wall STreeT JourNal Olohuone 
yhden 
vanhemman 
perheille

Oulun Seudun Yksin- ja yhteis-
huoltajat ry:n Olohuone yhden 
vanhemman perheille aloittaa 
toimintansa Oulunsalossa. 

Ensimmäisen kerran ko-
koonnutaan tiistaina 7. huh-
tikuuta kello 18 Vanhassa 
pappilassa. Olohuoneeseen 
ovat tervetulleita kaikki yh-
den vanhemman perheet lap-
sineen Oulunsalosta ja ympä-
ristökunnista.

Olohuonetta ohjaa Terttu 
Fyrsten p. 050 561 0366.

Ylikiimingin 
seurakuntatalon 
hankesuunnittelu 
alkoi
Yhteinen kirkkoneuvosto on 
päättänyt nimetä hanketyöryh-
män käynnistämään hanke-
suunnittelun Ylikiimingin seu-
rakuntataloksi. 

Suunnittelu aloitetaan vaih-
toehdon A3 pohjalta. Sen mu-
kaan Vanha pappila peruskorja-
taan ja Kirkonkylän keskustaan 
rakennetaan uudet toiminnalli-
set tilat.

Mikäli pappila osoittautuu 
vaikeasti korjattavaksi ja kus-
tannukset kasvavat merkittäväs-
ti, seurakuntatalon tilatarpeet ja 
sijainti tarkastellaan uudelleen.

Hanketyöryhmän puheen-
johtajana toimii kiinteistöjohta-
ja Jaana Valjus.

Kristilliselle 
koululle 
opetuslupa
Oulun seudun kristilliselle 
koululle on myönnetty esi-
opetusta ja vuosiluokkien 
1–9 perusopetusta koskeva 
kolmen vuoden määräaikai-
nen lupa. 

Valtioneuvosto jatkoi li-
säksi Porin kristillisen kou-
lun esiopetuksen ja vuosi-
luokkien 1–9 perusopetuksen 
määräaikaista lupaa j kolmel-
la vuodella. Helsingin Juuta-
laisen koulun esiopetuksen 
järjestämislupa puolestaan 
vakinaistettiin. 

Valtioneuvoston päätök-
sen myötä perusopetusta an-
netaan yhteensä 73 yksityises-
sä koulussa. 
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Diak Pohjoinen 
Uusikatu 46, 90100 OULU 
Puh. 020 690 436
www.oulu.diak.fi

HAE. NYT.

Hoitotyön koulutusohjelma
•Sairaanhoitaja (AMK), 210 op 

Sosiaalialan koulutusohjelma
•Sosionomi (AMK) -diakoni, 210 op 

Koulutuksiin haetaan ammattikorkeakoulujen 
yhteishaussa osoitteessa www.amkhaku.fi.
Hakuaika on 23.3.–9.4.2009. 
Lisätietoja netistä www.oulu.diak.fi/hakeminen 
tai opintotoimistosta puh. 020 690 436.

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

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

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

T E R V E Y D E K S I

Myllyojan 

Maikkulan

p. 5572 170
av. ark. 9.30 - 17.30  Kangaskontiontie 3, OULU

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

av. ark. 9 - 18, la 9 - 15  Karvarinaukio 7, OULU

Yhdistykset

Herännäis-/ siioninvirsiseuroja: Su 5. 4. klo 13 Siioninvirsi- ja peli-
manniseurat Tennilän kylätalolla, Rovaniemi. Su 5. 4. klo 14 seurat 
Kaarina Laurilalla, Lumijoki. Ti 7. 4. klo 19 Ahtikirkko Piippolan kirkossa, 
kahvit Väinölässä. 
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: To 2. 4. klo 19 seurat Körttiksellä, Luokotie 
5 A 5, Välivainio.

Tervetuloa veisaamaan!

Ev.lut. Kansanlähetys
Kempele La 4.4. klo 14, 
Kirkonkylän srk-koti, lähe-

tystilaisuus, Arto Hukari. Oulu 
Su 5.4. klo 16 Hintan srk-koti, 
Akkuna Sanasta maailmaan, Kun-
nian kuninkaan alennustie, Arto 
Hukari, lapsille pyhäkoulu. Ma 6.4. 
klo 12 Lähetyksen puoti SIIPI, päi-
väseurat, Arto Hukari. Tervetuloa!

Su 5.4. klo 16.30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Esko Leinonen. 
Ke 8.4. klo 18 Lähetyspiiri ja kate-
kismusvartti. Tervetuloa!

Pohjanmaan Pipliaseura ry:n
vuosikokous 

pidetään Kestilän seurakunta-
keskuksessa raamattusunnuntaina 
19.4. 2009 noin klo 14.30. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat sekä 
sääntöjen 9 §:ään lisäys: ”Jokaisel-
le hallituksen jäsenelle valitaan 
varajäsen”. Kaikki tervetulleita jo 
klo 12 jumalanpalvelukseen kirk-
koon ja sen jälkeen ohjelmatuo-
kioon, jossa Jussi Leppälä näyttää 
ja kertoo ajankohtaista raamattu-
lähetyksestä ym. Hallitus

Tänään Opiskelija- & Nuorten-
aikuistenilta klo 19. Perhepyhä-
koulu su 5.4. klo 13. Seurat 
su 5.4. klo 15. Juhani ja Taimi 
Nevalainen. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 
Timoteuksen jumalan-

palvelusyhteisö
Luterilainen messu joka sunnun-
tai klo 10.30 Tuulimyllynkatu 18.
Kirkkokahvit, pyhäkoulu. Tervetuloa!

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.com/timoteus

Muut seurakunnat

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
Ma  klo 18.00 Yht. krist. esirukousilta, 
 Karjasillan as.tupa, Rehulantie 1
La  klo 18.00 Ylistyksen, Sanan 
 ja Esirukouksen Ilta
 TERVETULOA!

TILAISUUTEMME:
La 4.4. klo 12.00-14.00 YSTÄVÄLOU-
NAS maksuton ruoka ja pullakahvit

Su 5.4. klo 11.00 EHTOOLLISKOKOUS, 
Tuija Valtanen

Ke 8.4. klo 19.00 SANAN 
JA RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
Srk:n kotisivu: http://kotisivu.

dnainternet.net/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

La klo 10 Jumalanpalvelus. Ma-pe klo 10 aamurukouspiiri. Ma klo 18 
uskon avaimet Ke 8.4. alkaen klo 18 seurakuntailta. Tervetuloa!

www.ohsrk.fi 

Pe 3.4. klo 19 LIFT – ilta. La 4.4. klo 12-15 
Perhepäivä, (katso www-sivut/ lapset). Su 5.4. 
klo 11 Seurakunnan vuosijuhla, (ehtoollinen, 
perhelounas) Hannu Orava, Seurakuntakuoro. 
Su 5.4. klo 14 Puu – Saalem muistelot. Ke 8.4. 
klo 19 Sana ja rukous, Reijo Komu, Ahti Kurki. 

 TERVETULOA!

To 2.4. klo 19 LÄHDE-ilta, Sini Niemelä, Risto 
Wotschke, God’s Bell, rukouspalvelua. Pe 3.4. 
klo 18.30 Varkki-ilta. Su 5.4. klo 11 Aamukirkko 

& pyhäkoulu, Petri Mettovaara, Risto Wotschke. Ti 7.4. klo 13 Päiväpiiri. Ke 8.4. klo 14 
Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta, Petri Nuotio. To 9.4. klo 19 Kiirastorstain ehtoollis-
juhla, Risto Wotschke, Petri Nuotio. www.oulu.svk.fi 

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu neljä 

seurakuntaa, yhtymän johto ja kuusi palvelu-

yksikköä. Jäsenmäärä on noin 111 000, 

Karjasillan seurakunnan jäsenmäärä on noin 

34 000. Päätoimisia työntekijöitä on noin 300.

www.oulunseurakunnat.fi 

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA
sijoituspaikkana Karjasillan seurakunta

Karjasillan seurakunnassa on haettavana

LÄHETYSSIHTEERIN VIRKA

JOHTAVAN NUORISOTYÖN-
OHJAAJAN VIRKA

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa Oulun 
seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi  > nyt > avoimet työpaikat.

Hakuaika virkoihin päättyy 23.4.2009 klo 15.00.

Paikkoja avoinna

Pudasjärven 370-vuotiaassa seurakunnassa on haettavana

Sarakylän kappelin osa-aikaisen 
vahtimestarin tehtävät
Kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva ammatillinen perus-
tutkinto tai käytännön ammattitehtävissä hankittu kokemus 
ja palkkaus on kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukai-
nen. Viikkotyöaika on 12 h/ viikko.
Tehtävän täytämme 1.6. 2009 lukien tai sopimuksen mukaan.
Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus 
terveydentilastaan. Tehtävän täyttämiseen sisältyy kuuden 
kuukauden koeaika. 
Lisätietoja tehtävänkuvasta ym. antavat kirkkoherra Oskari 
Holmström puh. 08-882 3127, 0400 225 055, ja talouspäällikkö 
Maire Puhakka 08-882 3131, 040 726 0382.
Kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset ansioluetteloineen 
tulee toimittaa 17.4. 2009 klo 12.00 mennessä osoitteeseen 
Pudasjärven seurakunta/ Kirkkoneuvosto PL 58, 
93101 Pudasjärvi. 

Pudasjärven seurakunnan kirkkoneuvosto

INSINÖÖRITOIMISTOINSINÖÖRITOIMISTO

JORMA RISSANENJORMA RISSANEN

Pienet kodin remontit 
myös tietokonehuollot 
ja  antenniasennukset 
sekä pienet sähkötyöt

p. 044 2040 909

TURVALLISIA 
KESÄRENKAITA
Suomen Rengas-Heikki Oy

Alasintie 6  (08) 312 0933

Palveluja tarjotaan

J a K e l u H ä i r i ö T 
ilmoitetaan postin asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy   
puh. 020 754 2000 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Su 5.4. klo 9.30 Aamiaistarjoilu kaikille. Jumalan Palveluksessa 
klo 11.00 vieraina Pastorit: Cristiano Barbarosa ja Marlene Brado Brasi-
liasta ja Usa:ta Robert Curry. 6.4. Ma Kotiliitto klo 13.00 ja Veljesliitto 
klo 18.00 7.4. Ti Yhteiskristillinen rukous kokous klo 18.00. Kaikki 
Tervetuloa!



7   Nro 13      2.4.2009

Irja ja Seppo 
Keränen palkittiin 
helmikuussa 30 vuoden 
vapaaehtoistyöstä. 
He muistavat ajan, 
jolloin tiedettiin, kuka 
naapurustossa tarvitsee 
apua.

– Mitenkäs siellä diakoniapiiris-
sä menee, kysyy Seppo Keränen 
diakoniatyöntekijä Raili Toppi-
selta heti tervetulokättelyjen jäl-
keen. Vaimo Irja Keränen ottaa 
vierailta takit ja ripustaa ne nau-
lakkoon.

Keräset palkittiin helmikuus-
sa kolme vuosikymmentä kestä-
neestä aktiivisesta osallistumis-
ta diakoniatyöhön Tuiran seu-
rakunnassa. Nykyisin pariskun-
ta käy piirissä enää harvoin. Sep-
po joutui pyörätuoliin neljä vuot-
ta sitten infarktin jälkeen, ja Irja 
hoitaa miestään kotona. 

– Aivan ihana kun muiste-
taan, eihän me tällaista olisi osat-
tu odottaakaan. Minä soitin he-
ti juhlan jälkeen kaikille neljäl-
le lapselle, että tällainen juttu ta-
pahtui, Irja Keränen jatkaa. 

Raili Toppinen vierailee Kerä-
sillä mahdollisuuksien mukaan.

– Seurakunnan pitää muistaa 
näitä vanhoja aktiiveja, kertoo 
kesällä eläkkeelle jäävä Toppinen.

Diakoniapiirissä on uskollisuutta
Miehen 
paikka
Vaasasta Ouluun muuttaneet Ke-
räset löysivät nopeasti paikkansa 
seurakunnassa. 

– Irja tuli ensin, ja sitten Sep-
po alkoi kyyditä diakoniapiiriläi-
siä Pateniemen alueelta paikalle. 
Pianhan se Irja sanoikin, että tur-
haan sinä kotiin lähdet välillä, jää 
vaan tänne, Toppinen muistelee 
hymyssä suin. 

– Eikä Seppo ollut ainoa mies, 
sillä diakoniapiirissä kävi aktiivi-
sesti parhaimmillaan 6–7 mies-
tä. Se oli harvinaista, Irja Kerä-
nen muistelee. 

Sepolle löytyi pian myös oma 
palvelutehtävä.

– Eräs lääkäri kyseli, olisiko 
ketään vapaaehtoista käymään 
sotaveteraanin luona kaverina, 
Raili Toppinen kertoo. 

– Ja siellähän minä kävin yli 
kahden vuoden ajan, aina hänen 
kuolemaansa asti. Meillä riitti 
yhteisiä juttuaiheita ja aika kului 
muistellessa menneitä, Seppo Ke-
ränen kertoo.

Kerästen vapaaehtoistoiminta 
on pitänyt sisällään monenlais-
ta. Vanhuksia on kuljetettu kirk-
koon ja diakoniapiiriin, lisäksi 
Seppo on tehnyt puutöitä ja Irja 
muun muassa kirkon seinällä ko-
meilevan ristipistotyön. 

Leipomaankin päästiin, myy-
jäisiin, palvelutalon kahvituksiin 

ja diakoniapiiriläisille itselleen.
– Ne munkit, ne olivat Irjan 

bravuuri, Raili Toppinen heläh-
tää nauramaan.

Koko 
yhteisön hyväksi
Kolmikon muisteluissa paljas-
tuu, että diakoniapiirin toiminta 
on ollut juuri sitä yhteisöllisyyttä, 
jota nykyisin kaivataan. 

Yhteisvastuukeräyksen ai-
kaan diakoniapiiriläiset järjes-
tivät hiihtokilpailuja alueen lap-
sille, paistoivat makkaraa tai pi-
tivät lastenvaatteiden kirpputo-
ria. Vuodesta toiseen toiminnas-
sa mukana ollut joukko ystävys-
tyi pian. 

– Ensinhän minäkin olin hie-
man ujo, en meinannut uskal-
taa lukea hartaustekstiä piirissä. 
Mutta pian se meni ohi, meillä oli 
niin hyvä porukka ja sinne oli ai-
na mukava mennä, Irja Keränen 
muistelee. 

Toppinen kertoo diakonia-
työn muuttuneen paljon kol-
messa vuosikymmenessä. Viral-
lisesti diakoniapiirit ovat nykyi-
sin diakonian tukiryhmiä, mut-
ta sitäkin suurempi muutos on 
tullut siihen, miten apu löytää 
perille. 

Ennen tiedettiin, kuka naapu-
rustossa tarvitsee apua. Nykyisin 
toisten asioita ei tiedetä niin hy-
vin, ja apua tarvitsevienkin pitää 

pyytää sitä itse.
– Nämähän olivat minulle 

kuin työkavereita, niin paljon he 
tekivät. Diakoniapiiriläiset toivat 
tietooni apua tarvitsevat alueen 
asukkaat, he kun tunsivat alu-
een ihmiset ja hädänalaiset, Raili 
Toppinen kiittelee. 

Nykyisin diakonian vapaaeh-
toistyö painottuu lähimmäispal-
veluun ja henkiseen hätään. Tem-
pauksin järjestettyä rahankeruu-
ta on vähennetty. Vapaaehtois-
työssä tärkeämpää on ihmisten 
tapaaminen. 

Diakoniapiirissä kävijöiden 
määrä on vähentynyt. Vuosi-
kymmeniä mukana olleiden li-

säksi mukaan on tullut kuiten-
kin myös uusia vapaaehtoisia.

– Joka kerta ihmettelen kii-
toksella sitä, miten suuri jouk-
ko on paikalla. Vanhempi työn-
tekijä osaa käyttää hyödyksi va-
paaehtoisten vahvuuksia, kaik-
kea ei tarvitse osata itse, Toppi-
nen kertoo. 

Kaikilla kolmella on sama syy 
siihen, miksi he jaksoivat tulla 
paikalle vuodesta toiseen.

– Diakoniapiiristä haetaan 
voimaa arkipäivän palveluun, 
ihan niin kuin jumalanpalveluk-
sestakin.

elSi HuTTuNeN

Vapaaehtoisia palkittiin
Pateniemen kirkon 50-vuotisjuhlassa seurakuntatyön kultaisen an-

siomerkin vapaaehtoistyöstä Irja ja Seppo Keräsen lisäksi saivat: noin 

50 vuoden vapaaehtoistyöstä Maila Nikkilä, 40 vuoden vapaaeh-

toistyöstä Laila Pietilä ja 30 vuoden vapaaehtoistyöstä Paula Halo-

nen, Teemu Halonen, Sirkka Karjalainen, Ensi Pietilä, Sinikka Pieti-

lä, Valmas Raipoaho, Vuokko Ruus-

ka, Veikko Similä ja Irja Vento. Kir-

jalla muistettiin niitä aktiiveja, joi-

den toimintavuodet eivät riittäneet 

ansiomerkkiin. Kirjan saivat Tyyne Jyl-

hänkangas, Pentti Pietilä ja Kyllikki Vuo-

las. Seurakuntatyön ansiomerkin saivat ro-

vasti Aarno Erni, suntio Valma Kiuttu ja dia-

koniatyöntekijä Raili Toppinen.

E l s i  H u t t u n e n

Diakoniatyöntekijä Raili 
Toppinen (vasemmalla) 
tuntee Irja ja Seppo 
Keräsen kolmenkymmenen 
vuoden takaa.
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T
ehtävä: tuolin kuljetus Tuirasta Top-
pilaan. Onnistuu, kun paikalle kut-
suu Oulun seurakuntien talkooryh-
män miehet. Lähtöpisteenä on Öber-

gin talon piha, josta seurakuntayhtymän 
harmaa Hiace-pikkubussi kurvaa vähäva-
raisten apua tarvitsevien luokse. 

Kolmikko Ossi Kiuru, Hannu Ollak-
ka ja Kalle Kanerva korjaavat, kantavat 
ja siinä sivussa rupattelevat autettavansa 
kanssa. 

– Porukassa on tavallisesti viisi ihmis-
tä. Nyt me ollaan iskuryhmä, Ossi Kiuru 
kertoo. 

Talkooryhmä on toiminut vuodesta 
1998 ja Kiuru on yksi alkuperäisjäsenistä.

 – Tulin mukaan työttömien ruoka-
pankkiin, jossa jaoimme avustuskasse-
ja ihmisille, kertoo tuolloin työttömäksi 
jäänyt Kiuru.

– Ruokapankki osoittautui miehille hy-
väksi hommaksi. Samaan aikaan kysyttiin 
apua kodin pikku töihin, ja talkooryh-
mä perustettiin, vapaaehtoistyön diakoni 
Heikki Kaikkonen Oulun seurakuntayh-
tymästä kertoo puhelimitse.

Mutta palataanpa kevättalviseen keski-
viikkoon, sillä riuskat ja ripeät talkoomie-
het eivät lepää laakereillaan. Hiacen moot-
tori hurisee jo, kohta ollaankin kerrosta-
lon takapihalla Tuirassa. Rappukäytäväs-
tä astuvat ulos mies ja tuoli sekä nainen 
ja koira. Tuuli Olsonen pyysi talkoolaisia 
avuksi, kun omaa autoa ei ole.

– Käyn itse säännöllisesti Öbergin ta-
lolla ja tunnen nämä miehet sieltä, Olso-
nen kertoo, kun hän ja Rolle-koiran omis-
taja Jari Oikarinen siirtävät talkoomiesten 
kanssa tuolia auton takatilaan.

– Jos joku on kysynyt kuljetusapua, olen 
kertonut tästä ryhmästä, Olsonen lisää.

Talkoolaiset kuitenkin muistuttavat, 
että isoimmissa muutoissa autetaan vain 
kaikkein vähävaraisimpia, harkinnan 
mukaan.

Sitoutumista tarvitaan
Talkooryhmä kokoontuu joka torstai aa-
muyhdeksältä vapaaehtoistyön diakonin 
huoneessa Kirkkokadulla, jolloin katsas-
tetaan tulevat tehtävät. Varsinaisia kor-
jaus- ja kantohommia on neljästä viiteen 
kertaa viikossa.

– Vaikkei olisi hommaa, voimme käy-
dä lehtiä lukemassa ja kahvia keittelemäs-
sä, Hannu Ollakka iloitsee porukan yhtei-
sestä ajasta. 

Hän on mukana nyt toista kertaa: Välil-
lä koneistaja-Ollakalla on ollut töitä, mut-
ta nyt ”kellään ei ole raksalla tekemistä.” 
Työttömyysjakso alkoi marraskuussa.

– On joku tarkoitus nousta aamulla 
ylös, Ollakka toteaa ykskantaan.

Hän tuli mukaan omasta aloitteestaan, 
ottamalla yhteyttä seurakuntansa dia-
koniatyöntekijään. Kalle Kanerva taas ker-
too tulleensa mukaan tuttavan houkutte-
lemana. Vapaaehtoiseksi ei ole olemassa 
vain yhtä reittiä, tosin parhaiten työstä tie-
tää diakoniatyöntekijä Heikki Kaikkonen.

– Mietimme henkilön kanssa, mikä hä-
nen tehtävänsä voisi olla ja ohjaan hänet 
eteenpäin. Tai otan puhelinnumeron tal-
teen ja annan sen seurakunnan työnteki-
jälle, Kaikkonen kertoo.

TeKSTiT: HaNNa l. HolopaiNeN

Talkooryhmä korjaa huumorin tahtiin

Vapaaehtoistoiminta vaihtelee van-
husten ja näkövammaisten auttamises-
ta kirkonmenojen avustamiseen ja ker-
hojen vetämiseen. Tekemistä on paljon. 
Kaikkonen harmittelee, etteivät henkilöt 
ja tehtävät aina kohtaa toisiaan. 

– Emme aina osaa täsmällisesti ker-
toa, milloin hommia olisi ja kuinka kau-
an. Tarvitaan pitkäaikaista sitoutumista, 
eivätkä kaikki ole valmiita siihen.

riskejä miehiä tarvitaan
Tuoli on nyt aloittanut muutaman kilo-
metrin matkan. Kyydissä tulevat myös 

Tuuli Olsonen, Jari Oikarinen ja Rolle-koi-
ra (katso lehden kansi). Toppilassa parkki-
paikalla sitä odottaa huonekalun omistaja, 
Toni Natunen.

– Lainasin äidille tämän vuosi, pari sit-
ten, Natunen muistelee.

– Siinä on miniän hyvä istua, kolmas 
lapsi on tulossa, Tuuli Olsonen tokaisee. 

Laskettu aika onkin muutaman päivän 
päästä, kertoo tuleva isä. Talkoomiehet osal-
listuvat keskusteluun, kaikki ovat kuin van-
hoja tuttuja keskenään. Kyydissä mukana 
kulkenutta Rolle-koiraa rauhoitellaan ja il-
massa lentää pieniä, mukavia sanaleikkejä.

Tärkeä talkoomiehen ominaisuus on-
kin pilke silmäkulmassa.

– Aamulla kävimme Mäntylässä van-
han rouvan luona. Minä hänen kanssaan 
juttelin, kun muut tekivät, Ossi Kiuru vir-
nuilee kertoessaan päivän ensimmäisestä 
keikasta. Kuntoon tulivat kaappien rivat 
ja uunin ovi.

– Pistä siihen, että riskiä kaveria tarvi-
taan kantamaan pesukoneita. 

Tästä karhunoloisesta miehestä on hyvä 
ottaa esimerkkiä. Ossi Kiuru jaksaa ruuva-
ta ja kantaa vielä piirua vaille seitsemän-
kymppisenäkin.

Talkoilla tarkoitusta työttömän 
päivään. Hannu Ollakka, Ossi 
Kiuru ja harmaa pikkubussi tulevat 
vähävaraisten avuksi, kun tarvitaan 
miesten töiden tekijää. Huhtikuussa 
he suuntaavat lähetyksen pajaan 
huoltamaan polkupyöriä.

11.3. klo 9:08

Mar k ku Ru o t t i n e n
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Maanantai ei mittään, tiistai ei mit-
tään…Työttömän aamu saattaa al-
kaa arvottomuuden ja yksinäisyy-
den tunteilla. Ei ole paikkaa mihin 
mennä, missä tuntea itsensä hyödyl-
liseksi. On ikävä työpaikan kahvi-
pöytäkeskusteluja ja oma yhteisö on 
löytämättä. 

Näin ei kuitenkaan tarvitse olla, 
sillä evankelisluterilaiset seurakun-
nat järjestävät mahdollisuuden ko-
kea oman olemassaolonsa riemua ja 
nähdä kanssakulkijoita. Kun vilkai-
see Oulun seurakuntien viikoittais-
ta tapahtumakalenteria, on jokai-
selle päivälle paljon tarjottavaa: Va-
paaehtoistyötä, keskusteluryhmää, 
kädentyötä, musiikkiharrastusta ja 
hengellistä toimintaa. 

Vapaaehtoistyön diakoni Heikki 
Kaikkonen tietää 1990-luvun lama-
kokemuksella, että taantuman aika-
na tekemistä tarvitaan. Seurakun-
taan tiensä löytäneiden vapaaehtois-
ten määrä kasvoi ainakin viisitoista 
vuotta sitten.

– Ihmisiä tuli työttömien ruoka-
pankkiin paketoimaan ja jakamaan 
diakoniatyön vähävaraisille ruo-
kakasseja. Meillä oli kymmenkun-
ta vapaaehtoista. Ruokapankki an-
toi yksinkertaisen tekemisen kautta 
mielekkyyttä elämään.

Rauhan Tervehdyksen toimitus 
päätti kurkistaa, mihin kaikkeen 
oululainen työtön voi päiväsaikaan 
seurakunnassaan osallistua. Tavoit-
teena oli esitellä kolme erilaista te-
kemistä viikon varrelta. Kuljimme 
lähimmäisiä auttavan talkooryh-
män mukana, rupattelimme juttu-
tuvassa ja tutkimme kivikerholais-
ten hienoja käsitöitä. Lisää päivä- 
ja iltatekemistä voi käydä etsimässä 
oman seurakunnan internetsivuil-
ta tai tämän lehden menopalstalta. 
Yksin ei kannata jäädä ja auttavia 
käsiä kaivataan, lamassa ja nousu-
kaudella. 

– Jumala on varustanut meidät niin, et-
tä on antanut meille toisemme, diakonia-
työntekijä Saila Luukkonen lukee hengel-
listä kirjaa Pyhän Luukkaan kappelin aa-
muvalossa. 

Pitkässä pöydässä istuvilla juttutupalai-
silla on toisensa tunnin ajan joka maanan-
tai, kymmenestä yhteentoista. Yhteyttä pi-
detään muutoinkin.

– Tein tietokonepöydän viikonloppuna, 
Antero kävi katsomassa, mainitsee Reino 
Kanniala alkuhartauden loputtua.

Antero Koskinen nyökyttelee. Saila 
Luukkonen haluaa tietää enemmän. Mis-
tä pöytä on tehty?

Mutta ennen kuin kurkkua alkaa kui-

Kivikerhoon pääsee, kun kiertää Pyhän 
Tuomaan kirkon ympäri. Näin neuvoo 
Veikko Angeria näyttäessään ensikerta-
laiselle tietä. Kirkon sivulla on portaat alas 
ja niiden päässä ovi. Sisältä kuuluu rahinaa 
ja hurinaa, hiomakoneiden ääntä.

– Kivenhionta vaatii kärsivällisyyt-
tä. Melkein valmis kivi saattaakin lohje-
ta, kertoo Väinö Simojoki koneen äärestä.

Kivikerho kokoontuu joka tiistai aa-
mukymmenestä kahteen. Kerholaisil-
la on käytössään kellaritilan kolme huo-
netta. Kahdessa ensimmäisessä valmistu-
vat koru- ja käyttökivet. Viimeisessä taas 
tehdään tiffanylasitöitä. Leena Nauska on 
saanut valmiiksi joulukuussa aloittaman-

Työn loppu 
voi olla 
tekemisen alku

Kivikerhossa hiotaan sävyjä

Kahvia ja arjen kertomuksia

sa lasienkelin.
– Minulla on monta puolivalmista te-

keillä.
Nauska on opetellut lasin työstämisen 

taidon kansalaisopistossa. Kivikerhoon 
hän tuli muutama vuosi sitten.

– Leena toi mukanaan paljon niksejä, 
iloitsee kaima, Leena Lahti.

Kahdentoista korvilla koneet hiljene-
vät. Istutaan kahvipöytään ja pidetään pie-
ni hartaushetki. 

– Lauletaan kerhon oma virsi 183, jos-
sa puhutaan kivestä, eläkkeellä oleva pap-
pi Väinö Simojoki hymyilee.

Ja sitten lauletaan. Yksitoistahenkinen 
kuoro on veisannut tätä ennenkin, onhan 

kerholla ikää jo kaksikymmentä vuotta. 
Kahvitauolla ehditään jutella tapahtumis-
ta, joihin kerholaiset ovat osallistuneet yh-
dessä. Täällä tiedetään, että paitsi ihmi-
sessä myös jokaisessa kivessä on ainutlaa-
tuinen sävy.

– Innokkaalla kivimiehellä on aina ve-
sipullo mukana. Kun kivi kastuu, näkee 
millainen väri siihen tulee hiottaessa, mai-
nitsee Lauri Ilonen.

Mutta mihin menevät valmiit työt? Ker-
ho toimii lähetyksen hyväksi. Siispä koru-
ja kulkeutuu lähetystyön myymälöihin ja 
erilaisiin arpajaisiin. Läheisiä muistetaan 
kivi- tai lasilahjoilla. Toimittajankin mu-
kaan lähtee pieni hiottu ametistin pala.

vaa, haetaan aamukahvit. Pöydässä on 
suolaista ja makeaa, tarjoilemassa kaksi 
emäntää, Irma Kilpelä ja Kerttu Angeria.

Tätä on juttutupa. Uusia ja vanhoja kes-
kustelijoita, työttömiä ja eläkeläisiä. Puhu-
taan arkisista aiheista. Vitsaillaan, muis-
tellaan, kuunnellaan ja keksitään lisäky-
symyksiä. Luukkosen pehmeä ja rauhalli-
nen tapa kommentoida kuljettaa keskuste-
lua soljuvasti eteenpäin. 

– Juttutupa on matalan kynnyksen 
paikka, ei kirkkomaista toimintaa, Luuk-
konen kertoo.

Tänä maanantaina mukaan on saatu 
uusi juttelija, Lea Kela.

– Porukka tuntuu mukavalta, miettii 

vastikään työpaikastaan lomautettu Kela.
Juttutuvan historiaa on kirjoitettu jo 

kymmenen vuotta. Kun keskustelupii-
ri aloitti työttömien aamukahvin nimel-
lä, kokoonnuttiin vielä Kaijonharjun kes-
kuksessa. Raija Niskanen on ollut tarjoi-
lemassa ensimmäisiä kahveja. 

– Kahvinkeittäjäkin voi osallistua, rau-
hoittua, hän kehuu ilmapiiriä.

Kehuja tulee muiltakin, juttutupa tuo 
piristystä yksinäisen aamuun. Vain yhdes-
tä asiasta purnataan. Se on kokoontumis-
päivän siirtäminen tiistaista maanantai-
hin, samaan ajankohtaan kuin Koskelassa 
ja Karjasillalla. Kaikki vanhat tutut eivät 
pääse enää paikalle.

Irma Kilpelä (taaimmaisena) 
keittää kerholaisten kahvit. 
Raija Niskanen taas on 
kattauksen tekijä tuvan 
alkuajoilta. Lomautettu 
Lea Niskala on piirissä 
ensimmäistä kertaa, mistä 
kirjaa ääneen lukeva 
diakoniatyöntekijä Saila 
Luukkonen iloitsee.

Kivi ja lasi hioutuvat. Työtön 
Leena Nauska täyttää yhden 
päivän viikosta lasitöiden 
teolla. Enkeli on töistä uusin. 
Eläkeläinen Veikko Angeria 
teki marmorista Columbia-
sukkulan muistomerkin.

17.3. klo 13:03

16.3. klo 10:04

Hanna L .  H o lo p a in e n

Hanna L .  H o lo p a in e n

Lehden kansikuvassa 
Jari Oikarinen ja Tuuli Olsonen 

sekä Rolle-koira.
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Ohjelmien palautteet: 
radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 316 1563 (ma-pe)

radio dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Su 5.4. klo 10 messu tuomiokirkosta. Toimittaa 
Tiina Kinnunen ja avustaa Hanna-Maija Kar-
jalainen-Ollanketo. Musiikkipuolesta huoleh-
tivat urkuri Maija Tynkkynen ja Oulun Laulu. 
Su 5.4. klo 11.25 radiopyhäkoulussa on aiheena 
palmusunnuntai. Pyhäkoulun pitää Kirsi Isola.

Radio Dei Toivon päivä
Ohjelmat voi kuunnella myös Dein juttuarkis-
tosta, www.radiodei.fi
Ma–pe klo 16.20 Kysy mitä haluat - Mikko vas-
taa mitä haluaa. Ohjelman toimittaa Karjasillan 
seurakunnan pastori Mikko Salmi. Mikolle voi 
lähettää kysymyksiä osoitteessa www.radiodei.fi.
Ke 8.4. klo 15.40 Naisen allakassa kuullaan tie-
dottaja Mervi Päivärinnan kolumni.
Kiirastorstaina 9.4. klo 15.40 Kasvun paikassa 
puhutaan kärsimyksestä. Ohjelman toimittaa 
Marja Blomster.
Kiirastorstaina 9.4. kello 9–10 Radio Dein Päi-
vän vieraana on Oulun hiip-
pakunnan piispa Samuel Sal-
mi. Häntä haastattelee Marja 
Blomster. Haastattelu uusitaan 
pitkäperjantaina kello 13–14.

radio pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 5.4. klo 9.45 radiopyhäkou-
lussa on aiheena palmusunnun-
tai. Pyhäkoulun pitää Kirsi Isola.
Su 5.4. klo 10 jumalanpalvelus 
Ylivieskan kirkosta. Jumalan-
palveluksen jälkeen uusintana 

Eetterissä
viime maanantain Etappi-ohjelma, jonka toi-
mittaa Jukka Harvala Ylivieskasta.
Ma 6.4. klo 17.05 Etappi-ohjelman aiheena on 
ylösnoussut Kristus. Ohjelmassa kuullaan pää-
siäisajan laulutekstejä lausuttuna sekä urkumu-
siikkia Saloisten kirkossa. Toteutuksesta vastaa-
vat Raahen runoseura ja Raahen seurakunta. 
Ohjelman toimittaa Risto Parttimaa.
Kiirastorstaina 9.4. klo 19 jumalanpalvelus Sa-
loisten kirkosta.

www.virtuaalikirkko.fi
Su 5.4. klo 10 messu tuomiokirkosta. Toimittaa 
Tiina Kinnunen ja avustaa Hanna-Maija Kar-
jalainen-Ollanketo. Musiikkipuolesta huoleh-
tivat urkuri Maija Tynkkynen ja Oulun Laulu. 
Su 5.4. klo 18 J.S. Bachin Johannespassio Ou-
lun tuomiokirkosta. Esittäjät: Tuomas Kataja-
la (evankelista), Jorma Hynninen (Jeesus), Ari 
Rautakoski (Pilatus ja Pietari), Henna-Mari Si-
vula sopraano, Essi Luttinen altto, Nial Chorell 
tenori ja Jari Parvianen basso, Oulun katedraa-

likuoro, Sofia Magdalena-yhtye ja 
Oulunsalo Ensemble. Teoksen joh-
taa Raimo Paaso. 
Kiirastorstaina 9.4. klo 19 messu 
Oulun tuomiokirkosta. Toimittaa 
Jyrki Vaaramo, avustaa Ari-Pekka 
Metso, urkurina Maija Tynkkynen, 
Katedraalikuoro.
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Sisältöä elämään.
Lisää kirjoja: www.kirjapaja.fi

JOHN VIKSTRÖM

Lupausten virrassa
Raamatun lupaukset ovat kuin vuolas, raikas 
virta. Lupausten virrassa -kirjan teksteissä 
emeritusarkkipiispa John Vikström kirjoittaa 
vedestä, toivosta ja rohkeudesta käydä kohti 
tulevaa. Ovh. 24,90

HEIKKI KOTILA

Pieni rukouskirja 
Kirja on laadittu yksittäisen rukouksen 
apuvälineeksi, mutta se pyrkii samalla 
liittämään yksittäisen rukoilijan kirkon 
ikiaikaisen rukouksen yhteyteen. Ovh. 16,90

MARJAANA KANERVA

Kasvojesi valoon
Mietteitä ja rukouksia vuoden varrelle
Viisas hengellisen elämän ydinasioita pohtiva 
kirja on oikea aarre rukoilijalle ja hiljaisuuden 
tietä kulkevalle. Kirjassa on viikoittainen 
lukemisto vuoden ajalle. Ovh. 28,90

KATJA RITARI (TOIM.)

Polku jota kuljen 
Kelttiläisiä rukouksia
Monipuolinen valikoima alkuperäiseen kelttiläiseen 
hartaudenharjoitukseen ja jumalanpalveluselämään 
liittyviä rukouksia. Teos tarjoaa lukijalle kappaleen 
mystiikkaa ja johdattaa irlantilaisiin perinteisiin. 
Ovh. 23,90

EIRA HERNBERG

Kauneuden voimaa etsimässä 
Irinja Nikkasen elämä ja työ 
Omaääninen elämäkerta tarmokkaasta vaikuttajasta.  
Kiehtova henkilökuva on samalla Karjalan ja vanhan 
ortodoksisuvun historiaa. Ovh. 33,90

OLLI SEPPÄLÄ

Kari Hakala
Kiihko ja kutsumus
Kiinnostava henkilökuva avaa lukijalle näköalan 
ristiriitaiseen ja kiihkeään taiteilijapersoonaan, joka 
on pitkän tien kuljettuaan löytänyt oman äänensä. 
Ovh. 33,90

POHJOIS-
SUOMEN KOTI-
APU JA HOITO-
PALVELUT 

Tarjoamme laadukasta koti- 
ja hoitopalvelua elämän 
eri tilanteissa oleville kanssa-
ihmisille. Pyydä ilmainen 
palvelukartoitus!

> GSM 050 501 0055
> leena.luukkonen@kotiapu. 

VUOKRATAAN

Puh. 0400 681 698

Yksiöt
Kaksiot
Kolmiot

alkaen 390 €
alkaen 403 €
alkaen 595 €

Meri-Toppila

myös maksuhäiriöisille

www.vuokramedia.fi

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

Aki ja Saija Dahlström
Liikeajan jälkeen 0400 686 144

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100
Avoinna ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

www.oulunpantti.net

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

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

KULTAKORUJA HALVALLA JA 
REHELLISESTI PAINON MUKAAN 

- uusia ja kunnostettuja käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 4 €
- korjataan koruja, tilaustöitä

    - ostetaan puhelinosakkeita, päivän
      hintaan, rahat heti puhtaana käteen

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Ota yhteyttä! 

Takkurannantie 307, 90820 KELLO. 
GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

Isokatu 11, OULU   Tuomiokirkon vieressä
puh. 311 3354   Päivystys 24 h. puh. 0400 385 354

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas
Nuolihaukantie 4 A 6
puh. 045 134 7171

PANKKIKORTTI EI KÄY.
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Hoosianna! Herra, anna meille apusi
Palmusunnuntaista alkaen saamme seurata kunnian kuninkaan alennustietä. Jeesus oli 
tulossa pääsiäisjuhlille Jerusalemiin ratsastaen aasilla. Tieto hänen tulostaan oli saanut 
kansaa liikkeelle. Tielle levitettiin vaatteita ja palmun oksia. Kansan joukossa oli niitä, 
joille Jeesuksen persoona oli kuin punainen vaate. Hän oli fariseuksille kansan villit-
sijä. He, jotka olivat saaneet nähdä Jeesuksen tekemiä ihmetekoja, kertoivat niistä yhä 
ihmeissään. Tunnelma tiellä oli ilmeisen kireä.

Jeesus tiesi, mikä häntä odotti. Hän oli valmis uhritielle, ristin tielle meidän täh-
temme. Opetuslapsilla oli vaikeuksia pysyä mukana tapahtumien kulussa. Vasta jäl-
keenpäin he ymmärsivät, miten kirjoitukset toteutuivat Jeesuksessa.

Jeesus meni ratsastuksen jälkeen temppeliin. Siellä hän ensin kaatoi rahanvaihtajien 
pöydät. Hän paransi vielä sokeita ja rampoja. Lapset innostuivat huutamaan: ”Hoosi-
anna, Daavidin Poika.” Tämä suututtu ylipapit, jotka nuhtelivat Jeesusta. Hän sanoi: 
”Ettekö ole koskaan lukeneet tätä sanaa: ´Lasten ja imeväisten suusta sinä olet hankki-
nut kiitoksen.́ ?”(Matt. 21:15–16)

Hiljainen viikko kutsuu meitäkin tutkistelemaan, mihin joukkoon kuulumme, 
kenen lauluja laulamme. Saamme rohkaistua nostamaan katseemme kärsivään Vapah-
tajaan. Hän on käynyt läpi hylkäämisen, pilkan ja kidutuksen. Hän tuntee inhimillisen 
tuskan ja ahdistuksen. Sen tähden hän yhä voi olla mukana meidän elämämme syvis-
säkin vesissä. Hänen kärsimisensä kautta meillä on lupa uskoa, että Jumala on meille 
armollinen.

Hoosianna! Herra, anna meille apusi. Tuo huuto huulilla on helpompi jatkaa matkaa 
kahden maan kansalaisena vaikka matkanteko tuntuisi uuvuttavan täällä maailmassa.

SirKKu eHo
Kirjoittaja on eläkkeellä oleva sairaalasielunhoidon kouluttaja.

Palmusunnuntaista alkaa Kunnian Kuninkaan kärsimystie. Pyhä on perinteitä 
täynnä. Vaikka hoosianna-huudot kaikuvat, on teksteissä tihentymänä jo lähes-
tyvän ristinkuoleman tuntu. Aihepiiri on yhteneväinen ensimmäisen adventti-

sunnuntain kanssa. 
3. vuosikerran mukainen Matteuksen evankeliumikatkelma kertoo jatko-osan tut-

tuun hoosianna-kertomukseen. Jeesus tuli Jerusalemin temppeliin ja kaatoi rahanvaih-
tajien pöydät ja kyyhkystenmyyjien jakkarat. Hän moitti juutalaisia, jotka olivat tehneet 
temppelistä ”rosvojen luolan”. Perusteena radikaalille toimilleen Jeesuksella oli raama-
tunkohta: ”Minun huoneeni on oleva rukouksen huone.”

Hoosianna-kulkue ja erityisesti lapset olivat tulleet Jeesuksen perässä temppeliin asti 
huutamaan hoosiannaa. Tämä ärsytti suunnattomasti ylipappeja ja lainopettajia. Luuk-
kaallakin ”kieltoteema” on esillä, tosin jo ennen kaupunkiin tuloa, kun opetuslapset 
yritettiin vaientaa laulamasta kiitoslaulua. Siksi voidaan sanoa, että alkuseurakunnan 
kristityt muistivat hyvin Jeesuksen seuraajien ensimmäisenä palmusunnuntaina koke-
man vastuksen Jerusalemissa.

Jo Vanhassa testamentissa Punaisen meren rannalla laulettiin lasten kiitosvirsi. Jee-
sus ei haluakaan hiljentää temppelissä iloitsevia lapsia. Hän perustelee valintaansa viita-
ten ennustukseen VT:ssa: ”Ettekö ole koskaan lukeneet tätä sanaa: ’Lasten ja imeväisten 
suusta sinä olet hankkinut kiitoksesi’?” Näin hän sitoo oman kohtalonsa VT:n ennus-
tuksiin. Tämä ärsytti oppineita entistä enemmän. Sulkeisiin merkitty evankeliumiteks-
tin loppuosa kertoo nykyihmisen mielestä kummallisesta tapahtumasta, viikunapuun 
kiroamisesta. Tämän Jeesus tekee, koska puu ei tuota hedelmää. Tapaus kuuluu eska-
tologisiin, lopunajallisiin ihmeisiin. Opetuslapset hämmästelevät tapahtunutta, Jeesus 
taas opetuslasten uskon heikkoutta. Hänen seuraajilleenhan jopa vuorten suistaminen 
mereen on mahdollista, jos sitä uskossa rukoillaan.

peKKa TuoMiKoSKi

Päivän psalmi 
Ps. 22: 2–6 tai Ps. 118: 26–29
Ensimmäinen lukukappale 
Jes. 50: 4–10 tai Sak. 9: 9–10 
Toinen lukukappale 
Fil. 2: 5–11 tai Hepr. 7: 24–27 
Evankeliumi Matt. 21: 12–17 (18–22) 

Jeesus Kristus, Vapahtajamme. 

Ihmiset juhlivat tuloasi Jerusalemiin, 

mutta jättivät sinut sitten yksin kärsimään. 

Anna meille rohkeutta ja lujuutta, 

niin että pysymme sinussa  

myös vaikeuksien  

ja vastoinkäymisten hetkinä. 

Kuule meitä, sinä, joka elät ja hallitset 

Isän ja Pyhän Hengen kanssa  

aina ja ikuisesti.

w w w.sxc . hu



12    Nro 13      2.4.2009

umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 5.4. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Tiina Kinnunen ja avustaa 
Hanna-Maija Karjalainen-Ol-
lanketo. Urkuri Maija Tynk-
kynen ja Oulun Laulu. www.
virtuaalikirkko.fi. Radiointi 
radio Dei.
Messu su 5.4. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Tiina Kinnunen ja kant-
tori Maija Tynkkynen.
Viittomakielinen messu su 
5.4. klo 12 Keskustan seu-
rakuntatalossa. Messun jäl-
keen käsitellään kuurojen 
kirkkoneuvostoasiaa.
Iltakirkko ma 6.4. klo 19 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Hanna-Maija Karjalainen-
Ollanketo. Tuiran kamarikuo-
ro, urkuri Maija Tynkkynen.
Iltakirkko ti 7.4. klo 19 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Matti Pikkarainen ja ur-
kuri Maija Tynkkynen. Cap-
pella pro Vocale.
Iltakirkko ke 8.4. klo 19 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso ja kant-
tori Raimo Paaso.
Viikkomessu to 9.4. klo 14 
Oulun tuomiokirkossa. Toi-
mittaa Jyrki Vaaramo, avus-
taa Jyrki Vaaramo ja kantto-
ri Raimo Paaso.
Iltakirkko to 9.4. klo 19 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Matti Pikkarainen, avus-
taa Tiina Kinnunen ja kantto-
rit Henna-Mari Sivula ja Rai-
mo Paaso, Tuomiokirkkokuo-
ro. www.virtuaalikirkko.fi.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 2.4. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Ilkka Järviö. Kirkkokahvit.
Messu su 5.4. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Juhani 
Lavanko, avustaa Liisa Karku-
lehto, kanttorina Taina Vouti-
lainen, Pyhän Andreaan lap-
sikuoro. Kirkkokahvit. Kahvi-
keskustelu. Mahdollisuus kes-
kusteluun ja rukoukseen.
Messu su 5.4. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Er-
ja Järvi, avustaa Asta Leino-
nen, kanttorina Ilkka Järviö. 
Kastellin kirkkokuoro. Kirk-
kokahvit.
Messu su 5.4. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa Jaakko 
Tuisku, kanttorina Taina Vou-
tilainen. Kirkkokahvit. 
Messu su 5.4. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustaa Asta 
Leinonen, kanttorina Hen-
riikka Rantala. 
Messu su 5.4. klo 12 Maikku-
lan kappelissa. Toimittaa Er-
ja Järvi, avustaa Juha Vähä-
kangas, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Kirkkokahvit. 
Gospelmessu su 5.4. klo 18 
Kastellin kirkossa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, saarna op-
pilaitospastori Virpi Sillan-
pää-Posio. Musisoimassa Esa 
Rättyä ja Karjasillan gospel-
ryhmä YA1. Teejatkot seura-
kuntasalissa, Virpi Sillanpää-
Posio alustaa kummilapsitoi-
minnasta.

Hiljaisen viikon rukoushetki 
ma 6.4. klo 19 Karjasillan kir-
kossa. Mikko Salmi, Ilkka Jär-
viö. Kastellin kirkkokuoro.
Hiljaisen viikon rukoushet-
ki ti 7.4. klo 19 Karjasillan kir-
kossa. Liisa Karkulehto, Ilkka 
Järviö.
Hiljaisen viikon rukoushet-
ki ke 8.4. klo 19 Karjasillan 
kirkossa. Mikko Salmi, Juha 
Soranta.
Tilkkutäkkimessu ke 8.4. klo 
19 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Toimittaa Anna-Leena Häk-
kinen, avustaa Atte Kääriäi-
nen, kanttorina Taina Vouti-
lainen. KGB-bändi. Kirkko-
kahvit.
Sanajumalanpalvelus to 
9.4. klo 13 Tahkokankaan 
palvelukeskuksesssa. Toimit-
taa Jonna Kalliokoski, kant-
torina Ilkka Järviö.
Messu to 9.4. klo 18 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, kanttorina Ilk-
ka Järviö. Kastellin kirkko-
kuoro.
Messu to 9.4. klo 18 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Sanna Okkola, avustaa 
Mervi Keskinen, kanttorina 
Henriikka Rantala. 
Messu to 9.4. klo 19 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Liisa 
Karkulehto, avustavat Kim-
mo Kieksi, Matti Häkkinen  
ja Jaakko Lounela, kanttori-
na Juha Soranta. 
Messu to 9.4. klo 19 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Anna-Leena Häkkinen, 
avustaa Petri Satomaa. Kant-
torina Taina Voutilainen. 
Mervi Kyrki, viulu.

Hiljaisuuden messu to 9.4. 
klo 19 Maikkulan kappelissa. 
Toimittaa Esa Nevala, kant-
torina Riitta Piippo. Kappelin 
laulu- ja soitinryhmä. 

Tuiran seurakunta
Ekumeeninen jumalanpal-
velus to 2.4. klo 19 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Veijo Koi-
vula ja ekumeeninen työryh-
mä, kanttorina Heikki Jämsä.
Messu su 5.4. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Pasi Ku-
rikka, avustavat Harri Fager-
holm, Pekka Jarkko ja Ter-
hi-Liisa Sutinen, kanttori-
na Heikki Jämsä. Pyhä Luu-
kas 3- ja Rajakylä 4 -päivä-
rippikouluryhmät osallistu-
vat messuun.
Messu su 5.4. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Ulla 
Metsänheimo. 
Messu su 5.4. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Hannu Ojalehto, avustaa Ju-
ha Tahkokorpi, kanttorina 
Tommi Hekkala. Tuiran Kir-
kon Naiskuoro. 
Sanajumalanpalvelus su 
5.4. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa teol. yo Ju-
ha Maalismaa, kanttorina Ul-
la Metsänheimo. 

Iltamessu su 5.4. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Mar-
kus Raspohja, avustaa He-
lena Paalanne, kanttorina 
Heikki Jämsä. 
Hiljaisen viikon iltajuma-
lanpalvelus ma 6.4. klo 19 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, kantto-
rina Tommi Hekkala.
Yliopiston ekumeninen 
pääsiäishartaus ti 7.4. klo 10 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Ari Savuoja, kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki. 
Joni Saarela, sello.
Messu ti 7.4. klo 13 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Juha Tah-
kokorpi, avustaa Paula Kyllö-
nen ja Aino-Liisa Ilkko, kant-
torina Heikki Jämsä. Katso 
Seniorit - linja-autoreitti.
Hiljaisen viikon iltajuma-
lanpalvelus ti 7.4. klo 19 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Sanna Komulainen, avus-
taa teol. yo Juha Maalismaa, 
kanttorina Tommi Hekkala.
Hiljaisuuden messu ti 7.4. 
klo 19 Pyhän Luukkaan kap-
pelissa. Toimittaa Ulla Säi-
lä, avustaa lauluryhmä Re-
sonanssi.
Iltajumalanpalvelus ja eh-
toollinen kirkkokäsikirjan 
vanhan kaavan mukaisesti 
ke 8.4. klo 19 Tuiran kirkos-
sa. Toimittaa Harri Fager-
holm, avustavat Pasi Kurikka 
ja teol. yo Juha Maalismaa, 
kanttorina Heikki Jämsä.

Kiirastorstain messu to 9.4. 
klo 19 Tuiran kirkossa. Toi-
mittaa Helena Paalanne, 
avustaa Nanna Helaakos-
ki, kanttorina Taru Änges-
levä. Jaana ja Jorma Pulkki-
nen laulu. 
Kiirastorstain messu to 9.4. 
klo 19 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa Juha Valp-
pu, avustaa Pasi Kurikka, 
kanttorina Ulla Metsänhei-
mo. Kiimingin seurakunnan 
poikakuoro.
Kiirastorstain messu to 
9.4. klo 19 Pyhän Luukkaan 
kappelissa. Toimittaa Stiven 
Naatus, avustaa Päivi Jussila, 
kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki. Joni Saarela, sello. 

Oulujoen seurakunta
Perhemessu su 5.4. klo 10 
Oulujoen kirkossa. Toimittaa 
Paavo Moilanen, saarnaa Riit-
ta Kentala, kanttorina Lauri 
Nurkkala. Avustaa muskari-
ryhmät ja pienten kuoro joh-
tajana Anna Haanpää-Vesen-
terä sekä Saarelan päivä- ja il-
tapäiväkerholaiset.
Messu su 5.4. klo 12 Pikkara-
lan koululla. Toimittaa Paa-
vo Moilanen, saarnaa Riitta 
Kentala, kanttorina Sanna 
Leppäniemi.
Sanajumalanpalvelus su 
5.4. klo 12 Huonesuon seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina 
Lauri Nurkkala.

Hiljaisen viikon kirkkoilta 
ma 6.4. klo 19 Oulujoen kir-
kossa. Saarnaa Riitta Ken-
tala, kanttorina Lauri Nurk-
kala, Oulujoen kirkon lapsi-
kuoro.
Hiljaisen viikon kirkkoilta ti 
7.4. klo 19 Oulujoen kirkossa. 
Pääsiäisen ajan runoja ja mu-
siikkia. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi, runot Heimo Töl-
li. Lauletaan pääsiäisenajan 
lauluja ja virsiä.
Hiljaisen viikon kirkkoilta 
ke 8.4. klo 19 Oulujoen kirk-
ko. Toimittaa Antti Leskelä, 
kanttorina Lauri Nurkkala.
Kiirastorstain messu to 
9.4. klo 19 Oulujoen kirkos-
sa. Toimittaa Pentti Kortes-
luoma, saarnaa Paavo Moi-
lanen, Gaudiate-kuoro joh-
tajana ja kanttorina Lauri 
Nurkkala.

YlIKIIMInKI
Messu su 5.4. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Veijo Koivula, kanttorina Leo 
Rahko.
Hiljaisen viikon kirkkoilta 
ma 6.4. klo 19 Ylikiimingin 
kirkossa. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Leo Rahko.
Hiljaisen viikon kirkkoilta  
ti 7.4. klo 19 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Martti Pen-
nanen, kanttorina Leo Rah-
ko. Kirkkokuoro.
Hiljaisen viikon kirkkoilta 
ke 8.4. klo 19 Ylikiimingin 
kirkossa. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Leo Rahko. 
Lapsikuoro.
Kiirastorstain messu to 9.4. 
klo 19 Ylikiimingin kirkossa. 
Toimittaa Martti Pennanen, 
kanttorina Leo Rahko.

Hailuoto
Perhekirkko palmusunnun-
taina su 5.4. klo 12. Toimit-
taa Matti Keskinen, kantto-
ri Kaisamarja Stöckell. 
Ahtisaarna ti 7.4. klo 19.
Messu kiirastorstaina 9.4. 
klo 19. Toimittaa Matti Kes-
kinen, kanttori Kaisamarja 
Stöckell.

Haukipudas
Perhemessu su 5.4. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Sami 
Puolitaival, saarna Maria Vä-
häkangas, kanttorina Hannu 
Niemelä ja Kaisa Säkkinen, 
seurakunnan lapsikuoro.
Hiljaisen viikon iltajuma-
lanpalvelus ma 6.4. klo 
19 kirkossa. Toimittaa Sami 
Puolitaival, kanttorina Han-
nu Niemelä, musiikkiavusta-
jina Miika Nieminen ja Esa 
Rättyä. Iltakirkkoon kut-
sutaan erityisesti nuoria ja 
nuoria aikuisia.
Iltajumalanpalvelus ti 7.4. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa 
Maria Vähäkangas, kantto-
rina Hannu Niemelä, Hauki-
putaan Mieskuoro.
Iltajumalanpalvelus ke 
8.4. klo 19 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Kaltakari, kantto-
rina Kaisa Säkkinen, Perjan-
taikuoro.
Kiirastorstain messu to 
9.4. klo 19 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Kaltakari, saarna 
Sami Puolitaival, kanttorina 
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Kaisa Säkkinen, Oulun seu-
dun AMK:n kanttoriopiske-
lijoiden lauluryhmä.

Kempele
Palmusunnuntain perhe-
messu su 5.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Rehu-
mäki, avustaa Veijo Lauro-
nen, kanttorina Marja-Liisa 
Jääskeläinen. Kirkkokahvit. 
Kahvien jälkeen Raamattua 
lukemaan -lukuohjelman 
hetki Matteuksen ja Mar-
kuksen evankeliumin huip-
pukohdissa, mukana Pekka 
Rehumäki.
Hiljaisen viikon iltakirkko 
ma 6.4. klo 19 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, kant-
torina Marja-Liisa Jääskeläi-
nen. Iltakirkon jälkeen puo-
len tunnin kävelylenkki, pa-
luu kirkolle ja iltatee, Paavo 
Takalahti puhuu liikunnasta 
ja terveydestä.
Hiljaisen viikon iltakirkko ke 
8.4. klo 19 kirkossa. Toimit-
taa Seija Helomaa, kanttori-
na Marja-Liisa Jääskeläinen. 
Mukana Varttuneet.
Kiirastorstain messu 9.4. klo 
19 kirkossa. Toimittaa Pek-
ka Rehumäki, avustaa Leena 
Brockman, kanttorina Marjo 
Irjala. Mukana Askeleet.

Kiiminki
Palmusunnuntain perhe-
messu su 5.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pauli Niemelä, 
saarna Raimo Salonen, avus-
taa Erja Haho, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo, urku-
rina Katri Niskakangas, poi-
kakuoro. Uusien työnteki-
jöiden tehtävään siunaami-
nen messussa ja kirjanpitäjä 
Rauha Jokikokon läksiäisjuh-
la seurakuntakeskuksessa.
Palmusunnuntain perhe-
messu su 5.4. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Raimo Salonen, kanttori-
na Katri Niskakangas, nuor-
ten musiikkiryhmä.
Iltajumalanpalvelus ma 6.4. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa 
Pekka Asikainen, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo.
Iltajumalanpalvelus ti 7.4. 
klo 19 Jäälin seurakuntako-
dissa. Toimittaa Pauli Nie-
melä, kanttorina Katri Nis-
kakangas, lauluryhmä Va-
namot.
lasten pääsiäiskirkot ke 
8.4. klo 9 ja 10 Jäälin seura-
kuntakodissa. Toimittaa Rai-
mo Salonen, avustaa Birgit-
ta Kontio, Oili Kajava, Teija 
Hanhela, Kaija Luukkonen, 
Merja Pyykkönen, kanttori-
na Katri Niskakangas.
Iltajumalanpalvelus ke 8.4. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa 
Raimo Salonen, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo, pro-
jektikuoro.
lasten pääsiäiskirkot to 9.4. 
klo 9 ja 10 kirkossa. Toimit-
taa Raimo Salonen, avustaa 
Birgitta Kontio, Oili Kajava, 
Teija Hanhela, Kaija Luukko-
nen, Merja Pyykkönen, kant-
torina Jarkko Metsänheimo.
Kiirastorstain messu to 9.4 
klo 19 kirkossa. Toimittaa 
Saija Kronqvist, Raimo Sa-
lonen, avustaa Anne Schön-
berg, kanttorina Katri Niska-

kangas, kirkkokuoro. Kulje-
tuspyynnöt kirkkoherranvi-
rastoon 7.4. mennessä p. 040 
584 4406.

Liminka
Palmusunnuntain messu su 
5.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Heloma, kantto-
rina Mika Kotkaranta.
Palmusunnuntain messu su 
5.4. klo 15 Vanamossa. Toi-
mittaa Kimmo Helomaa, 
kanttorina Mika Kotkaranta.
Iltakirkko ma 6.4. klo 19 kir-
kossa. Toimittaa Anna-Maa-
ri Ruotanen, kanttorina Mi-
ka Kotkaranta.
Iltakirkko ti 7.4. klo 19 kir-
kossa. Toimittaa Kimmo 
Helomaa, kanttorina Mika 
Kotkaranta.
Iltakirkko ke 8.4. klo 19 kir-
kossa. Toimittaa Ilkka Torn-
berg, kanttorina Mika Kot-
karanta. Mukana Tähdet-
kuoro.
Messu kiirastorstaina 9.4. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa 
Ilkka Tornberg, avustaa An-
na-Maari Ruotanen, kantto-
rina Mika Kotkaranta. Mu-
kana kirkkolaulajat.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus 
palmusunnuntaina 5.4. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Timo 
Riihimäki, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen, kuo-
ro avustaa.
Messu kiirastorstaina 9.4. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Riihimäki ja kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen.

Muhos
Palmusunnuntain perhe-
kirkko su 5.4. klo 12 kir-
kossa. Toimittaa Simo Pek-
ka Pekkala, kanttorina Ossi 
Kajava. Mukana perhetyö ja 
lapsikuoro.
Hiljaisen viikon iltamessu ti 
7.4. klo 19 Laitasaaren ruko-
ushuoneella. Toimittaa Jou-
ni Heikkinen. Eläkeliiton lau-
luryhmä.
Pääsiäisen kirkkohetket 
lapsille ke 8.4. klo 9.30 ja 
10.30 kirkossa. Toimittaa 
Jouni Heikkinen, kanttorina 
Ossi Kajava.
Ehtoolliskirkko kiiratorstai-
na 9.4. klo 19 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekkala, 
puhe Jouni Heikkinen, kant-
torina Ossi Kajava, kirkko-
kuoro avustaa.
Hiljaisen viikon virsi- ja eh-
toolliskirkko to 9.4. klo 13.30 
Jokirinteen palvelukodeissa. 
Toimittaa Jouni Heikkinen, 
kanttorina OssiKajava.

Oulunsalo
Messu su 5.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Vesa Äärelä 
kanttori, Taru Pisto.

Pudasjärvi
Messu su 5.4. klo 10 seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Matti Hanhisuanto, avustaa 
Juha Kukkurainen, kanttori 
Jukka Jaakkola.
Ehtoollisiltakirkko su 5.4. 
klo 18 seurakuntakodissa. 
Toimittaa Matti Hanhisu-

anto, avustaa Oskari Holm-
ström, kanttori Jukka Jaak-
kola.

Siikalatva
KESTIlÄ
Messu palmusunnuntaina 5.4. 
klo 12 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Perttu Kyllönen, kant-
torina Veijo Kinnunen.  
Ahtikirkko ma 6.4. klo 19 Kes-
tilän kirkossa. Toimittaa rovas-
ti Sulo Kautto, kanttorina Un-
to Määttä.
Hiljaisen viikon ehtoollis-
kirkko ti 7.4. klo 13 Kesti-
län kirkossa. Toimittaa Heik-
ki Karppinen, kanttorina Un-
to Määttä. Jos tarvitset kyy-
ditystä tai avustajaa, ota yh-
teys Saila Karppiseen p. 0207 
109 856. Tarjoilu seurakunta-
kodissa.
Ahtikirkko ke 8.4. klo 19 Kes-
tilän kirkossa. Toimittaa Minna 
Rahko, kanttorina Ulla Koskelo.
lasten ja koululaisten pää-
siäiskirkko to 9.4. klo 9.15 
Kestilän kirkossa. Toimittaa 
Markku Jaakkola, kanttorina 
Arja Leinonen. 
Messu kiirastorstaina 9.4. klo 
19 Kestilän kirkossa. Toimittaa 
rovasti Hannu Lauriala, kant-
torina Ulla Koskelo.

PIIPPOlA   
Messu palmusunnuntaina 5.4. 
klo 10 Piippolan kirkossa. Toi-
mittaa Erkki Piri, kanttorina 
Unto Määttä. 

Hiljaisen viikon lastenkirk-
ko ti 7.4. klo 10 Piippolan kir-
kossa. Toimittaa Erkki Piri, 
kanttorina Unto Määttä.
Ahtikirkko ti 7.4. klo 19 Piip-
polan kirkossa. Toimittaa Merja 
Jyrkkä, kanttorina Unto Määttä. 
Kansalaisopiston kaksi kuoroa 
avustavat. Iltakahvit Väinölässä.
Ahtikirkko ke 8.4. klo 19 Piip-
polan kirkossa. Toimittaa Erkki 
Piri, kanttorina Unto Määttä. 
Koululaiskirkko to 9.4. klo 
12 Piippolan kirkossa. Toimit-
taa Erkki Piri, kanttorina Un-
to Määttä. 
Messu kiirastorstaina 9.4. klo 
19 Piippolan kirkossa. Toimit-
taa Erkki Piri, kanttorina Un-
to Määttä.

PUlKKIlA 
Messu palmusunnuntaina 
5.4. klo 12 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Heikki Karppinen, 
kanttorina Unto Määttä.
lastenkirkko ma 6.4. klo 10 
Pulkkilan kirkossa. Toimittaa 
Heikki Karppinen, kanttorina 
Unto Määttä.    
Iltakirkko ma 6.4. klo 19 Pulk-
kilan kirkossa. Toimittaa Heik-
ki Karppinen, kanttorina Pek-
ka Kyöstilä.
Iltakirkko ti 7.4. klo 19 Pulk-
kilan kirkossa. Toimittaa Heik-
ki Karppinen, kanttorina Veijo 
Kinnunen. 
Iltakirkko ke 8.4. klo 19 Jun-
nonojan rukoushuoneella. Toi-
mittaa Martti Arkkila, kantto-
rina Pekka Kyöstilä. 

Koululaiskirkko to 9.4. klo 
10 Pulkkilan kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, kantto-
rina Unto Määttä. 
Messu kiirastorstaina 9.4. klo 
19 Pulkkilan kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, kantto-
rina Pekka Kyöstilä. 

PYHÄnTÄ
Messu palmusunnuntaina 5.4. 
klo 10 Pyhännän kirkossa. Toi-
mittaa Perttu Kyllönen, kant-
torina Veijo Kinnunen.   
Ahtikirkko ma 6.4. klo 19 Py-
hännän kirkossa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen, kanttorina 
Veijo Kinnunen. 
lasten pääsiäiskirkko ke 
8.4. klo 9.30 ja klo 18 Pyhän-
nän kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Veijo 
Kinnunen. Lapsikuoro avus-
taa. Kuvaelmassa Enna Junno, 
Eija Niilekselä, Marja Keskinen 
ja Hanna Loivarinne. 
Messu kiirastorstaina 9.4. klo 
18.30 Pyhännän kirkossa. Toi-
mittaa Perttu Kyllönen, kant-
torina Veijo Kinnunen. Avus-
taa Enna Junno. 

RAnTSIlA
Messu palmusunnuntaina 5.4. 
klo 10 Rantsilan kirkossa. Toi-
mittaa Markku Jaakkola, kant-
torina Arja Leinonen. Lapsi-
kuoro avustaa. 
lasten pääsiäiskirkko ma 
6.4. klo 10 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Markku Jaakkola, 
kanttorina Arja Leinonen. 

Ahtikirkko ma 6.4. klo 19 
Rantsilan kirkossa. Toimittaa 
Markku Jaakkola, kanttorina 
Arja Leinonen. 
Ahtikirkko ti 7.4. klo 19 Rant-
silan kirkossa. Toimittaa Mark-
ku Jaakkola, kanttorina Arja 
Leinonen. 
Ahtikirkko ke 8.4. klo 19 
Rantsilan kirkossa. Toimittaa 
Markku Jaakkola, saarna Pek-
ka Marttila, kanttorina Arja 
Leinonen. 
Messu kiirastorstaina 9.4. klo 
19 Rantsilan kirkossa. Toimit-
taa Markku Jaakkola, kantto-
rina Arja Leinonen.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
5.4. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttorina Pentti Korkiakos-
ki. Rauhanyhdistyksen mies-
ten lauluryhmä avustaa.
Kiirastorstain messu 9.4. 
klo 19 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Timo Liikanen, kant-
torina Pentti Korkiakoski. 
Kirkkokuoro.

TEMMES
Kiirastorstain messu 9.4. 
klo 19 Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Leila Ikonen, kant-
torina Heikki Lumiaho.
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Kempele 
Rauhanyhdistyksen pääsiäis-
ajan lauluilta ti 7.4. klo 19 kir-
kossa. 

Kiiminki
Giovanni Battista Pergolesin 
Stabat Mater su 5.4. klo 19 Kii-
mingin seurakuntakeskuksessa. 
Teos on J. S. Bachin sovittama. 
Virve Karén, sopraano, Magdy 
Mikaelberg mezzosopraano.

liminka
Ristin juurella -konsertti pit-
käperjantaina 10.4. klo 19 Li-
mingan kirkossa. Nonetti-kuo-
ro, joht. Tibor Garanvölgyi ja 
säestäjänä Mika Kotkaranta. 
Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa.
Lakeuden alueen pääsiäislau-
luilta pääsiäispäivänä klo 18 
Limingan kirkossa. Tilaisuu-
den järjestää Limingan rau-
hanyhdistys.

lumijoki
Pääsiäisajan laulutilaisuus ja 
iltahartaus ma 6.4. klo 19 kir-
kossa.

Muhos
Pudasjärven kirkkokuoron ja 
Muhoksen seurakunnan ka-
marikuoron kärsimysajan 
musiikkia ke 8.4. klo 19 Mu-
hoksen kirkossa. Dietrich 
Buxtehuden säveltämä paas-
tonajan kantaatti, J. S. Bachin 
katumusaiheinen kantaatti se-
kä Felix Mendelssohnin sävel-
tämä passiokantaatti. Kantaat-
teja säestää orkesteri. Teosten 
johtajina toimivat Ossi Kajava 
ja Jukka Jaakkola. Tilaisuudes-
sa kuullaan ahtiteksti. 

pudasjärvi
Paastonajan virsiä ma 6.4 klo 
18 Latukahvila Pytkynpirtillä, 
Syötekyläntie 382.
Pudasjärven kirkkokuoron ja 
Muhoksen seurakunnan ka-
marikuoron kärsimysajan 
musiikkia 7.4. klo 19 Pudas-
järven seurakuntatalossa. 
Dietrich Buxtehuden säveltä-
mä paastonajan kantaatti, J. S. 
Bachin katumusaiheinen kan-
taatti sekä Felix Mendelssoh-
nin säveltämä passiokantaat-

ti. Kantaatteja säestää orkeste-
ri. Teosten johtajina toimivat 
Ossi Kajava ja Jukka Jaakko-
la. Tilaisuudessa kuullaan ah-
titeksti.

Siikalatva
Konsertti palmusunnuntaina 
5.4. klo 14 Kestilän kirkossa. 
Baritoni Raimo Laukka, säes-
tys Mika Jaakola, runotekstit 
Hannele Jormakka. Järjestä-
jänä Siikalatvan kunnan kult-
tuuritoimi.
Paastonajan virsi-ilta palmu-
sunnuntaina 5.4. klo 19 Py-
hännän kirkossa. Mukana lap-
si- ja nuorisokuoro. Hartaus 
Perttu Kyllönen.
Oi, katso Golgataa – paasto-
najan vokaali- ja urkumu-
siikkia ti 7.4. klo 19 Kestilän 
kirkossa. OAMK:n kirkkomu-
siikin opiskelijoiden Cadenza-
kuoro. Vapaa pääsy.
Kärsimysajan  virsia ja laulu-
ja pitkänäperjantaina 10.4. klo 
19 Piippolan kirkossa. Sanaju-
malanpalveluksen yhteydessä. 
Sävelhartaus Pääsiäisajan 

musiikkia su 12.4. klo 19 Py-
hännän kirkossa. Musiikista 
vastaavat kanttorit Veijo Kin-
nunen, Pekka Kyöstilä, Arja 
Leinonen ja Unto Määttä. 
Hartaus Perttu Kyllönen.

Tyrnävä
Musiikkiahti ke 8.4. klo 19 
Tyrnävän kirkossa. Osia F-
Lisztin teoksesta Ristin tie. 
Laulu Tyrnävän kirkkokuoro, 
urut Pentti Korkiakoski.

oulun seurakunnat
J. S. Bachin Johannespassio su 
5.4. klo 18 Oulun tuomiokir-
kossa. Teoksen johtaa  Raimo 
Paaso. Ohjelma 15/10 euroa. 
www.virtuaalikirkko.fi.
Hiljaisen viikon urkuvartti 
ma 6.4. klo 12.15 Oulun tuo-
miokirkossa. Maija Tynkky-
nen soittaa urkupartitan Tut-
kimaan oi Jeesus auta -virren 
teemasta.
Hiljaisen viikon iltamusiikki 
ma 6.4. klo 19 Pyhän Tuomaan 
kirkossa. Sekakuoro Tuike. J.S. 
Bachin kuorokoraaleita. 

Hiljaisen viikon urkuvart-
ti ti 7.4. klo 12.15 Oulun tuo-
miokirkossa. Maija Tynkky-
nen soittaa urkukoraaleja Kas 
Karitsata Jumalan -virren tee-
masta.
Virsilauluilta ti 7.4. klo 18 
Heinätorin seurakuntatalos-
sa. Hiljaisen viikon virsiä, Es-
ko Laukkanen.
Hiljaisen viikon iltamusiikki 
ti 7.4. klo 19 Pyhän Tuomaan 
kirkossa. Pyhän Tuomaan lap-
sikuoro.
Hiljaisen viikon urkuvartti ke 
8.4. klo 12.15 Oulun tuomio-
kirkossa. Maija Tynkkynen 
soittaa urkukoraaleja Oi rak-
kain Jeesukseni -virren tee-
masta.
Hiljaisen viikon iltamusiikki 
ke 8.4. klo 19 Pyhän Tuomaan 
kirkossa. Cadenza-kuoro.
Pietari-oratorio ma 13.4. klo 
18 Karjasillan kirkossa. Cantio 
laudis -kuoro. Teoksen johtaa 
Olli Heikkilä. Ohjelma 10/5 
euroa. 

Johannespassio kuullaan 
sunnuntaina Oulun tuomiokirkossa
Johann Sebastian Bachin Johan-
nespassio kaikuu Oulun tuomio-
kirkossa sunnuntaina 5. huhti-
kuuta. Teoksen johtaja kantto-
ri Raimo Paaso uskoo, että kirk-
koon on tulossa niin paljon mu-
siikin rakastajia, että kaikki eivät 
mahdu edes sisälle. 

Virtuaalikirkossakin passi-
ota seuraa tuhansittain ihmisiä 
eri puolelta maailmaa, Paaso ar-
velee. Äänenlaatu tulee olemaan 
loistava, hän lupaa.

Passio kuvaa Kristuksen kär-
simystä ja kuolemaa evankelista 
Johanneksen silmin. Bach sävel-
si passion musiikin niin karuksi, 
että tavallinenkin ihminen pääsee 
Kristuksen kärsimystä lähelle.

– Säveltäjä tiesi, miten musiik-
ki vaikuttaa ihmiseen. Musiikis-
sa kuulee kiduttamisen ja ruos-
kaniskujen äänet. Tarinan pe-
rustana on Jeesuksen viimeinen 
elinpäivä. Se on tosi karua, Paa-
so miettii.

Tapahtumat kuvastuvat Bach-
in nerokkaassa musiikissa. Mie-
likuvat tavoittavat tavallisetkin 
pulliaisetkin.

– Kun evankelista vihdoin sa-
noo ”Jeesus kallisti päänsä”, tun-
nelma on aina yhtä vaikuttava, 
Paaso luonnehtii. Sitä ennen on 
kuultu rahvaan kiihkoa ja koettu 
traagisia tapahtumia.

– En pääse kiinni pääsiäisen 
sanomaan kuin passioiden kaut-
ta. Bachin passiot ovat musiikin 
aatelia, kivijalka. Johannespassio 
pääsee Bachin tuotannossa top 3 
-listalle, Paaso arvioi.

Samaa mieltä näyttää olevan 
moni muukin. 

– Helsingistä soitettiin ja ky-
syttiin, eikö ohjelmia voisi ostaa 
ennakkoon, Paaso naurahtaa.

Passioon on vapaa pääsy, mut-
ta Paaso uskoo, että yleisö ostaa 
mielellään ohjelman, koska sen 
avulla voi paremmin seurata esi-
tyksen etenemistä.

Johannespassion työstäminen 
alkoi vuosi sitten, jolloin pääroo-
leja esittävät Jorma Hynninen, 
Tuomas Katajala ja Nial Chorell 
värvättiin. Kuoron harjoitukset 
alkoivat viime keväänä ja ne hui-
pentuvat kuluvaan viikkoon, jol-
loin harjoitellaan useita tunteja 
illassa.

– Äänet ovat kovassa rasituk-
sessa. Kaikki pitää suunnitel-
la niin, että ääniä ei rasiteta tur-
haan, Paaso kertoo.

Lauantaina passio esitetään 
Kuusamossa. Esitys alkaa Pyhän 
Ristin kirkossa klo 18. Sunnun-
taina se esitetään  Oulun tuomio-
kirkossa kello 18.

peKKa HeliN
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2.4.–9.4.2009

Ahtisaarna, vai mikä se oli?

enot oulussa 

Hiljaisen viikon eli pääsiäistä 
edeltävän viikon aikana voi 
käydä kirkossa vaikka päivit-
täin kuulemassa kärsimyshis-

torian tapahtumia. Perinteisesti Jee-
suksen kärsimyshistoria on jaettu 
kuuteen lukuun eli ahtiin, joista on 
saarnattu hiljaisen viikon aikana pi-
dettävissä jumalanpalveluksissa.

Mutta mikä ahtisaarna on? 
Saarna on sanana niin tuttu, et-

tei edes kirkon oma Aamenesta öy-
lättiin -sanasto vaivaudu sitä selittä-
mään. Wikipediasta sen sijaan löytyy 
selitys saarnalle: Saarna on Raamat-
tuun tai muihin uskonnollisiin teks-
teihin perustuva puhe, joka sijoittuu 
jumalanpalveluksen yhteyteen. Luon-
teeltaan saarna on opetusta ja julistus-
ta ja saarnan pitäjä käsittelee puhees-
saan usein kirkkovuoden vaiheeseen 
sopivaa raamatunkohtaa.

Ahti on oudompi, sillä olettaa so-
pii, ettei kyse ole supisuomalaisesta 
miehen nimestä. Tällä kertaa kirkon 
sanastosta löytyy etsivälle vastaus: 
Ahti on lainaa ja tulee latinan sanasta 
actus ja ruotsin sanasta akt. Molem-

mat sanat tarkoittavat näytöstä, osaa 
tai kappaletta. Kirkollisessa kielessä 
ahti tarkoittaa Jeesuksen kärsimys-
historian osaa.

Siinä mielessä ahtisaarnoista pu-
huminen on vanhanaikaista, että ne 
eivät kuulu enää nykyiseen kirkkokä-
sikirjaan. Kirkkokäsikirja on siis se 
kirja, josta löytyvät jumalanpalvelus-
ten kaavat ja messusävelmistöt, kirk-
kovuoden pyhäpäivien raamatunteks-
tit ja rukoukset sekä kirkollisten toi-
mitusten kaavat. 

Vaikka ahtitekstit eivät enää si-
sälly nykyiseen kirkkokäsikirjaan, 
voidaan niitä käyttää edelleen hil-
jaisen viikon – joka sekin tunnet-
tiin ennen eri nimellä piinaviikkona 
– jumalanpalveluksissa. Nykyisessä 
kirkkokäsikirjassa ahtien sijaan on 
katkelmia Luukkaan, Johanneksen 
ja Matteuksen evankeliumeista. Ja 
niitä voi käydä kuulemassa hiljaisen 
viikon iltakirkoissa, rukoushetkis-
sä, kirkkoilloissa ja iltajumalanpal-
veluksissa.

SaTu lapiNlaMpi

A r k i s to  /  E s s i  S a l o ran t aHartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Raamattupiiri to 2.4. ja 9.4.  
klo 14, Keskustan seurakun-
tatalo. Pastori Anna-Mari 
Heikkinen.
Ompeluseurat to 2.4. klo 14, 
Intiön seurakuntakoti. 
Hartaus to 2.4. klo 18.30, 
Kuntotalo. Tiina Kinnunen.
Sana elää pe 3.4. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 4.4. klo 10, 
Vanha pappila. 
Hiljaisuuden ja jakamisen 
lauantai la 4.4. klo 12, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 4.4. klo 18, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Opettajien raamattupiiri ti 
7.4. klo 18, Sipiläsali. 
Päiväseurat ke 8.4. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Hartaus ke 8.4. klo 14.15, 
Aurinkokoti. Ehtoollinen, 
Anna-Mari Heikkinen.
Keskiviikkoseurat ke 8.4. 
klo 18, Sipiläsali. 
Miesten piiri ke 8.4. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hartaus ke 8.4. klo 18.30, 
Kuntotalo. Anna-Mari Heik-
kinen.
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 8.4. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. 
Hartaus to 9.4. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Eh-
toollinen, Ari-Pekka Metso.

Karjasillan seurakunta
Yhdessä Jumalan edessä 
-ilta to 2.4. klo 18–20, Kau-
kovainion kappeli. Illan läh-
tökohtana on Jumalan rak-
kaus. Ilta sisältää ylistys- ja 
muita yhteislauluja, ruko-
usta, sanaa ja todistuspu-
heenvuoroja. Teetarjoilu. 
Lastenhoito. 
Raamattupiiri to 2.4. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Teemailta to 2.4. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Lönnrot, Reino Helttunen.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 3.4. klo 18, Kas-
tellin kirkko.
Kastellin raamattupiiri ke 
8.4. klo 11–12, Kastellin kirk-
ko. Jatkamme Jobin kirjan 
käsittelyä. 
Arabiankielinen raamattu-
piiri ke 8.4. klo 18–21, Kau-
kovainion kappeli.

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 2.4. klo 
12.30, Tuiran kirkko. 
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
2.4. ja 9.4. klo 15, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Apostolien te-
koja ja lähettien kirjeitä, mu-
kana Pasi Kurikka.
Keskustelu- ja raamattupiiri 
to 2.4. klo 18, Tuiran kirkko. 
Yliopiston ekumeeninen 
pääsiäishartaus ti 7.4. klo 
10, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Toimittaa ortodoksinen kirk-
koherra Raimo Kiiskinen, yli-
opistopastori Ari Savuo-
ja, puhe kirkkoherra Juha-
ni Lavanko, kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki, Joni Saaa-
rela, sello.
Raamattupiiri ti 7.4. klo 18, 
Niittyaron seurakuntakoti.

Raamattupiiri ke 8.4. klo 10, 
Rajakylän seurakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
Sanan äärellä to 2.4. klo 
18.30, Huonesuon seurakun-
takoti. Lähetys- ja diakoniail-
ta, mukana Ulla-Maija Ruot-
salainen. Luemme ja jaam-
me hengellisesti rakentavia 
tekstejä. Tuemme lähimmäi-
siä lähellä ja kaukana. 
Akkuna-iltapäivä su 5.4. klo 
16, Hintan seurakuntatalo. 
Iltamessu kuuluu Akkuna-
iltapäiviin. Paavo Moilanen 
saarna, liturgia Ilkka Mäki-
nen. Tilaisuuden aikana py-
häkoulu. Akkuna-tilaisuudet 
järjestää seurakunta yhdessä 
Kansanlähetyksen, Kylväjän 
ja SLEY:n kanssa.
Hiljaisen viikon kirkkoil-
ta ma 6.4. klo 19, Oulujoen 
kirkko. Saarnaa Riitta Ken-
tala, kanttorina Lauri Nurk-
kala, Oulujoen kirkon lapsi-
kuoro.
Hiljaisen viikon kirkkoilta ti 
7.4. klo 19, Oulujoen kirkko. 
Pääsiäisen ajan runoja ja mu-
siikkia. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi, runot Heimo Töl-
li. Lauletaan pääsiäisenajan 
lauluja ja virsiä.
Hiljaisen viikon kirkkoilta 
ke 8.4. klo 19, Oulujoen kirk-
ko. Toimittaa Antti Leskelä, 
kanttorina Lauri Nurkkala.

YlIKIIMInKI
Hiljaisen viikon kirkkoilta 
ma 6.4. klo 19, Ylikiimin-
gin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Leo 
Rahko.
Hiljaisen viikon kirkkoilta ti 
7.4. klo 19, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Martti Penna-
nen, kanttorina Leo Rahko. 
Kirkkokuoro.
Hiljaisen viikon kirkkoilta 
ke 8.4. klo 19, Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Leo Rahko.
Lapsikuoro.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
J. S. Bachin Johannespas-
sio su 5.4. klo 18, Oulun 
tuomiokirkko. Teoksen esit-
tävät Oulun katedraalikuo-
ro, Oulunsalo ensemble, 
Tuomas Katajala evankelis-
ta, Jorma Hynninen jeesus, 
Ari Rautakoski Pilatus ja 
Pietari, Henna-Mari Sivula 
sopraano, Essi Luttinen alt-
to, Nial Chorell tenori ja Ja-
ri Parvianen basso. Teoksen 
johtaa Raimo Paaso. Ohjel-
ma 15/10 euroa. www.virtu-
aalikirkko.fi.
Hiljaisen viikon urkuvartti 
ma 6.4. klo 12.15, Oulun tuo-
miokirkko. Maija Tynkkynen 
soittaa J. S. Bachin urkupar-
titan Tutkimaan oi Jeesus au-
ta -virren teemasta.
Hiljaisen viikon urkuvartti 
ti 7.4. klo 12.15, Oulun tuo-
miokirkko. Maija Tynkkynen 
soittaa urkukoraaleja Kas ka-
ritsata Jumalan -virren tee-
masta.
Virsilauluilta ti 7.4. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hiljaisen viikon virsiä, Esko 

Laukkanen.
Hiljaisen viikon urkuvartti 
ke 8.4. klo 12.15, Oulun tuo-
miokirkko. Maija Tynkkynen 
soittaa urkukoraaleja Oi rak-
kain Jeesukseni -virren tee-
masta.

Karjasillan seurakunta
Pietari-oratorio ma 13.4. 
klo 18, Karjasillan kirkko. 
San. Niilo Rauhala, säv. Antti 
Heikkilä. Solistit: Heikki Rai-
nio, tenori (Pietari), Henna-
Mari Sivula, mezzosopraano, 
Joose Vähäsöyrinki, barito-
ni, Ari Rautakoski, baritoni, 
Markku Liukkonen, basso. 
Cantio Laudis -kuoro ja Ou-
lun kamariorkesteri. Teoksen 
johtaa Olli Heikkilä. Ohjelma 
10/5 €. 
Kirjavirtaa pappilassa miel-
likuvituksessa, kummalli-
sella tavalla ke 22.4. klo 18, 
Kastellin kirkko. Eriskum-
mallisia, outoja kirjoja, mie-
lipiteitä puolesta ja vastaan. 
Yann Martel: Piin tarina ja 
Steven Hall: Haiteksti. Osaat-
ko lukea tälläisiä kirjoja?
Runokvarkki Siivessä la 
25.4. klo 13, Siipi. Mitä pitää 
sisällään runokvarkki? Ota 
asiasta selvää. Mukana ih-
mettelemässä pastori Juha 
Vähäkangas.

Tuiran seurakunta
Hiljaisen viikon iltamusiik-
ki ma 6.4. klo 19, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Kärsimystien 
musiikkia, Sekakuoro Tuike, 
johtaa Lauri-Kalle Kallunki.
Ohjelmassa mm. J. S. Bachin 
kuorokoraaleita. 
Hiljaisen viikon tiistain ilta-
musiikki ti 7.4. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Pyhän Tuo-
maan lapsikuoro, johtaa Ul-
la Metsänheimo, Paula Paa-
nanen huilu ja Petteri Paana-
nen klarinetti.
Hiljaisen viikon keskivii-
kon sävelhartaus Oi kat-
so Golgataa ke 8.4. klo 
19, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. OAMK:n kirkkomusiikin 
opiskelijoiden kuoro Ca-
denza esittää paastonajan 
laulumusiikkia. Ohjelmassa 
kuullaan myös urkuteoksia. 
Vapaa pääsy.

Diakonia
Työttömien ateria keski-
viikkoisin alkaen 15.4. klo 
11–13, Öbergin talon alaker-
ta. Hinta 2 €. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 3161 
405 tuomiokirkkoseurakun-
nan diakoniatyöntekijöille 
keskustelua, kotikäyntiä tai 
taloudellisen tuen hakemis-
ta varten.

Karjasillan seurakunta
Juttutupa ma 6.4. klo 13, 
Kastellin kirkko. Keskustel-
laan ajankohtaisista ja/tai 
juttutupalaisille tärkeistä 
asioista. Kokoonnumme seu-
rakuntasalin puolella.
Diakoniapiiri ke 8.4. klo 15–
16.30, Maikkulan kappeli. 

Tuiran seurakunta
Työttömien ruokailu to 2.4. 
klo 12–13, Rajakylän seura-
kuntakoti. Ruokailu maksaa 
2 euroa, maksetaan ruokai-
lun yhteydessä.
Senioreiden kerho pe 3.4. 
klo 10, Rajakylän seurakun-
takoti. Käsittelemme ihmisen 
elämänkaaren suuria tapah-
tumia ja niistä selviämistä.

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
KEHITYSVAMMAISET
Keskustelukerho ti 7.4. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kehitysvammai-
sille aikuisille.
Avotyöntekijöiden keskus-
teluilta ke 8.4. klo 16–17.30, 
Öbergin talo. 

KUUlOVAMMAISET
Viittomakielinen messu su 
5.4. klo 12, Keskustan seura-
kuntatalo. Huom, jumalan-
palveluksen paikka on muut-
tunut. Messun jälkeen käsi-
tellään kuurojen kirkkoneu-
vostoasiaa.
lähetyspiiri ma 6.4. klo 14, 

Kuurojen yhdistys. Vieraa-
na lähetystyöntekijä Arto 
Hukari.
PÄIHDETYö
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 6.4. klo 14.30, Diakonia-
keskus, alakerta. 
Päihdetyön raamattupiiri ti 
7.4. klo 13, Diakoniakeskus, 
yläkerta.

Lähetys
lähetyssoppi to 2.4. klo 10–
14, Keskustan seurakuntata-
lo. Leivonnaisia, käsitöitä, ar-
poja ja muuta mukavaa sekä 
vohvelikahvila. Tuotto ohja-
taan nimikkotyölle Suomen 
Lähetysseuran kautta. 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14, 
la klo 12–15. Puodista käy-
tettyjä astioita, liinavaattei-
ta, koruja, kirjoja sekä pajan 
tuotteita, tarjolla myös kah-
via yms. Pajassa tehdään kä-
sitöitä. P. 044 316 1720. 
lähetystovi pe 3.4. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Kahdeksas käsky, mukana 
Pentti Kortesluoma.
Kädentaitoja ja askartelua 
la 4.4. klo 12, Siipi, lähetyk-

sen puoti ja paja. Teemana 
pääsiäinen.
Valtakunnalliset lähetys-
juhlat Tampereella 5.–7.6. 
klo 22, Tampere. Suomen 
Lähetysseuran vuosijuh-
lat ovat tänä vuonna Tam-
pereella. Lisätietoja ohjel-
masta www.lahetysjuhlat.
fi. Lähtö Oulun seurakun-
tien järjestämälle retkelle 
linja-autoaseman tilausajo-
laiturista, paluu sunnuntai-
iltana. Matkan hinta 105 € 
sisältää matkan, majoituk-
sen kahden hengen huo-
neissa hotelli Waltikassa 
Valkeakoskella sekä vakuu-
tuksen seurakuntien jäse-
nille. Osallistujille lähete-
tään retkikirje. Matkanjoh-
tajina toimivat lähetyssih-
teerit Ulla Mäkinen ja Raija 
Nissinen. Ilmoittautuminen 
viimeistään to 30.4. p. (08) 
316 1340 tai www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 2.4. klo 14, 
Vanha pappila. Raamattu-
tunti Lauri Kujala.
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Oi, katso Golgataa 

Hiljaisen viikon iltamusiikit 
Pyhän Tuomaan kirkossa 

 
 

Maanantaina 6.4. klo 19 
Sekakuoro Tuike 

johtaa Lauri-Kalle Kallunki 
 

Tiistaina 7.4. klo 19 
Pyhän Tuomaan lapsikuoro 

johtaa Ulla Metsänheimo 
Paula Paananen, huilu 

Petteri Paananen, klarinetti 
 

Keskiviikkona 8.4. klo 19 
Oamk:n kirkkomusiikkiopiskelijoiden kuoro, Cadenza 

 
 
 
 

 
Vapaa pääsy 

Tilkkutäkkimessu 

Keskiviikkona 8.4. klo 19 Pyhän Andreaan kirkossa 

Teemme matkaa Jeesuksen ristintiellä laulujen, ru-
kousten ja ehtoollisen kautta. Toimittaa Anna-Leena 
Häkkinen, avustaa Atte Kääriäinen, kanttorina Taina 
Voutilainen. KGB-bändi. Kirkkokahvit.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 6.4. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 6.4. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 

YlIKIIMInKI
Piispankamarin kahvila ja 
kirpputori pe 3.4. klo 11–14, 
Ylikiimingin vanha pappila. 
Lähetyksen hyväksi toimiva 
kahvila ja kirpputori.

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perhepyhis su 5.4. klo 16, 
Oulun tuomiokirkon kryp-
ta. Perhepyhis on pyhäkoulu, 
johon on tervetullut koko 
perhe, myös mummit ja vaa-
rit, kummit ja naapurit per-
heineen tai ilman. 
Koulukadun pyhäkoulu su 
5.4. klo 16.30, Koulukatu 10. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu to 2.4. ja 9.4. klo 
14.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 7–9-vuotiaille.
Pyhäkoulu su 5.4. klo 10, 
Kastellin kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana.
Pyhäkoulu su 5.4. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana.
Pyhäkoulu su 5.4. klo 12, 
Maikkulan kappeli. Me-
diapyhäkoulu. Teemme pie-
niä juttuja median kanssa.
Pyhäkoulu su 5.4. klo 12, Py-
hän Andreaan kirkko. Juma-
lanpalveluksen aikana.
Pyhäkoulu su 5.4. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. Juma-
lanpalveluksen aikana.
Kolmen polven perhekerho 
ma 6.4. klo 10–11.30, Kairos-
koti. Hartaus, leikkiä, laulua 
ja askartelua yhdessä Kairos-
kodin vanhusten ja henkilö-
kunnan kanssa. 
Sarasuontien perhekerho 
ma 6.4. klo 10, Sarasuontien 
päiväkoti. 
Perhekerho ti 7.4. klo 9.30–
11, Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ke 8.4. klo 9.30, 
Kastellin kirkko. Aloitamme 
hartaushetkellä kirkossa. 
Kahvi- ja mehuhetken jäl-
keen vietämme aikaa yhdes-
sä leikkien ja laulellen.
Perhekerho ke 8.4. klo 10–
11.30, Pyhän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Purjehtijantien perhekerho 
pe 3.4. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti.
Pyhäkoulu su 5.4. klo 11, Kui-
vasjärven seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 5.4. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Kansainvälinen pyhäkou-
lu su 5.4. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä.

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 5.4. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu su 5.4. klo 16–
17.15, Hintan seurakuntata-
lo. Akkuna-tilaisuuksien ai-
kana. Pyhäkoulusta vastaa-
vat Elina Palojärvi ja Säde 
Pokka. Järjestää seurakunta 

yhdessä Kansanlähetyksen, 
Kylväjän ja SLEY:n kanssa. 

YlIKIIMInKI
Perhekerho to 2.4. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo.

Varhaisnuoret
Lisätietoja varhaisnuorten 
kerhoista osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pienoismallikerho su 5.4. klo 
14, Öbergin talo. Kerho on 
tarkoitettu kaikille pienois-
mallien kasaamisesta kiinnos-
tuneille. Tervetulleita ovat 
myös isät ja äidit yhdessä las-
tensa kanssa. Kerho kokoon-
tuu joka kuukauden 1. ja 3. 
sunnuntai ja on maksuton ei-
kä edellytä ennakkoilmoit-
tautumista.

Karjasillan seurakunta
Retki Tampereelle 15.–17.5.  
10–14 vuotiaille tytöille ja 
pojille. Käymme Pandan teh-
taanmyymälässä, TV2-stu-
diolla, Amurin työläismuseo-
korttelissa ja Särkänniemes-
sä sekä osallistumme juma-
lanpalvelukseen Ylöjärven 
kirkossa. Retken hintaan 140 
€ sisältyy matkat, majoitus, 
tapaturmavakuutus seura-
kunnan jäsenille, ruokailut, 
sisäänpääsymaksut kaikkiin 
kohteisiin, myös elämysa-
vaimen Särkänniemen elä-
myspuistoon. Ilmoittautu-
minen viimeistään 29.4. klo 
16 www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo tai arkisin klo 9–16 p. 
08 3161 340. Muista mainita 
erityisruokavaliot ja allergi-
at. Retkelle pääsee mukaan 
45 lasta. Tiedustelut Esa Har-
ju p. 040 5752 713.

Nuoret

Karjasillan seurakunta
nuortenilta ke 8.4. klo 19–
20.30, Kaukovainion kappeli. 

Nuoret aikuiset 
Cross Cafe – Kristillinen 
nuorten aikuisten kahvi-
la pe 3.4. ja 17.4. klo 19–
00.30, Isokatu 11, tuomiokir-
kon vieressä. Oululainen re-
JoiCe esiintyy klo 21. Vapaa-
ehtoinen ohjelmamaksu 2 € 
Kirkon Ulkomaanavun työl-
le. Elävää musiikkia, evanke-
liumia ja elämyksiä rennos-
sa seurassa. www.oulunseu-
rakunnat.fi/crosscafe.
Yliopiston ekumeeninen 
pääsiäishartaus ti 7.4. klo 
10, Pyhän Luukkaan kappeli.  
Toimittaa ortodoksisen seu-
rakunnan kirkkoherra Raimo 
Kiiskinen ja yliopistopastori 
Ari Savuoja, puhe kirkkoher-
ra Juhani Lavanko. Voirinke-
likahvit.
Opiskelijoiden yhteinen 
raamattupiiri ti 7.4. klo 18, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Filosofinen keskustelupii-
ri to 9.4. klo 16.15, Oulun yli-
opiston sali KTK 219. Mukana 
lehtori, KT Markku Salakka, 
kansainvälisen työn pastori 
Árpád Kovács ja yliopistopas-

tori, TT Ari Savuoja. Järjestet-
ty yhdessä Oulun yliopiston 
kanssa.
Kappelive la 18.4. klo 19, Py-
hän Luukkaan kappeli. Esiin-
tyjänä Dad´s Hello. Jos tar-
vitset lastenhoitoa konser-
tin ajaksi, ilmoita siitä 11.4. 
mennessä Nanna Helaakos-
kelle, p. 050 5750 826.

OPISKElIJAJÄRJESTöT
Körttiopiskelijoiden seu-
rat to 2.4. klo 19. Körtiksel-
lä, Luokotie 5 A 5, Välivainio.
Uusheräyksen ilta to 2.4. 
klo 19, Koulukatu 41. Kalevi 
Silvola: Jeesuksen nimessä ja 
veressä.
Evankelinen nuorten ai-
kuisten ilta pe 3.4. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Tapakristillisyys, Veijo Koi-
vula. Lastenhoito järjestetty.
OPKOn opiskelijailta la 4.4. 
klo 19, Öbergin talo. Löy-
tyykö lapselle ystävää? Irma 
Moilanen.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 6.4. klo 
18.30, Torikatu 9 A 32. Arto 
Hukari: Taivas ja Helvetti.
Evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 8.4. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Maailma ei riitä, Anne 
Hopeavuori.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Toiminta- ja keskusteluker-
ho to 2.4. klo 10.30, Heinäto-
rin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 2.4. klo 
12, Kajaanintie 1. 
Tarinatupa ke 8.4. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 2.4. 
klo 13, Kastellin kirkko. 

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten kerhon pääsi-
äisvaellus to 2.4. klo 12.15, 
Tuiran kirkko. Lähtö Tuiran 
kirkolta 12.15 Pyhän Luuk-
kaan kappeliin pääsiäisvael-
lukselle ja paluu klo 13.50.
Seurakuntakerho to 2.4. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Hiljaisen viikon messu ti 7.4. 
klo 13, Tuiran kirkko. Kut-
summe eläkeläiset ja pal-
velutaloissa asuvat ikäihmi-
set hiljaisen viikon messuun.
Messun jälkeen kirkkokah-
vit seurakuntasalissa. Järjes-
tämme linja-autokuljetuk-
sen, tiedot reitistä erillisessä 
ilmoituksessa.

Oulujoen seurakunta
Sanginjoen seurakuntaker-
ho to 2.4. klo 12, Nykyrillä, 
Sanginjoentie 626. 
Seurakuntakerho to 2.4. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Hoikantien seurakuntaker-
ho to 2.4. klo 14, Hoikantien 
palvelutalo. 

Leirit ja retket
Veteraanileiri Rokuan leiri-
keskuksessa 11.–14.5. Roku-
an leirikeskus. Hinta 64€. Il-
moittautumiset 24.4. men-
nessä p. 083161340.

Omaishoitajien leiri 15.–
17.5. Rokuan leirikeskus. Leiri 
on tarkoitettu sinulle, jos ha-
luat hengähtää ja kerätä voi-
mia sekä saada tietoa oman 
hyvinvointisi lisäämiseksi. Lei-
rin hinta on 47 euroa sisältä-
en matkat, majoituksen, ruo-
kailut, leiriohjelman sekä va-
kuutuksen seurakuntien jäse-
nille. Ilmoittautuminen 30.4. 
mennessä p. 08 3161 340. Jär-
jestäjänä myös Oulun seu-
dun omaishoitajat ja läheiset 
ry. Leirillä mukana Paula Kyl-
lönen p. 040 723 5880, Saila 
Luukkonen p. 040 574 7092 
ja Marja-Liisa Kuukasjärvi p. 
040 526 8105. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten leiri 27.–30.4. 
Rokuan leirikeskus. Etusi-
ja karjasiltalaisilla. Hinta 64 
€ sis. matkat, täysihoidon ja 
vakuutuksen Oulun seura-
kuntien jäsenille. Ilmoittau-
tuminen p. 08 3161 340 vii-
meistään 15.4. Mukana Mar-
jo Heikkinen ja Asta Leino-
nen. Ilmoittautuneille lähe-
tetään leirikirje. 
Kesäretki Runnin kylpylään 
9.–11.6. Runnin ohjelmatar-
jonnan lisäksi tutustumme 
Paanukirkkoon Kärsämäellä, 
Evakkokeskukseen Iisalmes-
sa ja Kyröniemen Hiljaisuu-
den keskukseen Vieremällä. 
Retken hinta 215 € sis.puoli-
hoidon, matkat, vakuutuksen 
Oulun seurakuntien jäsenil-
le ja valintasi mukaan yhden 
seuraavista hoidoista: puoli-
hieronta, kevyt jalkahoito tai 
intialainen päänhieronta. Si-
tova ilmoittautuminen 17.4. 
mennessä p. 08 3161 340 ma-
pe klo 9–16. Etusija karjasil-
talaisilla. Lisätietoja Asta Lei-
nonen 040 574 7157 ja Terttu 
Rahko 040 575 2712.

Kuorot ja kerhot
Lisätietoja kuoroista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.

Muut menot
Kaatuneitten omaiset ma 
6.4. klo 12, Keskustan seura-
kuntatalo. 
Pääsiäisen messutyöpaja 
kaikenikäisille ti 7.4. klo 17–
18, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Valmistetaan Pääsiäispäi-
vän messu yhdessä Laurin ja 
Stivenin kanssa.
Kunnostettuja polkupyöriä 
myytävänä ma 20.4. klo 10, 
Siipi, lähetyksen puoti ja paja.
Sinä olet tähti su 26.4. klo 
14, Kastellin kirkko. Koko 
perheen laulutapahtuma, il-
moittautuminen viimeistään 
17.4. Ks. erillinen ilmoitus.

Kansainvälisyys
Lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.

Arabiankielinen raamattu-
piiri ke 8.4. klo 18–21, Kau-
kovainion kappeli. 
Kansainvälinen pyhäkoulu 
su 5.4. klo 15.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Pyhäkoulu suo-
men kielellä.

Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi vierai-
lee radio Deissä hiljaisella viikolla. Hän kertoo aja-
tuksiaan pääsiäisestä kiirastorstaina kello 9–10 ja 
uusintana pitkäperjantaina kello 13–14. 

Haastattelussa pohditaan muun muassa sitä, 
onko hiljaisen viikon ja pääsiäisen merkitys edel-
leen selvä suomalaisille? Entä minkälaisia pääsi-
äisperinteitä piispa itse tahtoo vaalia? Ja mikähän 
mahtaa olla hänen unohtumattomin pääsiäisensä? 

Jos haastattelu jää syystä tai toisesta kuulemat-
ta, se löytyy myös Dein juttuarkistosta, osoittees-
ta www.radiodei.fi

Jatkossa radio Dein valtakunnallisessa lähetyk-
sessä haastatellaan entistä enemmän Oulun seu-
dulla asuvia ihmisiä. Tavoitteena on, että Dein vii-
kon vieraana olisi vähintään kerran kuussa joku 
pohjoissuomalainen kiinnostava persoona.

Radio Dein ohjelmapoimintoja löydät sivulta 10. 

Piispa Salmi 
pääsiäistunnelmissa 
radiossa

A r k i s to  /  Pe k ka A g a r t h
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Hiljaisen viikon 
messu eläkeläisille

Tiistaina 7.4. klo 13 
Tuiran kirkossa 
Kutsumme eläkeläiset 
ja palvelutaloissa asu-
vat ikäihmiset messuun 
ja kirkkokahveille. Järjes-
tämme linja-autokulje-
tuksen. 
linja-autoreitti 1: klo 
12.00 Palokan palvelukes-
kus, klo 12.05 Rajakylän 
seurakuntakoti,klo 12.15 
Koskelan seurakunta-
kodin pysäkki, klo 12.20 
Koskelan palvelukeskus, 
klo 12.30 Mäntykoti, klo 
12.35 Kangastien palve-
lukeskus, klo 12.45 Tui-
ran kirkko. linja-auto-
reitti 2: klo 12.10 Pate-
niemen kirkko, klo 12.15 
Kuivasjärvi Teron pysäkki, 
klo 12.20 ajaa Kaitoväy-
lää ja Yliopistonkatua, 
klo 12.30 Hiidentien pää-
tepysäkki Puolivälinkan-
gas, klo 12.35 Kaarnatien 
pysäkki Alppila, klo 12.45 
Tuiran kirkko. 
Paluukuljetus lähtee noin 
klo 14.45. 

Hiljaisen viikon urkuvartit 
Oulun tuomiokirkossa 

Maanantaina 6.4. klo 12.15. Maija Tynkky-
nen soittaa J. S. Bachin urkupartitan Tutki-
maan oi Jeesus auta -virren teemasta.

Tiistaina 7.4. klo 12.15. Maija Tynkkynen 
soittaa urkukoraaleja Kas Karitsata Juma-
lan -virren teemasta.

Keskiviikkona 8.4. klo 12.15. Maija Tynkky-
nen soittaa urkukoraaleja Oi rakkain Jee-
sukseni -virren teemasta.

Hiljaisen viikon rukoushetket
Maanantaina 6.4. klo 19 Karjasillan kirkos-
sa. Mikko Salmi, Ilkka Järviö. Kastellin kirk-
kokuoro.

Tiistaina 7.4. klo 19 Karjasillan kirkossa. Lii-
sa Karkulehto, Ilkka Järviö.

Keskiviikkona 8.4. klo 19 Oulun tuomio-
kirkon kryptassa hiljaisuuden rukoushetki.

Keskiviikkona 8.4. klo 19 Karjasillan kirkos-
sa. Mikko Salmi, Juha Soranta. 

Hiljaisen viikon iltamusiikit 
Pyhän Tuomaan kirkossa

Maanantaina 6.4. klo 19. Sekakuoro Tui-
ke, johtaa Lauri-Kalle Kallunki. Ohjelmas-
sa mm. J.S. Bachin kuorokoraaleita. 

Tiistaina 7.4. klo 19. Pyhän Tuomaan lap-
sikuoro, johtaa Ulla Metsänheimo, Paula 
Paananen, huilu ja Petteri Paananen, kla-
rinetti.

Keskiviikkona 8.4. klo 19. Oulun ammat-
tikorkeakoulun kirkkomusiikkiopiskelijoi-
den kuoro Cadenza. 

Yliopiston ekumeeninen 
pääsiäishartaus 

Tiistaina 7.4. klo 10 Pyhän Luukkaan kap-
pelissa. Toimittaa ortodoksisen seurakun-
nan kirkkoherra Raimo Kiiskinen ja yliopis-
topastori Ari Savuoja, puhe kirkkoherra 
Juhani Lavanko. Voirinkelikahvit.  

Virsilauluilta
Tiistaina 7.4. klo 18 Heinätorin seurakun-
tatalolla. Hiljaisen viikon virsiä, Esko Lauk-
kanen. 
 

Hiljaisen viikon messut
Tiistaina 7.4. klo 13 Tuiran kirkossa. Toimit-
taa Juha Tahkokorpi, avustaa Paula Kyllö-
nen ja Aino-Liisa Ilkko, kanttorina Heikki 
Jämsä. Ks. erillinen ilmoitus.

Tiistaina 7.4. klo 19 Pyhän Luukkaan kap-
pelissa hiljaisuuden messu. Toimittaa Ul-
la Säilä, avustaa lauluryhmä Resonanssi.

Hiljaisen viikon 
sanajumalanpalvelukset ja kirkkohetket
Maanantaina 6.4. klo 19 Tuiran kirkossa. 
Riitta Louhelainen, kanttorina Tommi 
Hekkala.

Maanantaina 6.4. klo 19 Oulujoen kirkos-
sa. Saarnaa Riitta Kentala, kanttorina Lau-
ri Nurkkala, Oulujoen kirkon lapsikuoro.

Maanantaina 6.4. klo 19 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Olavi Isokoski, kanttori-
na Leo Rahko. 

Tiistaina 7.4. klo 19 Oulun tuomiokirkossa. 
Toimittaa Matti Pikkarainen ja urkuri Mai-
ja Tynkkynen. Cappella pro Vocale.

Tiistaina 7.4. klo 19. Toimittaa Sanna Ko-
mulainen, avustaa teol. yo Juha Maalis-
maa, kanttorina Tommi Hekkala. 

Tiistaina 7.4. klo 19 Oulujoen kirkossa. Pää-
siäisen ajan runoja ja musiikkia, laulamme 
pääsiäisenajan lauluja ja virsiä. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina Sanna Leppä-
niemi, runot Heimo Tölli.  

Tiistaina 7.4. klo 19 Ylikiimingin kirkossa. 
Toimittaa Martti Pennanen, kanttorina 
Leo Rahko. Kirkkokuoro

Keskiviikkona 8.4. klo 19 Oulun tuomiokir-
kossa. Toimittaa Ari-Pekka Metso ja kant-
torina on Raimo Paaso.

Keskiviikkona 8.4. klo 19 Oulujoen kirkos-
sa. Toimittaa Antti Leskelä, kanttorina 
Lauri Nurkkala.

Keskiviikkona 8.4. klo 19 Yikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Olavi Isokoski, kanttori-
na Leo Rahko. Lapsikuoro.

Pääsiäiseen valmistautuessa 

J. S. Bachin Johannespassio 

Sunnuntaina 5.4. klo 18 Oulun tuomiokirkossa. Teoksen esittävät Oulun katedraali-
kuoro, Oulunsalo ensemble, Tuomas Katajala (evankelista), Jorma Hynninen (Jeesus), 
Ari Rautakoski (Pilatus ja Pietari), Henna-Mari Sivula (sopraano), Essi Luttinen (altto), 
Nial Chorell (tenori) ja Jari Parvianen (basso). Teoksen johtaa Raimo Paaso. Ohjelma 
15/10 euroa. www.virtuaalikirkko.fi 

Hiljaisen viikon tilaisuuksia

Sinä olet tähti
koko perheen laulutapahtuma 
sunnuntaina 26.4. Kastellin kirkolla klo 14

Sinä olet ainutlaatuinen, sinä olet oman elämäsi tähti!

Sinä olet tähti -tilaisuuden juontaa muusikko Jukka Sal-
minen. Tapahtumassa lapsi, perhe tai 3–4 hengen lap-
siryhmä saa tulla laulamaan bändin säestyksellä. Esiin-
tymään uskaltautuneille on tarjolla kannustavaa ja po-
sitiivista palautetta raadilta. Osallistujien kesken arvo-
taan palkintoja.

Esitettävän laulun voi valita tapahtumaa varten koo-
tusta lauluvihkosta. Lauluvihkoja saa Kastellin kirkol-
ta ja Maikkulan kappelilta klo 12 jumalanpalveluksen 
yhteydessä tai Karjasillan kirkkoherranvirastosta arki-
sin klo 9–16.

Esiintyjien ilmoittautumiset 17.4. mennessä sähköpos-
tilla osoitteeseen riitta.yliluoma@evl.fi
tai tekstiviestillä puhelinnumeroon 044 3161425.

Vanhuksille ja vammaisille tarjotaan 
monenlaisia palveluita, mutta kaikkia 
apua tarvitsevia ei tavoiteta. Heikko-
kuntoinen ja yksinäinen ihminen ei jak-
sa omatoimisesti hakea apua, vaan syr-
jäytyy kipeästi neljän seinän sisälle.

Oulun seurakuntayhtymä ja Caritas-
säätiö ovat tiedostaneet ongelman ja pe-
rustaneet yhteistyöprojektin, joka kan-
taa nimeä Dioske eli Diakoninen osaa-
miskeskus.

Diosken yksi tavoite on luoda Oulun 
seudulle yhteistyöverkosto, jonka avul-
la auttajat löytävät apua tarvitsevat van-
hukset ja vammaiset. Toinen tavoite on 
tarjota vanhuksille kuntouttavaa päivä-
toimintaa, jotta he pystyisivät jatkamaan 
kotona asumista. 

Sympaattinen Helvi Visuri osallistui 
viime syksynä projektin pilottivaihee-
seen ja kokemus oli hänen mukaansa 
hyvin positiivinen.

– Mieheni oli ollut sairaana ja liikun-
takyvyttömänä hoitokodissa melkein 
kuusi vuotta. Kun hän lopulta kuoli, 
tunsin olevani totaalisesti yksin ja ras-
kaan surun vallassa. Dioske-projektiin 

osallistuminen oli minulle mitä ihanin 
ja sopivin aika irtautua surusta ja yksi-
näisyydestä.

Diakonisen osaamiskeskuksen ryh-
mät ovat kahdeksan hengen kokoisia ja 
kuntoutusta on viitenä päivänä kahden 
viikon ajan. Vanhusten kuljetukset on 
järjestetty ja hinta koko kuntoutuksen 
ajalta on 60 euroa.

– Päivä alkoi aamupalalla, jonka jäl-
keen oli hengellinen tilaisuus, missä sai 
toivoa vanhoja tuttuja virsiä. Kuntou-
tuksissa puolestaan oli esimerkiksi tuo-
lijumppaa ja pallopelejä. Liikuntavam-
mainenkin pystyi hyvin osallistumaan, 
sillä kaikki tehtiin istualtaan. Lounaan 
jälkeen meidät vietiin ruokalevolle ja ty-
töt peittelivät vuoteeseen. Päivät olivat 
tehokkaita, mutta eivät niin tiiviitä, että 
vanhus olisi väsynyt, Helvi Visuri muis-
telee.

Heli loMu

Jos kiinnostut Dioske-projektista, ota 
rohkeasti yhteyttä seurakuntasi dia-
koniatyöntekijään. 

Helvi sai voimaa kuntoutuksesta

Palmusunnuntain ja kiirastorstain jumalanpal-
velukset löytyvät lehden sivuilta 12–13 muiden 
jumalanpalvelusten joukosta.
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2.4.–9.4.2009enot oulussa 

ToimipaikatKirkot
Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39
Kastellin kirkko 
Töllintie 38
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9
Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69

Pateniemen kirkko 
Taskisentie 
Pyhän Andreaan kirkko 
Sulkakuja 8
Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7
Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3
Tuiran kirkko 
Myllytie 5
Ylikiimingin kirkko
Kirkkotie

Heikkilänkankaan  
seurakuntakoti
Kyytipojantie 2
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19
Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89
Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19
Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2
Juuman leirikeskus
Juumantie 126, Käylä
Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17
Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86
Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6
Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2
Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4
Oulujoen pappila
Oulujoentie 72 
Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2
Rokuan leirikeskus
Rokua
Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1
Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59
Sarasuon päiväkoti 
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen puoti  
ja paja
Nokelantie 48

Siiranjärven eräleirikeskus
Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19
Vanha pappila 
Isokatu 17
Vanha pappila,
Pappilantie 2, Ylikiiminki
Vasamon leirikeskus
Vasamontie 55, Ylikiiminki
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5, Ylikiiminki 
Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

Kirkkoherranvirastot
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
p. (08) 316 1401
avoinna ma klo 9–17 ja ti–pe klo 9–16

Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3200
avoinna ma klo 9–17 ja ti–pe klo 9–16

Tuiran seurakunta
Myllytie 5, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 4600
avoinna ma–pe klo 9–16

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3500
avoinna ma klo 9–17 ja ti–pe klo 9–16

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki, p. (08) 8177 008 
toimisto avoinna ma, ti, to ja pe klo 9–12

Neuvonta ja vaihde p. (08) 316 1300, 
www.oulunseurakunnat.fi, 
etunimi.sukunimi@evl.fi

Käy 
yrttitarhasta polku

Runomatinea 
Heinätorin seurakuntatalossa 
pitkäperjantaina10.4. klo 13

Ari-Pekka Metso alkuhartaus
Oulun seudun lausujat

Aili Heikkinen ruonojen ohjaus
Kirsti Leino säestys

Kastetut
Oulun tuomiokirkkoseura-
kunta: Anton Hannu Olavi 
Dufva, Juuli Josefiina Här-
könen. 
Karjasillan seurakunta: 
Adea Ottilia Fabritius, Ol-
ga Emmiina Ilvesluoto, Jooa 
Miklos Kajava, Okko Josias 
Kajava, Tuure Helmer Kal-
lio, Nelli Alina Kähkönen, 
Eelis Viljo Olavi Laurila, Nik-
las Onni Akseli Matikainen, 
Jenni Anna Josefiina Mikko-
nen, Mikael Onni Eemil Pah-
kala, Ahti Saku Sefanias Pel-
tola, Isla Aino Adeliina Ala-
kärppä. 
Tuiran seurakunta: Niila Il-
mari Holmi, Viola Alina Joki-
talo, Ilmari Antero Järvinen, 
Veera Lahja Marjatta Kai-
janen, Eelis Juho Johannes 
Korhonen, Nea Amina Lind-
holm, Eino Johannes Lind-
vall, Janniina Nea Peppiina 
Matikainen, Leevi Johan Il-
mari Nieminen, Vilma Heli-
nä Puolakanaho, Nitta Elina 
Ronkainen, Tuukka Aku Ola-
vi Saurento, Mikko Joonatan 
Simonaho, Niilo Olavi Mati-
as Tokola, Eetu Viljami Väi-
sänen, Inka Aurora Vänttilä, 
Eetu Oskari Juuso. 
Oulujoen seurakunta: So-
fia Irina Kristiina Honkanen, 
Otso Ukko Vihtori Kiiskinen, 
Matilda Anniina Lukka, Ni-
ko Petteri Moilanen, Hymy 
Aada Aurora Mäkelä, Eemil 

Marius Okkonen, Ira Bea Pe-
sämaa, Otto Viljami Sääski-
lahti, Valtteri Johannes Tep-
po, Albert Joonatan Toppi-
la, Alisa Helmi Aurora Vik-
ström, Rasmus Aukusti Yli-
niemelä. 

Vihityt
Karjasillan seurakunta: 
Jukka Tapani Pentikäinen ja 
Mirkka Hannele Kuha.
Tuiran seurakunta: Tee-
mu Johannes Tokola ja Tan-
ja Tuulikki Tammimies, Simo 
Petteri Possakka ja Henna 
Tuulia Karppinen.
 

Kuolleet
Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta: Oili Anneli Nikki 
s. Kettunen 63, Martta Elii-
na Suominen s. Ruotsalai-
nen 91.
Karjasillan seurakunta: Siiri 
Augusta Närvänen s. Tabell 
95, Laina Puoskari s. Häkki-
nen 82, Elvi Sofia Saarela s. 
Veisell 85, Martta Maria So-
fia Tuhkanen s. Väyrynen 
91, Anja Annikki Väisänen s. 
Kemppainen 52.
Tuiran seurakunta: Mau-
ri Erik Jokela 60, Unto Einar 
Paananen 74, Lauri Alfred 
Raukko 82, Anna Tuovinen 
s. Saarenkivi 72.  
Oulujoen seurakunta: Hilk-
ka Liisa Juustila 66, Helvi Ma-
ria Lapin s. Seppälä 73. 

Kehdosta hautaan

Pääsiäisen messutyöpaja 
kaikenikäisille 

Tiistaina 7.4. klo 17–18 Pyhän Luukkaan kappelissa

Valmistetaan pääsiäispäivän messu yhdessä Lauri-Kal-
le Kallungin ja Stiven Naatuksen kanssa.

Perhepyhis 
Sunnuntaina 29.3. klo 16 Oulun tuomiokirkon kryptas-
sa. Perhepyhis on pyhäkoulu, johon on tervetullut ko-
ko perhe, myös mummit ja vaarit, kummit ja naapurit. 

Valtakunnalliset Lähetysjuhlat 
Tampereella 5.–7.6.2009

Retki lähetysjuhlille

Lähtö perjantaina 5.6. kello 9 linja-autoaseman tilaus-
ajolaiturista, paluu sunnuntai-iltana 7.6. 

Matkan hinta 105 € sisältää matkan, majoituksen kah-
den hengen huoneissa hotelli Waltikassa Valkeakoskel-
la sekä vakuutuksen. Osallistujille lähetetään retkikirje. 

Matkanjohtajina toimivat lähetyssihteerit Ulla Mäki-
nen ja Raija Nissinen. Lisätietoja ohjelmasta www.la-
hetysjuhlat.fi. 

Ilmoittautuminen viimeistään torstaina 30.4. 
Yhteisten seurakuntapalve-
lujen toimistoon p. (08) 316 
1340 tai internetissä osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo.

Oulujoen seurakunnan 
kirkkoherranvaali

Ehdokkaiden vaalinäytteet Oulujoen kirkon 
messussa klo 10 sunnuntaisin: 
19.4.  1. vaalisija Jouni Riipinen, 
 Oulun seurakuntayhtymän yhteisten 
 seurakuntapalvelujen johtaja
26.4.  2. vaalisija Pertti Lahtinen, 
 Oulujoen seurakunnan kappalainen
3.5.  3. vaalisija Ari-Pekka Metso, Oulun   
 tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen

Ennakkoäänestys 11.–15.5. Oulujoen seurakun-
nan kirkkoherranvirastossa, Koivumaantie 2
klo 9–18 ja Ylikiimingin seurakuntapiirin toimis-
tossa, Harjutie 5 klo 9–18. Lisäksi ennakkoon voi 
äänestää myös äänestysautossa, jonka aikataulu 
ilmoitetaan tiedotusvälineiden kautta ja verkko-
sivuillamme. 

Varsinainen vaalipäivä su 17.5. Oulujoen kirkos-
sa jumalanpalveluksen jälkeen noin klo 11.30 –20.

Ehdokkaiden vaalipaneli ti 5.5. klo 18 Myllyojan 
seurakuntatalolla. 

www.oulunseurakunnat.fi /vaalit2009

1. vaalisijalla
Jouni Riipinen

2. vaalisijalla
Pertti Lahtinen

3. vaalisijalla
Ari-Pekka Metso
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Hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

Haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi

Uusi 
kasvo

eurakunnissa tapahtuu 2.4.–9.4.2009

Kaverikerhon ja päiväker-
hon pääsiäisvaelluskierros 
kirkolla ke 8.4. klo 10.
Kirkkokuoro to 2.4. klo 
18.30.
Palmusunnuntain perhe-
kirkko su 5.4. klo 12.
Eläkeliitto ti 7.4. klo 11.
Ahtisaarna ti 7.4. klo 19 kir-

Hiljaisella viikolla eli 
viikolla 15 ei ole 
kerhoja.

Pääsiäisvaelluskierros 
ja iltahartaus 

ke 8.4. klo 18.30.
Keskiviikkoiltana on kirkossa 
kaikille avoin pääsiäisvael-
luskierros, jonka päätteeksi 
hiljennytään hiljaisen viikon 
iltahartauteen. 

kossa.
Pääsiäisvaelluskierros ke 
8.4. klo 18.30 kirkossa.
Iltahartaus ke 8.4. klo 19 
kirkossa.
Saarenkartanon ehtoollis-
hartaus to 9.4. klo 14.30.
Kiirastorstain messu to 
9.4. klo 19.

Päiväkerhot: Ryhmä 3A 
3-v. ma klo 10–11.30. Ryh-
mä 3B ti klo 10–11.30. Si-
sarusryhmä A ti klo 12.30–
14.45. Ryhmä 5A ke klo 10–
12. Ryhmä 5B ke klo 12.45–
14.45. Sisarusryhmä B to klo 
10–11.45.  
Perhekerho to 2.4. klo 10 
srk-talolla. 
Hartaushetki to 2.4. klo 14 
Alatemmeksen vanhainko-
dilla.
Askarteluilta naisille to 
2.4. klo 18 srk-talolla, soi-
ta ja kysy Marjolta, vieläkö 
mahtuu mukaan illan askar-

teluun p. 045 638 1973.
Siioninvirsiseurat su 5.4. 
klo 14 Kaarina Laurilalla.
Matalakynnys su 5.4. klo 
17 Korsuhovin kerhohuo-
neella. 
Hiljaisen viikon iltatilai-
suudet kirkossa: Pääsiäis-
ajan laulutilaisuus ja iltahar-
taus ma 6.4. klo 19. Järjes-
tää järjestää Lumijoen Ry. Il-
takirkko ke  8.4. klo 19.  Kii-
rastorstain messu 9.4. klo 19 
kirkossa.
lasten hiljaisen viikon ta-
pahtuma srk-talolla: "Tie 
pääsiäisen juhlapöytään" ti 
7.4. klo 9.15 ekaluokkalai-
set, klo 10.15 päivähoitolai-
set, klo 11.15 esikoululaiset 
ja kerholaiset. 
lumilyhdyn hartaus ja eh-
toollistilaisuus ke 8.4. klo 
14 Lumilyhdyssä.
limingan rovastikunnan 
yhteinen omaishoitajien 
retki Rokuan kuntokeskuk-
seen 13.–15.5. Retken hin-

ta 40 euroa. Tarkemmat 
tiedot ja ilmoittautumiset 
30.4. mennessä Marjolle p 
045 638 1973.
Partio: : P 22.2.–26.4. Veri 
Guud 09 -lippukuntien vä-
linen verenluovutuskilpailu.
Merkkaa nimesi ja lippukun-
ta verenluovutuspaikalla 
olevaan Veri Guud-vihkoon 
tai ilmoita ne sähköpostilla 
veri.guud@pohjanmaa.par-
tio.fi. Lisätiedot: www.poh-
janmaa.partio.fi/toiminta/
veriguud. Partiopoikien yö-
retki Partiokämpälle. Lisä-
tietoa ja kirje kokoukses-
sa. PT-kisakurssi Partiokäm-
pällä 3.–5.4. kaikille syksyn 
kisan tekijöille. Ilmoittau-
du partiopiirin nettisivuilla. 
Lisätietoa:www.niittykar-
pat.fi. Tiedustelut: hannu.
luukinen@pohjanmaa.par-
tio.fi, p. 044 2128722.
Rauhanyhdistys: Pe 3.4. klo 
19 raamattuluokka Saar-
niolla. Su 5.4. klo 12 pyhä-
koulu I Hekkala II Kari Hir-
vasniemi III Juho Oksa klo 17 
seurat ry:llä  Kari Hirvasnie-
mi ja Teuvo Tanhua. Ma 6.4. 
klo 19 sisarpiiri ry:llä. 
Kuollut: Jaakko Matias Kar-
jula 32.

Hiljaisella viikolla eli vii-
kolla 15 ei ole seurakun-
nan kerhoja. Myöskään 
partiolaisilla ei ole toi-
mintaa hiljaisellä viikolla.

Yhteystiedot: 
Virasto 387 172
vs. kirkkoherra  
044 203 8328
diakonissa 045 638 1973 
suntio 045 630 6081
talouspäällikkö 
045 630 6082
kerhohuone 387 512

Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 2.4. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa.
Raamattu tutuksi -ilta to 
2.4. klo 18 lähetystoimiston 
vieraskamarissa, 1. Joh., 2. 
Joh. 3. Joh. ja Juud. To 16.4. 
Ilm. 1–8)
Mielen hyvinvoinnin päivä 
pe 3.4. klo 10–15 Isoniemen 
leirikeskuksessa. Päivä jär-
jestetään Yritetään Yhdes-
sä ry:n kanssa. 
Kotiseurat su 5.4. klo 16 
Kaisu Takkisella, Lennan-
polku 4, Takkuranta. Muka-
na Leena ja Pekka Siljander.
Omaishoitajien vertais-
tukiryhmä to 9.4. klo 13–
14.30 srk-keskuksen neu-
votteluhuoneessa. Vieraana 
muistihoitaja Anu Wiman.
Haukiputaan seurakunta 

palkkaa hautausmaa- ja 
puistotyöhön kahden vii-
kon työjaksoihin vuosina 
1990–1993 syntyneitä nuo-
ria. Hakulomake ja lisätie-
toja seurakunnan taloustoi-
mistosta sekä netistä  www.
haukiputaanseurakunta.fi. 
Hakemus on toimitettava to 
9.4. klo 14 mennessä seura-
kunnan taloustoimistoon, 
Kirkkotie 10, 90830 Hauki-
pudas. 
Iin rovastikunnan lähetys-
päivä Kiimingissä su 26.4. 
alkaen klo 10 messulla Kii-
mingin kirkossa. Messun jäl-
keen srk-keskuksessa lounas 
ja ohjelma: Keski-Aasian 
työn kuulumiset Kansanlä-
hetyksen lähetti Kaija Mar-
tin. Lähetyksen varainhan-
kintaa kierrätyksestä: pu-
heenvuoro Kiimingin lähe-
tyskirpputorin toiminnasta, 
4H yhdistys. Monikulttuuri-
suustyöpaja, FM, monikult-
tuurisuuskouluttaja Heidi 

Viljakainen. Ohjelma päät-
tyy noin klo 15. Ilm. kirkko-
herranvirastoon p. 5471 185 
to 16.4. mennessä ruokailun 
ja yhteiskyydin vuoksi.
Rauhanyhdistys: Haukipu-
das: raamattuluokka pe 3.4. 
klo 18.30 kirkossa, yhteispy-
häkoulu ja ruokailu su 5.4. klo 
12 ry:llä sekä seurat klo 13.3.
Kello: raamattuluokka pe 
3.4. klo 17.30 ry:llä, pääsi-
äismyyjäiset la 4.4. klo 12 
ry:llä, seurat su 5.4. klo 17 
ry:llä. Jokikylä: päiväker-
ho to 2.4., ke 8.4. ja to 9.4. 
klo 17.30–19 ry:llä, raamat-
tuluokka pienet pe 3.4. klo 
17.30 ry:llä, isot la 4.4. P&J 
Kaarivaaralla, ompeluseurat 
Hanna ja Timo Koivukan-
kaalla 3.4. klo 18.30, pyhä-
koulut su 5.4. klo 12 Asema 
e. Rehu Erkki-Pekka, Ase-
ma p. Littow Sami, Keski-
kylä Lehtisaari Timo, Vänt-

Hiljaisuuden päivää vietetään 25.4. klo 9.30–17 
Takkurannalla Kaisu Takkisella, Lennanpolku 4, lä-
hellä Takkurannan koulua. Ilmoittautumiset Ma-
ria Vähäkankaalle 040 5633 366 tai sähköpostitse 
maria.vahakangas@evl.fi 17.4. mennessä. Mukaan 
mahtuu seitsemän ensimmäiseksi ilmoittautunutta. 

Hetki parisuhteelle 
-leiri 

18.–19.4. Isoniemen leiri-
keskuksessa. 
Viikonlopun aikana puo-
lisoilla on mahdollisuus 
palata ja suunnata aja-
tuksia yhdessäolon het-
kiin. Aikaa jää myös per-
heen yhteiselle tekemisel-
le.  Parityöskentelyn ajak-
si on järjestetty lastenhoi-
to. Muistojen virittelijänä 
toimii Teija Veikkola. Pari-
suhdeleirin hinta on 30 €/ 
perhe. 
Lisätietoa ja ilm. pe 3.4. 
mennessä Kati Niskalalle, 
p. 044 3223 646, hauki-
putaan.kumppanuusyh-
distys@dnainternet.net. 
Ilmoittautuneille lähete-
tään leirikirje.

Haukiputaan seurakunta vuokraa hallitsemistaan ka-
lastuspaikoista Kriisin ja Satakarin ympäristössä ajalla 
2009–2013. Kalastuspaikat on tarkoitettu rysä- ja louk-
kupyyntiä varten. Paikat vuokrataan kolmasosittain. Ka-
lastusoikeus kiertää vuosittain näillä kalastuspaikoilla. 
Edellytyksenä vuokraamiselle on vuokraajan kuulumi-
nen ammattikalastajarekisteriin. Tarjouksen pyydetään 
osoittamaan Haukiputaan seurakunnan kirkkoneuvos-
tolle: Kirkkotie 10, 90830 Haukipudas, 17.4. klo 14 men-
nessä. Kuoreen tunnus ”Tarjous kalastusoikeudesta”. Li-
sätietoja vs. talousjohtaja Anita Saarela p. 5472 200 tai 
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jouko Jussila p. 050 
3055 808.

Perhekerhot eivät 
kokoonnu hiljaisella 
viikolla eli viikolla 15.

Kastettu: Vilho Olli Aukusti 
Marjaniemi
Kuollut: Jenni Maria Kitti-
lä 100.
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tilänperä Paananen Pekka, 
Taipaleenkylä Koivukan-
gas Ari, seurat su 5.4. klo 17 
ry:llä.
Avioliittoon kuulutettu: 
Marko Juhani Koivukangas 
ja Kirsi Marika Myllymäki, 
Matti Ilmari Alaluusua ja 
Laura Maria Päkkilä.
Kastettu: Onni Henri Jo-
hannes Kadenius, Alex Aa-
ron Sylvester Hietala, Mette 
Magdaleena Sulkala.
Kuolleet: Anja Hillevi Soro-
nen 74, Kaisu Heleena Mo-
sorin 57.
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Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

Askeleet pe 3.4. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
lähetyshetki la 4.4. klo 14 
Kirkonkylän srk-talolla. Vie-
raana Arto Hukari, Kansan-
lähetyksen Japanin-lähetti. 
Vapaaehtoinen kahviraha 
lähetystyölle.
Että jaksaisin -ilta su 5.4. 
klo 18 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Pyhäkoulu lap-
sille.
Rauhanyhdistyksen pääsi-
äisajan lauluilta ti 7.4. klo 
19 kirkossa.
lasten pääsiäisvaellus ti 
7.4. klo 17.30, 18.00 ja 18.30 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Ke 8.4. klo 10 perhe-

kerholaisille.
Varhaisnuorten ja mukula-
kuoro normaalisti.
Aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
riä ei ole  ke 8.4. eikä seura-
kuntapiiriä to 9.4. 
Kirkkokuoroa ei ke 8.4. 
Pietarit hiilivalkealla kii-
rastorstaina 9.4. klo 22 kir-
kon huoltorakennuksen pi-
halla. Mukana Timo Juntu-
nen. Teemana Itken oudois-
ta syistä – saako mies olla 
herkkä?
Kirpputori Ilonpisara 
avoinna ti ja to klo 14–17, la 
klo 10–13, suljettuna hiljai-
sella viikolla 7.–12.4.
naisten retki Tukholmaan 
21.–23.5. Hinta 60 e, sis. 
matkat, majoituksen ja aa-
mupalat ja ohjelman. Il-
moittautumiset ja tieduste-
lut p. 040 7790 367.
Kirkkokuoron ooppera-
matkan nivalaan Viimei-
set kiusaukset-esitykseen 
su 14.6. Muutamia lippuja 
jäljellä kiinnostuneille. Lip-
pu, matkat ja kahvi yht. 55 
e. Tiedustelut Hilda Kukku-
rainen, p. 040 5646 875.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta 
Veikon valinta ke klo 9–14 
Nordea-talon alakerrassa.
Aamukahvilaa ei ole ma 6.4. 
Varhaisnuorten kerhot 
normaalisti, paitsi nämä 
Kokkokankaan kerhot, jot-
ka perutaan pääsiäisvael-
luksen vuoksi: to 2.4. puu-

hakerho, ma 6.4. monitoi-
mikerho, ti 7.4. taidekerho 
ja ke 8.4. kokkikerho.
nuoret: Nuorten ilta to 
klo 19 VP. Yöpappila pe 
3.4. klo 20 VP. Peli-ilta ke 
Kempelehallilla klo 16.30–
18. Zeppelinin päivystys pe 
klo 16–19. 
Rippikoulu: Rippikoulu-
kortti tulee palauttaa vii-
meistään to 16.4. mennes-
sä Kempeleen seurakunnan 
kirkkoherran virastoon, Tii-
litie 1.
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän koululla.
Kempeleen ry: Kotiseurat 
to 2.4. klo 19 Käkelä Ulla ja 
Pekka, Niittyrannatie 142. 
Raamattuluokat pe 3.4. 
klo 18 nuoremmat: Ahl-
holm, Pyrstötähti 8. Isom-
mat: Paananen, Teeripol-
ku 6. Pyhäkoulut su 5.4. 
klo 12 Kokkokangas: Pouk-
kula, Ketolanperäntie 469. 
Keskusta-Ollila: Hintsala, 
Leilitie 4. Santamäki: Hy-
ry, Peltomiehentie 36. Pai-
turi: Junttila P, Kokkokan-
kaantie. Seurat su 5.4. klo 
16 seurat ry:llä. Lauluilta ti 
7.4. klo 19 Pyhän Kolminai-
suuden kirkko.
Murron ry: Lauluseurat 
pe 3.4. klo 19 Anneli ja Ja-
ri Heikkalalla, Hovimurron-
tie 10. Seurat su 5.4. klo 16 
ry:llä.
Kastetut: Veera Maria Lai-
ne, Veikka Petteri Paaso.
Kuollut: Martta Johanna 
Eskelinen s. Huttunen, 93.

Kirkkoherranvirasto 
avoinna to 9.4. klo 9–15. 

Pappi tavattavissa  
Zeppelinin kappelissa 
perjantaisin klo 13–16. 
Päivystysaikana 
on mahdollisuus jättää 
esirukouspyyntöjä.

Päivä- eikä perhekerho-
ja ei ole hiljaisella 
viikolla, eli viikolla 15.

lÄHETYSHETKI 

Lauantaina 4.4. klo 14 
Kirkonkylän srk-talol-
la. Vieraana Arto Huka-
ri, Kansanlähetyksen Ja-
panin-lähetti. Vapaaeh-
toinen kahviraha lähetys-
työlle.

lASTEn PÄÄSIÄISVAEllUS 

Tiistaina 7.4. klo 17.30, 18.00 ja 
18.30 Kokkokankaan seurakun-
takeskuksessa. Tervetuloa per-
heet ja kaikki asiasta kiinnostu-
neet. Keskiviikkona 8.4. klo 10 
pääisäisvaellus järjestetään per-
hekerholaisille.

Jumalanpalvelussuunnit-
teluhetki ke 8.4. klo 17 Mo-
nitoimisalissa. Tervetuloa 
suunnittelemaan su 19.4. 
messua.
Hartaus ke 8.4 klo 13 Jää-
lin palvelukeskuksella. Viik-
komessun toimittaa Raimo 
Salonen, kanttorina Katri 
Niskakangas.
Hartaus ke 8.4. klo 12 Vi-
rekodissa. Toimittaa Saija 
Kronqvist.
Hartaus to 9.4. klo 13 Koti-
rinne. Toimittaa Miia Sep-
pänen.
Hartaus to 9.4. klo 14 Jaa-
rankartanossa. Viikkomes-
sun toimittaa kirkkoherra 
Pauli Niemelä, kanttorina 

Jarkko Metsänheimo.
Eläkeläisten kevätret-
ki Ouluun ma 20.4. Käym-
me eläinmuseossa ja Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Il-
moittautumiset virastoon p. 
040 584 4406 ti 14.4. men-
nessä. Hinta 15 euroa.
Eläkeläisten kerho ti 7.4 klo 
13–14.30 Montin-salissa.
Huttukylän ystäväpiiri to 
2.4 klo 14–15.30 Huttukylän 
nuorisoseurantalolla. Kulje-
tuspyynnöt Erjalle.
Kristittyjen yhteinen ru-
kousilta su 5.4. klo 18 Mon-
tin-salissa.
Diakoniapiiri ma 30.3 klo 
18–19.30 Kolamäen kerho-
huoneessa. 

Kuntouttava naisten päih-
deryhmä joka to klo 14–
15.30 Montin-salissa.
Juttunurkka ma 6.4 klo 
10–13 Jäälin seurakuntako-
dissa. Kaikenikäisille avoin 
ajanviettopaikka. Kahvi-
kupposen äärellä voit lu-
kea päivänlehdet, jutel-
la ja viettää aikaa toisten 
seurassa. 
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäynti-
pyynnöt: Erja Haho 0400 
775 164 (Kk) tai Jaana Kon-
tio (Jääli) 040 579 3248.
Kirpputori lähetyspisa-
ra avoinna ma-pe klo 9–17. 
Tuohimaantie 12.
lasten parkki keskiviikkoi-

sin klo 12–15 Jäälin seura-
kuntakodissa. Ilmoittautu-
minen parkkiin keskiviikkoa 
edeltävänä tiistaina klo 15 
mennessä p. 0400 835 374 / 
lastenohjaajat.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat su 5.4. klo 15 Mon-
tin-salissa, Esko Takkula.
Rauhanyhdistys: Lauluseu-
rat kyläpiireittäin pe 3.4. 
klo 19. Päiväseurat su 5.4. 
klo 13 ry:llä. Raamattuluok-
ka pe 3.4. klo 18 ry:llä.
Kastetut: Anna Leena Adal-
miina Väänänen, Ilari Onni 
Sakari Junnonaho, Väinö 
Samuli Kemppainen, Jasper 
Mikael Huusko, Eelis Alek-
si Lehto.

Perhekerhoja ja 
perhekahvilaa ei ole 
hiljaisella viikolla, 
eli viikolla 15.

Kirkkoherranvirasto
Kirkkotie 6 
90901 Kiiminki
P. 040 584 4406
(08) 8161 003
Fax (08) 8161 010

Avoinna: 
ma-ti ja to-pe 
klo 9–16 
ke klo 9–17

PÄÄSIÄISMUSIIKKIA 
PAlMUSUnnUnTAInA 

5.4. klo 19
seurakuntakeskuksessa

Pergolesi-Bach:
Stabat Mater

Virve Karén sopraano
Magdy Mikaelberg mezzosopraano

Osmo Leponiemi 1.viulu
Aino Pohjanen 2.viulu

Jaana Herlevi-Hautala alttoviulu
Päivyt Kurki-Awad sello

Risto Ainali urut

Palmusunnuntaina Kiimingin seurakuntakeskuksessa 
esitetään yksi tunnetuimmista hiljaisen viikon kirkko-
musiikkisävellyksistä, napolilaisen säveltäjän Giovan-
ni Battista Pergolesin Stabat Mater. Palmusunnuntai-
na kuullaan Pergolesin Stabat mater mielenkiintoise-
na Johann Sebastian Bachin sovituksena oululaisten 
muusikkojen esittämänä.

A r k i s to  /  J aan i  F ö h r
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liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Uusi 
kasvo

Kuorot: Tähdet, harjoituk-
set to 2.4. Kotikololla.
Tukihenkilöilta to 2.4. klo 
18 diakoniatoimistossa. Pää-
siäisen siunaus. Mukana Si-
nikka.
Yhteiskristillinen ylistysta-
pahtuma la 4.4. Vanamossa. 
Klo 16 Jumalan tuuli puhal-
taa. Klo 19 Ylistäkää Herraa. 
Puhujina Johanna Tunturi-
puro ja Sirpa Tervahauta.
Ystävärengas ma 6.4. klo 
13 vuodeosastolla, jonka 
jälkeen Jussilassa. Pääsiäi-
sen ajan lauluja.
Hartaus ja ehtoollinen to 
9.4. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla
Ristinilta-konsertti pitkä-
perjantaina 10.4. klo 19 kir-
kossa. Tibor Garanvölgyi ja 
Nonetti-kuoro, säestää Mi-
ka Kotkaranta. Ohjelma 5 
euroa.
Pyhäkoulu su 5.4. klo 12 Ko-
tikololla ja klo 15 Vanamossa.
limingan rovastikunnan 
parisuhdeilta Vanhem-
muuden karuselli la 18.4. 
klo 16–19 Kempeleen Kok-
kokankaan srk-keskuksessa 
Lastenhoitoa tarvitsevat, il-
moittakaa 15.4. mennessä 

p. 040 7790 369.
Rippikoulu: Vanhempai-
nilta to 2.4. klo 18 lähetys-
vintillä (punainen rakennus 
pappilan pihassa). Kesä 2 
-ryhmän vanhemmille.
nuoret: Nuortenilta to 2.4. 
klo 18–20 Kotikolon yläker-
rassa. Mukana kesä 3 -ripa-
rilaiset. Su 5.4. isoskoulutus-
ta Vanamossa, uudet isot 
klo 12–16 ja jatkoisot klo 
15–18. Haku kesän leireille 
alkaa! Tulossa isosleiri 18.–
19.4. Törmälässä. Ilmoittau-
tumiset isoskoulutuksessa 
tai 9.4. mennessä Katrille.
Hiljaisella viikolla ei nuor-
ten toimintaa, osallistutaan 
iltakirkkoihin.
Partio: To 2.4. klo 18-20. 
hallitus partiotoimistossa 
Pe 3.4. päivystys partiotoi-

mistossa klo 15–17. Pe-su 3.–
5.4. PT-kurssi Partiokämpäl-
lä kaikille syksyn kisan te-
kijöille, ilmoittaudu piirin 
nettisivuilla. Su 5.4. kirkko-
palvelussa Karpalot. Ma-ma
6.–13.4. hiljainen viikko. 
Partiolaiset hiljentyvät pää-
siäisen sanoman äärelle. Ei 
kokouksia. Ke 15.4. Mafe-
king 8 klo 18–20.30 partio-
kämpällä. Lämmin säähän 
sopiva ulkoiluasu ja jalki-
neet, partiohuivi, muistiin-
panovälineet, istuinalusta, 
eväät ja juotavat. To 16.4. 
Tupoksen partiolaiset Lii-
sanlinnassa. Retkikirje Ma-
kelta. Pe 17.4. päivystys par-
tiotoimistossa klo 15–17. Su 
19.4. Kirkkopalvelussa Tuo-
menmarjat. Tiedustelut: 
markku.korhonen@evl.fi, 

TIETOA HAUTASOPIMUKSISTA

Seurakunnan palveluvalikoima sisältää: Pitkäaikai-
set hoidot viisi (5) tai kymmenen (10) vuotta ja ke-
sähoito. Kesähoidot ilmoitettava kirkkoherranviras-
toon kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä, 
jonka jälkeen kesähoitosopimuksia ei enää kyseisel-
le kesälle tehdä. 

Hoitosopimuksen sisältö (molemmissa sama): haudan 
peruskunnostusmaksu, haudan pinnan nurmi/hiekka-
hoito, kukat ja kukkien hoito. Kukkia yksi / hautasi-
ja, kuitenkin enintään kolme / hautakivi, kastelu, ha-
vutus syksyllä, jouluna kynttilä. Kynttilöitä yksi / hau-
tasija, kuitenkin enintään kolme / hautakivi. Ennen 
1.1.2006 solmitut pitkäaikaissopimukset hoidetaan 
tehtyjen sopimusten mukaisesti.

p. 044 7521 223 tai Hannu 
Luukinen, hannu.luukinen@
pohjanmaa.partio.fi p. 040 
8311 005. Katso myös www.
niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Pe 3.4. klo 
18.30 raamattuluokka (7–8 
lk) ry:llä ja nuortenilta Mar-
ja-Leena ja Erkki Simunalla. 
La 4.4. miestenilta. Su 5.4. 
klo 11.30 pyhäkoulut ja klo 
14 seurat ry:llä. Ti 7.4. vart-
tuneiden kerho.
Kastettu: Fanni Amanda 
Alakärppä, Miro Tapani Kor-
kala, Selma Amanda Pouk-
kula, Okko Veikka Viljami 
Räihä, Aleksi Mikael Tans-
ka, Väinö Valtteri Virsunen.
Kuollut: Tyyne Maria Turu-
la 97, Eini Tuulikki Hyppä-
nen 79.

KERHOMUUTOKSIA

Seurakuntakerho, 
perhekerhot ja päivä-

kerhot eivät kokoonnu 
hiljaisella viikolla, 

eli viikolla 15.

JUMAlAn TUUlI PUHAlTAA
YlISTYSTAPAHTUMA

4.4. alkaen klo 16 Tupoksessa Vanamon salissa
Kauppakaari 1, Tupos (Salen vieressä)

Klo 16 Jumalan Tuuli puhaltaa
Kahvitauko

Klo 19 Ylistäkää Herraa

Johanna Tunturipuro, viulisti, ylistyksenjohtaja ja opettaja 
sekä Sirpa Tervahauta, esirukoilija, ylistäjä Judah Ministries

Palvelemme julistaen ja opettaen mm. Jumalan äänen 
kuulemisesta ja läheisyydestä Jumalan kanssa, sekä har-
joittaen opetettuja asioita välittömästi käytännössä. Ti-
laisuuksissa pyrimme koko ajan  olemaan herkkiä ja avoi-
mia sille, mihin Pyhä Henki haluaa meitä johtaa. Haluam-
me olla työrukkasia Jumalan kädessä,  kun Hän sytyttää 
rakkauden tulensa ihmisten sydämiin ja kutsuu yhä sy-
vempään yhteyteen kanssaan. Tahdomme myös olla roh-
kaisemassa jokaista Jumalan lasta löytämään paikkansa 
Kristuksen ruumiissa ja  kasvamaan yhä enemmän Juma-
lan tuntemisessa.

Hartaus ja ehtoollinen to 
2.4. klo 13 Päiväkeskukses-
sa. Simo Pekka Pekkala.
Hartaushetket to 2.4. klo 13 
alkaen Jokirinteen palvelu-
kodeissa. Leena Leskelä.
Kinkerit to 2.4. klo 19 Aa-
ro ja Martti Similällä, Män-
tyrannantie 76. Jouni Heik-
kinen.
Kylmälänkylän seurakun-
tapiiri pe 3.4. klo 10.15 kap-
pelissa. Mukana Simo Pek-
ka Pekkala, aiheena paas-
ton ajan virret. Kyyti lähtee 
klo 9.30 srk-talolta. 
Diakoniatyön myyjäiset pe 
3.4. klo 16–17 seurakunta-
talossa. Myytävänä leivon-
naisia, käsitöitä, arpoja ym. 
Tuotto Yhteisvastuukeräyk-
selle. 
Miesten piiri pe 3.4. klo 18 
Koortilassa. Matti Savolai-
nen.
Hiljaisen viikon musiikki-
hartaus ma 6.4. klo 19 kir-
kossa. Puhe Simo Pekka 
Pekkala, kanttori Ossi Kaja-
va. Ohjelmassa Petri Laak-
sosen hiljaisuuden lauluja, 
kirkkokuoro, musiikkikou-

lun soittajia, Antti Kauppi-
la, viulu.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
7.4. klo 13.30 palveluasun-
noilla ja klo 14.30 tk-sairaa-
lassa. Simo Pekka Pekkala.
Iltahartaus ti 7.4. klo 19 Ro-
kualla, lähetyssihteeri Anja 
Hämäläinen.
Hiljaisen viikon musiikki-
hartaus ti 7.4. klo 19 kirkos-
sa. Puhe Simo Pekka Pekka-
la, kanttori Ossi Kajava.
Keskipäivänkerhoa ei ole 
hiljaisella viikolla (viikko 15).
Rukouspiiri ke 8.4. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa.
Marja Leena Savolainen. 
Hiljaisen viikon musiikki-
hartaus ke 8.4. klo 19 kir-
kossa. Puhe Jouni Heikki-
nen, kanttori Ossi Kajava. 
Passiomusiikkia, Pudasjär-
ven kirkkokuoro, Muhok-
sen kamarikuoro, orkesteri 
ja solistit.
Kuorot: Hiljaisella viikolla 
(viikko 15) ei kuoroharjoi-
tuksia, kuorot osallistuvat 
eri tilaisuuksiin. 
Päivä- ja perhekerhot vie-
tetään hiljaisella viikolla 

HIlJAISEn VIIKOn 
KOnSERTTI

Pudasjärven kirkkokuoro ja Muhoksen seurakunnan 
kamarikuoro esittävät kärsimysajan musiikkia Muhok-
sen kirkossa ke 8.4. klo 19. 

Konsertissa kuullaan Dietrich Buxdehuden säveltämä 
paastonajan kantaatti Jesu meines Lebens Leben se-
kä J. S. Bachin katumusaiheinen kantaatti Aus der Tie-
fe rufe ich, Herr, zu dir. Konsertti päättyy Felix Men-
delssohnin säveltämään passiokantaattiin O haupt voll 
Blut und wunden. 

Solisteina toimivat Anne Pylkkönen ja Anni Pesälä sop-
raano, Seppo Pöykkö tenori sekä Ossi Kajava ja Kei-
jo Piirainen basso. Urkurina toimii Tellervo Hannula. 
Kantaatteja säestää orkesteri. Teosten johtajina toi-
mivat Ossi Kajava ja Jukka Jaakkola. Konsertissa lue-
taan ahtiteksti.

Diakoniatyön 
myyjäiset 

Pe 3.4. klo 16–17 seu-
rakuntatalossa. 
Myytävänä leivonnai-
sia, käsitöitä, arpoja 
ym. Tuotto Yhteisvas-
tuukeräykselle.

Yhteisvastuun 
lipaskeräys 

Pe 3.4. muhoslaisten 
kauppaliikkeiden edus-
toilla, kerääjinä seurakun-
nan työntekijöitä, luotta-
mushenkilöitä ja vapaa-
ehtoisia.

(viikko 15) Koortilassa. Tar-
kempi ohjelma jaetaan ker-
hoissa.
Pääsiäisen kirkkohetket 
lapsille ke 8.4. klo 9.30 ja 
10.30 kirkossa. Toimittaa 
Jouni Heikkinen, kanttori-
na Ossi Kajava.
nuoret: Koulupastoripäi-
vystys yläasteella ja lukiolla 
to 2.4. klo 10.40–12.15. Päi-
vystys nuorisotoimistol-
la pe 3.4. klo 15–17 p. 533 
1201. Yökahvila Valopilik-
ku la 4.4. klo 19.30–23.30 
Nuokkarilla. Raamattupiiri 
nuorille ja rippikoululaisil-
le su 5.4. klo 12–13 srk-talon 
alakerrassa. Saa merkinnän 
rippikoulukorttiin. 
Rippikoulut: kesä II -rippi-
koulun teemallinen nuor-
tenilta pe 3.4. klo 18–19.30 
srk-talon alakerrassa. Op-
pitunnit la 4.4. klo 10–14 
Koortilassa ja ryhmäkohtai-
nen iltakirkko ja vanhem-
painilta su 5.4. klo 18 seura-
kuntatalossa.
laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous ma klo 6.30. 

Perhekerho torstaisin klo 
10–12. Hiljaisen viikon ilta-
messu ti 7.4. klo 19. Toimit-
taa Jouni Heikkinen ja elä-
keliiton lauluryhmä.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Pe 3.4. kotiompeluseu-
rat klo 18: Pälli Anna-Reet-
ta ja Hannu Parviainen se-
kä klo 19: kk Saara ja Tapani 
Hanhisuanto, Korivaara Rit-
va ja Timo Pekkarinen, Suo-
kylä Sinikka ja Alpo Kämä-
räinen. La 4.4. klo 19 raa-
mattuluokka-iltakylä 7–8-
lk J. Kangastie. Su 5.4. klo 
12 pyhäkoulu: palmusun-
nuntain perhekirkko. Klo 
17 radioseurat (radio Poo-
ki). Ma 6.4. klo 18 päiväker-
hot ry:llä. 
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: La 4.4. klo 11 päiväker-
ho ry:llä. Klo 19 raamattu-
luokka ja iltakylä 7–8-lk J. 
Kangastie, Vedenkuja 9. Su 
5.4. klo 13 seurat ry:llä.
Kastettu: Juuso Antero Ha-
lonen, Saara Piritta Hannu-
kari, Tuukka Eemil Juhani 
Hänninen.
Kuollut: Laila Gunilla Karp-
pinen e. Korpela s. Pikkarai-
nen 82, Veikko Tapani Ort-
tenvuori 58.
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Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Oulunsalo www.evl.fi/srk/oulunsalo

eurakunnissa tapahtuu 2.4.–9.4.2009

Hiljaisella viikolla lapsityö järjestää seurakuntakodilla pääsiäisvaelluksen. Vaellus 
alkaa seurakuntakodin pihalta ristin juurelta. Sen jälkeen siirrymme sisätiloihin. 
Oppaan johdatuksella vaellamme kiirastorstain tapahtumiin, Getsemanen puutar-
haan, Golgatalle ja lopuksi kirkkosaliin riemulliseen ylösnousemukseen.  
Aamu- ja keskipäivän ajat on varattu päivähoidossa oleville lapsille ja koululaisryh-
mille. Keskiviikkona pidetään pääsiäisvaellus klo 13, 17 ja 18.30, näihin tilaisuuksiin 
kaikenikäiset ovat tervetulleita. 

Kristus on totisesti noussut ylös! Tämän ilon kotiseurakunta haluaa jakaa kansanne. 

Messu su 5.4. klo 10 seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Matti Hanhisuanto, avustaa 
Juha Kukkurainen, kanttori 
Jukka Jaakkola. 
Paastonajan virsiä ma 6.4. 
klo 18. Syötteellä Latukah-
vila Pytkynpirtillä, Syöteky-
läntie 382. Laulattajana Iiva-
ri Jurmu. Kahvit, tuotto Yh-
teisvastuukeräyksen hyväksi.
Hiljaisen viikon tapahtu-

mat seurakuntakodissa: 
Ahtisaarna ma 6.4. klo 19, 
konsertti ti 7.4. klo 19 (Pu-
dasjärven ja Muhoksen kirk-
kokuoro), pääsiäisvaellus ke 
8.4. klo 13, 17 ja klo 18.30, 
kiirastorstain ahtisaarna ja 
ehtoollinen to 9.4. klo 19.
Omaishoitajat ma 6.4. klo 
11 seurakuntakodissa isossa 
kahviossa.
Omaishoitajien virkistys-
päivä to 7.5. Taivalkosken 
seurakunnan leirikeskuk-
sessa. Lähtö seurakuntako-
dilta aamulla, takaisin en-
nen klo 19. 10 euron oma-
vastuu. Retki toteutetaan 
jos on riittävästi lähtijöitä. 

Päivä- ja perhekerhoja 
ei ole hiljaisella viikolla 
eli viikolla 15 pääsiäis-
vaelluksen vuoksi.

Ilm. 17.4. mennessä Henna 
Savilammelle 0400 866 480.
Kirpputori ke 8.4. klo 10-
13 talkootuvassa. Myytävä-
nä pääsiäispullaa ja rahka-
piirakoita.
Borovoin vanhusten ja 
lasten leirit järjestetään 
3.–5.7. Uusia vapaaehtoi-
sia otetaan mukaan. Il-
moittautuminen ja lisätie-
dot Henna Savilampi 0400 
866480. Aikaisemmin mu-
kana olleet vapaaehtoiset, 
huomioikaa, että passinne 
ja viisumit ovat kunnossa. 
Jokainen huolehtii hake-
mukset itse.
Kuorot: Lapsikuoro to 2.4. 

Hiljaisen viikon konsertti Pudasjärvellä

Pudasjärven kirkkokuoro ja Muhoksen seurakunnan 
kamarikuoro esittävät kärsimysajan musiikkia Pudas-
järven seurakuntatalossa 7.4. klo 19. Konsertissa kuul-
laan Dietrich Buxdehuden säveltämä paastonajan kan-
taatti Jesu meines Lebens Leben sekä J. S. Bachin katu-
musaiheinen kantaatti Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu 
dir. Konsertit päättyvät Felix Mendellsohnin säveltämä 
passiokantaattiin O haupt voll Blut und wunden. Lisäk-
si Pudasjärvellä kuullaan Buxdehuden kantaatti Jesu 
meine Freude. Solisteina toimivat Anne Pylkkönen ja 
Anni Pesälä sopraano, Seppo Pöykkö tenori sekä Os-
si Kajava ja Keijo Piirainen basso. Urkurina toimii Tel-
lervo Hannula. Kantaatteja säestää orkesteri. Teosten 
johtajina toimivat Ossi Kajava ja Jukka Jaakkola. Kon-
sertissa luetaan ahtiteksti.

klo 16.45, Vox Margarita to 
2.4. klo 17.30.
nuoret: Kevään viimeinen 
Rönö pe 3.4. klo 18–22, rip-
pikoululaiset saavat muu 
käynti -merkinnän.
Rippikoulu: MUUT-ryhmä  
la 25.4. klo 10–13.15 seura-
kuntatalossa. Kynä ja rippi-
koulukortti mukaan!
Muskari to 2.4. klo 16–17 
Sarakylän koululla. Seura-
kuntakodin muskaria ei ole 
ma 6.4. 
Palmusunnuntain pyhä-
koulu su 5.4. klo 13 Helmi-
kodissa.
Hengellisen laulun ja vir-
ren tilaisuus yhteisvas-
tuun hyväksi su 5.4. klo 13 
Korpisen kylätalolla, Helinä 
Taipale ja Aili Suorsa Puo-
langalta. Kahvitarjoilu ja 
arvontaa.
naistenpäivät 18.–19.4. 
seurakuntakodissa. Lauan-
taina teol.maisteri Marian-
ne Jansson pitää raamat-
tutunnin ”Elämän kultai-
nen lanka” ja ”Elämän pe-
linkentälle”, illalla klo 18 
kanttori Jukka Jaakkolan 
”Lauluja Raamatusta” -ur-
kukonsertti ja hengellis-
ten laulujen toivokonsert-
ti. Sunnuntaina klo 10 ju-
malanpalvelus, kirkkokah-
vit ja päätösjuhla.
Riekinkankaan hautaus-
maan kesätöihin palkataan 
arpomalla kahden viikon 
mittaisiin työsuhteisiin 16 
vuotta täyttäneitä nuoria. 

Työaika ajoittuu kesä-heinä-
kuulle. Ilmoita kiinnostuk-
sestasi 30.4. mennessä puhe-
limitse 08 8823 100 tai säh-
köpostitse pudasjarvi.srk@
evl.fi.
Rauhanyhdistykset: Pal-
mupäivät ry:llä la 4.4. klo 
18 ry:llä, su 5.4. klo 13 seu-
rat ry:llä ja klo 18 iltakirk-
ko ja HPE seurakuntakodis-
sa, Matti Hanhisuanto, Mik-

ko Kälkäjä. Seurat 5.4. klo 
14 Helmikodissa,  Jukka Leh-
to, klo 14.30 Terveyskeskuk-
sessa, Matti Hanhisuanto ja 
klo 15 Honkakodissa, Juk-
ka Lehto. Raamattuluokka 
Sarakylässä Jaakko Jurmul-
la  pe 3.4. klo 19. ja miesten-
myyjäiset Sarakylän koululla 
ti 7.4.klo 19.
Haudattu: Nanni Tellervo 
Pietarila 85.

KYlÄKAMARI TIEDOTTAA

KyläKamari kiinni hiljaisella viikolla 
(vko 15) ja 2. pääsiäispäivänä (13.4.). 
Maanantaisin lättypäivä klo 11–14
Tiistaisin Terveyspointti klo 11–14
Keskiviikkoisin Käsityökökkä  klo 11–14
ja parillisilla viikoilla hartaus- ja lauluhet-
ki klo 12.

Tervetuloa!

Tulossa! Kirpputori (Kauppiaantie) ma-pe 20.–24.4. klo 
11–18, la 25.4. klo 10–15.
Olohuone tarjoaa vertaistukea yhden vanhemman per-
heille Pappilassa (Pappilantie 28) 7.4. klo 18–20.  Lisätie-
toja Terttu Fyrsten p. 050 5610 366 tai www.yyl.fi.

YV-kerääjät kiertävät ko-
deissa!
Työttömien ulkoilupäi-
vä 3.4. Umpimähkässä. Il-
moittautumiset ja lisätie-
dot Sirkka Jalonen p. 044 
5211 844.
Hartaustilaisuus ke 8.4. 
klo 13.30 Salonkartanossa, 
Tapio Kortesluoma. Ehtool-
linen.

Hartaustilaisuus Teppo-
lassa to 9.4. klo 11.30, Ta-
pio Kortesluoma.
lähetysilta ke 15.4. klo 18 
toimitalolla, Vattukuja 2, 
(2.kerros).
Kuorot: lapsikuoro ke klo 
17 srk-talolla, naiskuoro ke 
klo 18.30, musiikkikerho to 
klo 17, toimitalolla aikuis-
ten lauluryhmä to klo 18.
Perhekerhot: Pyhäkoulut 
su 5.4 klo 12–13 Minttuku-
jalla, Salonpäässä ja seura-
kuntatalolla.
nuoret: Kaikki viikkotoi-
minta (kerhot, varkkari, re-
pun toiminta jne.) tauolla 
pääsiäisviikolla (6.4.–13.4.).
Repussa ei yökahvilaa per-
jantaina 3.4. isoskoulutuk-
sen vuoksi.
Tiistain askartelukerho 
seurakuntatalolla on lopet-

tanut toimintansa tältä ke-
väältä. 
Kesätöitä hautausmaalla. 
Tarvitsemme 10 nuorta (5 
tyttöä ja 5 poikaa) hautaus-
maallemme kesätöihin. Ke-
sätöitä voivat hakea v. 1991–
1993 syntyneet oulunsalolai-
set nuoret, jotka eivät ole ai-
kaisemmin olleet seurakun-
nalla töissä/isosina. Hautaus-
maan kesätöitä eivät voi ha-
kea seurakunnan leiri-isosina 
tänä vuonna toimivat. Työ-
jakson pituus on enintään 
2 viikkoa/nuori. Tule täyt-
tämään hakulomake 19.3.– 
30.4. välisenä aikana kirk-
koherranvirastossa (os. Vat-
tukuja 2). Kirkkoherranviras-
ton aukioloajat ovat ma-to 
klo 9–13, pe 10–13  ja lisäk-
si ke 14–17. Työpaikat arvo-
taan hakijoiden kesken ja va-
linnat ilmoitamme seurakun-

nan nettisivulla. 
Parisuhdeilta Vanhem-
muuden karuselli la 18.4. 
klo 16–19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Ilta koos-
tuu puheenvuoroista ja 
pienimuotoisista tehtävistä 
oman parin kanssa. Tarjolla 
kahvia/pientä välipalaa. Ti-
laisuus on ilmainen. Lasten-
hoitoa tarvitsevat ilmoitt. 
15.4. mennessä p. 040 7790 
367. Järj. Virtaa välillämme 
-vapaaehtoiset ja Limingan 
rovastikunnan avioparityö-
ryhmä.
limingan rovastikunnan 
omaishoitajien retki Ro-
kualle 13.–15.5. Ilmoittau-
tumiset,  tiedustelut kyydeis-
tä ja retken ohjelmasta 30.4 
mennessä p. 044 7453 853 /  
Maija Sivula.  
Katekumenaatti-aikui-
nen usko Lisät. kappalai-
nen Vesa Äärelä, p. 044 
7453 858. Ks. myös www.
evl.fi/katekumenaatti.
Salonpään ry:  Lauluseurat 
to 2.4. klo 18.30 Ohtamaal-
la. 4.4. Kevätseurat ry, klo 
19. alustus Matti Niemelä, 
”Tulevaisuus ja Toivo”. 5.4. 
Kevätseurat ry, klo 12 alus-
tus Matti Taskila, ”Rakkau-
den kultainen sääntö”. Su 
5.4. klo 17 seurat ry, Matti 
Taskila, Aarno Sassi.
Oulunsalon kirkonkylän 
ry: Pe 3.4. klo 18.30 mies-
ten neliö Umpimähkässä. 
Su 5.4. klo 12 raamattuluok-
ka I, ry, raamattuluokka II; 

Päivä- ja perho- ja seu-
rakuntakerhoja ei ole 
hiljaisella viikolla 6.–9.4.

Hiljainen viikko

Iltakirkko palmusun-
nuntaina 5.4. klo 19. Pu-
he Pekka Kinnunen, nais-
kuoro, lapsikuoro, kvar-
tetti ja nokkahuiluyhtye.
Ahtisaarna ma 6.4. klo 
19 kirkossa. 
”lensi maahan enkeli” -  
koko perheen pääsiäis-
vaellus ti 7.4. klo 16.30–
18.30 seurakuntatalol-
la. Vaelluksen kesto n. 20 
minuuttia.
Ahtisaarna ti 7.4. klo 19 
kirkossa.
Ahtisaarna ke 8.4. klo 19 
kirkossa.
Kiirastorstai -illan eh-
toollinen 9.4. klo 19 kir-
kossa.

Askartelupäivät 
4.–6.-luokkalaisille 
tytöille 

Askartelupäivät järjes-
tetään 18.–19. huhtikuu-
ta. Mukaan mahtuu 15 
tyttöä. Askartelupäivi-
en hinta yht. 15 euroa 
(sis.ruuan, materiaalit ja 
vakuutukset. Ilmoittau-
tumiset kirkkoherranvi-
rastoon 9.4. mennessä 
p. 08 514 2700. Ilmoit-
tautuneille lähetään lei-
rikirje.

MÄÄRÄAIKAInEn KEITTIöAPUlAISEn TOIMI 
(lEIRIKESKUS UMPIMÄHKÄ) 

Alustavat työajankohdat ovat 3.–9.6., 15.–18.6., 22.– 
25.6., 1.–7.7., 29.7.–4.8. Lopulliset työajankohdat tar-
kentuvat myöhemmin. Työ sopii myös alaa opiskeleval-
le tai alalle aikovalle. Hygieniapassi välttämätön. 
Työaika on enintään 8 h / pvä. Leirikeskus Umpimähkä 
sijaitsee 15 km päässä Oulunsalon keskustasta.  Työnte-
kijän on mahdollista yöpyä leirikeskuksessa.  Lisätieto-
ja keittiöapulaisen tehtävästä antavat arkisin klo 9–16: 
emäntä Birgitta Timonen p. 040 772 0372 ja 
toimistosihteeri Soili Kivikko p. 08 5142 716.  Hakuaika 
päättyy 30.4.2009 klo 16. Lyhyet vapaamuotoiset hake-
mukset os. Oulunsalon 
seurakunta/Soili Kivikko, Vattukuja 2, 90460 Oulunsa-
lo. Kuoreen merkintä ”keittiöapulainen”. 

Kylänpuoli ja Keskikylä; ry, 
Karhuoja; Pekka Tahkola, 
klo 16 seurat ry, Jari Kupsa-
la, Markku Seppänen. Ti 7.4. 
klo 19 ahtisaarna kirkossa, 
Pekka Kinnunen. Ke 8.4. klo 
13 varttuneiden kerho ry. Pe 
10.4. klo 16 seurat ry, Ola-
vi Voittonen, Toivo Määttä. 
Su 12.4. klo 16 seurat ry, Il-
po Saukkonen, Jorma Hop-
pa. Ma 13.4. klo 12 seurat ry, 
Jorma Hoppa, Ilpo Saukko-
nen, klo 16 seurat ja HPE kir-
kossa, Jorma Hoppa, Pekka 
Kinnunen. 
Diakonissa Maija Sivula lo-
malla 30.3.–7.4.
Kastetut: Aukusti Mika-
el Fingerroos, Iina Emilia 
Eriksson.
Vihitty: Tero Tapani Tervo-
nen ja Anna-Tuulia Turtio.
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lähetysmyyjäiset 

Kiirastorstaina 9.4. klo 
12–14 Piippolan seura-
kuntatalossa. Myytävä-
nä pullaa, kakkuja, kar-
jalanpiirakoita.

Konsertti
Palmusunnuntaina 5.4. klo 14 Kestilän kirkossa. 
Laulu baritoni Raimo Laukka, säestys Mika Jaakola, 
runotekstit Hannele Jormakka. Järjestäjänä kunnan 
kulttuuritoimi.

Paastonajan virsi-ilta 
Palmusunnuntaina 5.4. klo 19 Pyhännän kirkossa.
Mukana lapsi- ja nuorisokuoro. Hartaus Perttu Kyl-
lönen.

Oi, katso Golgataa 
Paastonajan vokaali- ja urkumusiikkia ti 7.4. klo 19 
Kestilän kirkossa. OAMK:n kirkkomusiikin opiskelijoi-
den Cadenza-kuoro. Vapaa pääsy.

Kärsimysajan virsiä ja lauluja
Pitkäperjantaina 10.4. klo 19 Piippolan kirkossa sana-
jumalanpalveluksen yhteydessä. 

Pääsiäisajan musiikkia
Sävelhartaus su 12.4. klo 19 Pyhännän kirkossa.
Musiikista vastaavat kanttorit Veijo Kinnunen, Pek-
ka Kyöstilä, Arja Leinonen ja Unto Määttä. Hartaus 
Perttu Kyllönen.

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Uusi 
kasvo

Hartaus pe 3.4. klo 13.30 
Lepolassa.
Sanajumalanpalvelus su 
5.4. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Timo Liikanen 
ja Pentti Korkiakoski. Ry:n 
miesten lauluryhmä avustaa.
Ahtisaarna ma 6.4. klo 19 

Tyrnävän kirkossa. Toimit-
taa Pentti Liimatta. Kirkko-
kuljetus Temmekseltä.
Seurakuntakerho ti 7.4. 
klo 12.30 Tyrnävän seura-
kuntatalossa.
Ahtisaarna ti 7.4. klo 19 
Tyrnävän kirkossa. Toimit-

Seurakunnan kesäretki 

Retkelle suunnataan 20.–22.7. Saariselälle ja Inariin. 
Majoitus Tievatuvan retkeilykeskuksessa 2–4 hen-
gen huoneissa. Osallistumismaksu 140 € / aikuisilta ja  
70 € / 4–12-vuotiailta. Sisältää linja-autokyydin, ma-
joituksen, sisäänpääsymaksut, laivaristeilyn sekä nel-
jä lämmintä ateriaa ja aamupalat. Ilmoittautumiset 
18.6. mennessä kirkkoherranvirastoon, p. 5640 600.

Pe n t t i  Ko r k ia ko sk i

TYRnÄVÄllÄ ElETÄÄn ODOTUKSEn TUnnElMISSA

Kuluvan vuoden aikana Tyrnävän kirkkoon saadaan 
uudet urut. Noin kymmenen vuotta vireillä ollut han-
ke toteutuu syksyn kuluessa. Urut rakentaa Sotkamon 
Urkurakentajat Oy ja niihin tulee 22 äänikertaa. Han-
ke toteutetaan niin, että vanha fasadi säilytetään sekä 
kunnostetaan ja nykyisin mykät fasadin pillit otetaan 
soivaan käyttöön. Muutoin urku rakennetaan koko-
naisuudessaan uudelleen vanhaa tyyliä jäljitellen. Ra-
kennus- ja kunnostusvaiheesta johtuen kirkko on täy-
sin ilman urkuja elokuun alun ja lokakuun lopun vä-
lisen ajankohdan. Jumalanpalvelusten ja toimitusten 
musiikki hoidetaan tuolloin kirkon pianon säestyksel-
lä. Uusia urkuja juhlistetaan ensimmäisellä adventtivii-
kolla koko viikon jatkuvalla konserttisarjalla.

taa Aarno Haho. Kirkkokah-
vi ry:llä.
”Musiikkiahti” ke 8.4. klo 
19 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Leila Ikonen. Osia 
F. Lisztin teoksesta ”Ris-
tin tie”. Laulu Kirkkokuoro, 
urut Pentti Korkiakoski.
Ehtoollishartaus pe 9.4. 
klo 13.30 Oulun seudun 
kuntoutussairaalassa.
Kiirastorstain messu 9.4. 
klo 19 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttorina Pentti Korkia-
koski. Kirkkokuoro.
Pitkäperjantain sanaju-
malanpalvelus 10.4. klo 
10 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Leila Ikonen ja Pent-
ti Korkiakoski.

TEMMES
Kiirastorstain messu 9.4. 
klo 19 Temmeksen kirkos-
sa. Toimittaa Leila Ikonen, 
kanttorina Heikki Lumiaho.
Tyrnävän rauhanyhdis-
tys: Pe 3.4. klo 19 lauluseu-
rat Suvi ja Henri Laurilal-
la. La 4.4. klo 11 myyjäiset 
ry:llä, järjestää Oulun rau-
hanyhdistys. Su 5.4. klo 16 
seurat ry:llä, Arto Lohi ja 
Kari Louhisalmi.
Murron rauhanyhdistys: 
Pe 3.4. klo 19 lauluseurat 
Anneli ja Jari Heikkalalla, 
Hovimurrontie 10. Su 5.4. 
klo 16 seurat ry:llä. 
Kastettu: Inkeri Hilda Ma-
ria Eero, Mariel Ilona Hen-
rietta Pakarinen.

Projektikuoro 
To 2.4. klo 19 Rantsilan 
seurakuntatalossa. 

Kerhoja ja kuoroja ei 
ole hiljaisella viikolla el-
lei alla toisin mainita.

Tyrnävän kirkon urkujen julkisivu on 1800- luvun lopulta.

KESTIlÄ
Varhaisnuorten kerho to 
2.4. klo 15.30 k-kodissa.
Seurakuntakerho pe 3.4. 
klo 10 seurakuntakodissa.
Seurakunnan ohjelmaa 
pe 3.4. klo 13 Pihlajistossa.
Ompeluseuramyyjäiset 
pe 3.4. klo 19 ry:llä. 
Ystävänkammari ke 8.4. 
klo 10 kerhokodissa.  

PIIPPOlA
Kerhot: Varhaisnuorten 
kerho to 2.4. klo 16.30, per-
he- ja päiväkerho pe 3.4. klo 
10 seurakuntakodissa.
Ponnarin hartaus ma 6.4. 
klo 13.30 Piippolan kirkossa.  
Kirkkokuoro ma 6.4. klo 
14.30 seurakuntakodissa.
Rippikoulua ke 8.4. klo 17 
ja to 9.4. klo 18 kirkossa. 
Kuollut: Aino Kaarina Nii-
ranen s. Huovinen 82.

PUlKKIlA
Päiväkerho to 2.4. klo 10 
seurakuntatalossa. 
Omaishoitajat to 2.4. klo 
13 seurakuntatalossa. 
Ompeluseurat pe 3.4. klo 
19, nuortenilta la 4.4. klo 
19.30 ja seurat su 5.4. klo 
19 ry:llä. 
Kirkkokuoro ke 8.4. klo 
13.30 seurakuntatalossa. 
Hartaus pe 10.4. klo 13 Koi-
vulehdossa. 

PYHÄnTÄ
Perhekerho to 2.4. klo 11 
k-huoneessa. 
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Kuorot: To 2.4. veteraani-
kuoro klo 12, lapsikuoro klo 
16.30 ja kirkkokuoro klo 18 
(kirkossa) sekä pe 3.4. nuori-
sokuoro klo 17.30 seurakun-
tatalossa. 
Seurat su 5.4. klo 16 ry:llä, 
Raimo Kaisto ja Osmo Lep-
pänen.
Mll:n perhekerho ti 7.4. 
klo 17.30 kerhotilassa. 
Kuollut: Juha Tapani Rim-
peläinen 53. 

RAnTSIlA
Päiväkerhot: 2.4. Pikku 
Nuput klo 10 ja Isot Nuput 
klo 13 Nuppulassa. 
Seurakuntakerho to 2.4. 
klo 13 Rauhalan kerhohuo-
neessa. 
lapsikuoro to 2.4. klo 13.30 
Mankilan koululla ja pe 3.4. 
klo 13 Hovin koululla. 
Ompeluseurat pe 3.4. klo 
19 ry:llä. 
Rippikoulua la 4.4. klo 10–
14 seurakuntatalossa. 
Eläkeliitto ti 7.4. klo 11 seu-
rakuntatalossa.
Veteraanikuoro ke 8.4. klo 
11 seurakuntatalossa. 
Seurat pe 10.4. klo 18.30 
ry:llä. 
Hartaus to 9.4. klo 14.30 
vuodeosastolla. 
Kuollut: Lahja Sylvia Räsä-
nen s. Häkkilä 85.

Piippolan kirkon alttaria koristaa 
Kaarlo Metsävainion 1910 

maalaama alttaritaulu 
Jeesus kolkuttaa ovelle.
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Postia 
pappi Jaakobille

Useimmat Klaus Härön elo-
kuvaohjaukset ovat käsitelleet 
lapsuutta ja nuoruutta. Kanta-
vana juonteena niissä on ollut 
myös Suomen ja Ruotsin lähi-
historia ja kulttuurierojen tut-
kailu erityisesti lahden toisen-
puoleisen kansankodin mil-
jöön kautta.

Härön uusin elokuva Postia 
pappi Jaakobille sijoittuu vankas-
ti kotimaahan. Sen teemat eivät 
kuitenkaan ole sinänsä puhtaan 
suomalaisia, vaan yleishumaane-
ja. Pienimuotoinen työ on tyy-
lillisesti varsin hallittu kokonai-
suus välittämisestä, huolenpidos-
ta ja sovituksesta.

Klaus Härö muokkasi eloku-

van käsikirjoituksen Jaana Mak-
kosen alkuperäisteoksen pohjal-
ta. Lopputuloksen ohjaaja sanoo 
olevan puoleksi kummaltakin. 
Tarinan keskushenkilöinä ovat 
armahduksen saanut elinkautis-
vanki Leila, joka joutuu vasten-
tahtoisesti matkustamaan soke-
an kirkonmies Jaakobin apulai-
seksi. Itseensä sulkeutuneen Lei-
lan ja kanssaihmistensä auttami-
seen omistautuneen Jaakobin vä-
lille muodostuu hitaasti vuoro-
vaikutussuhde.

Tapahtumat tiivistyvät Lei-
lan ja Jaakobin, heidän välisen 
dialoginsa ympärille: varsinai-
seksi kamarinäytelmäksi elo-
kuva ei silti käänny, vaan ker-

ronnassa on ilmaa. Postia pap-
pi Jaakobille sisältää televisio-
draaman omaisia piirteitä, mut-
ta sen intiimiys toimii myös val-
kokankaalla.

Tarinan voima nojaa paljos-
sa näyttelijäsuorituksiin. Heik-
ki Nousiainen on erinomainen 
pappina, mutta Kaarina Ha-
zard yllättää erityisesti entise-
nä vankina. Härö pitää työn il-
miasun tietoisen niukkana, pin-
nan alla tapahtuu paljon olen-
naista. Vähäeleisyys ja harmaus 
eivät tarkoita silti ankaruutta: 
ilman valoa ei olla.

Draaman kaari kulkee ehjä-
nä, traditionaalisen kaavan mu-
kaan. Käänteissä jää silti pai-

koin miettimään, onko Jaako-
bista piirtyvä kuva liian laupi-
as tämän epäilyksen hetkistä 
huolimatta. Samoin kuolemaan 
päättyvä loppu on sinänsä loo-
ginen ja kokonaisuuteen istuva, 
mutta mahdollisuus olisi ollut 
yhtä lailla toisenlaiseen, avoi-
memmaksi jäävään ratkaisuun.

Postia pappi Jaakobille lomit-
tuu kuitenkin luontevasti Härön 
aiempien ohjausten joukkoon, 

joissa niissäkin esiin nousee 
paitsi sovituksen, myös anteek-
siantamisen teema – laventaen 
armon.

Sauli peSoNeN

Postia pappi Jaakobille, Suomi 
2009. Ohjaus: Klaus Härö. Näyt-
telijät: Heikki Nousiainen, Kaari-
na Hazard, Jukka Keinonen, Es-
ko Roine.

KiNoKulMa

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

Kokkolan Mäntykankaan 
koulun Virsiveisurit-ryh-
mä edustaa Oulun hiip-
pakuntaa valtakunnalli-

sessa Virsivisan finaalissa tou-
kokuussa Jyväskylässä. Toiseksi 
hiippakunnallisessa karsinnas-
sa tuli Haukiputaan kirkonkylän 
koulun Virsitrio. Siihen kuuluvat 
Emilia Paaso, Leena-Maija Hol-
ma ja Armiida Similä. 

Tiistaina pidetyssä kisassa jat-
kopaikasta kamppailivat myös 
Pudasjärven Aittojärven koulun 
oppilaat Antti-Jussi Lauhikari, 
Saana Kokko ja Juulia Kälkäjä. 
Heidän opettajansa Salme Luok-
kasen mukaan Virsivisassa pär-
jääminen vaati koululaisilta ko-
vaa työtä. 

– Olemme harjoitelleet niin 
koulussa kuin lapset kodeissaan. 
Tuntimäärästä on mahdotonta 
puhua, Luokkanen kertoo.

25 virttä 
oli hallittava
Virsivisan alkuvaiheessa oppilai-
den piti osata 20 virren sanat ja 
sävelet. Ennen hiippakunnallista 
koitosta opeteltavaa tuli lisää vii-
den virren verran.

Antti-Jussi, Saana ja Juulia 
paljastavat nyt, millaisia asioi-
ta heiltä on kysytty visakarsin-
noissa.

– Meidän on pitänyt tietää, 
onko joku virsi rukous. Meille on 
myös näytetty kuvia, joista mei-
dän on pitänyt tietää, mihin vir-
teen ne liittyvät. Olemme opetel-
leet virsien säveltäjiä. Yksi tehtä-
vä oli sellainen, että meille luet-
tiin katkelma jostakin virrestä ja 

Kokkolalaiset parhaita virsitietäjiä 
– huonoja eivät muutkaan

meidän oli sanottava, miten sanat 
siitä jatkuvat.

”Virsiä on 
mukava laulaa”
Juulia Kälkäjän mukaan Virsivi-
sa houkutteli finaalinsa vuoksi. 
Matka loppukilpailuun olisi ol-
lut pudasjärveläisille mieluinen, 

Limingan Rantakylän koulun oppilaiden Anniina Laavan, Marjaana Kostetin ja Erika Välikankaan kannustushuuto oli ”yhteistyöllä ja reippaudella”. Hellyttävä maskottikoira 
kuului SoivatSävelet-joukkueeseen. 

mutta onneksi se ei ollut kuiten-
kaan ainoa houkutin päntätä vir-
siä päähän.

– On kiva osata veisata ilman 
virsikirjaa. Virsiä on yksinkertai-
sesti mukava laulaa, Saana ja Juu-
lia sanovat.

Pudasjärveläisten lempivirsiä 
ovat pian ajankohtainen pääsiäis-

virsi Lensi maahan enkeli ja kesto-
suosikki Ystävä sä lapsien.

Heidän mottojaan visailussa 
olivat lauseet ”hyvällä mielellä” 
ja ”yhteistyö on poikaa”. Tällä 
kertaa vain ankara tsemppikään 
ei riittänyt finaaliin asti.

Visaan ilmoittautui tänä 
vuonna koko maasta reilut 400 

luokkaa. Oulun hiippakunnas-
ta siihen osallistui koululaisia 19 
paikkakunnalta. 

Oulun hiippakunnassa Virsi-
visasta vastasi hiippakuntakant-
tori Anja Hyyryläinen.

riiTTa HirVoNeN


