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Vatikaani on asettanut verkkosivuilleen tu-

hansia virallisia ja epävirallisia asiakirjoja, 

jotka koskevat katolisen kirkon ja paavien 

toimintaa vuosina 1865–2007. Niistä tällä hetkellä 

kiinnostavin osa on toisen maailmansodan ajalta.

Vatikaanin virallinen lehti julistaa tämän teon 

osoittavan avoimuutta. Sen mukaan mitään ei ole 

tarkoitus salata. Ulkopuoliselle syntyykin helpos-

ti käsitys, että Vatikaanin salaiset arkistot olisivat 

avautuneet.

Näin ei sentään vielä ole päässyt tapahtumaan. 

Julkaistut asiakirjat ovat olleet julkisia. Nyt ne vain 

on asetettu kootusti kaikkien ulottuville.

Verkosta ladattava aineisto on toimitettua ja 

valikoitua. Toisen maailmansodan aikaiset arkistot 

pysyvät edelleen visusti suljettuina. Vatikaani on 

vihjannut, että arkistot saattaisivat avautua ehkä 

2013–2014, kunhan aineistot on ensin luetteloitu. 

Luetteloimaton aineisto ei voi olla julkista. Luette-

lointi on ehtinyt vuoteen 1939, juuri sopivasti.

Acta Sanctae Sedis -kokoelmaa ei tarjottu yleisöl-

le huvin vuoksi. Viime kuukausina on käyty kiivas-

ta keskustelua paavi Pius XII:n toimista maailman-

sodan aikana. Hänelle on lyöty pilkkanimi ”Hitlerin 

paavi”, koska arvostelijoiden mielestä Pius ei yrittä-

nyt estää juutalaisten tuhoamista – ainakaan riittä-

vän pontevasti. Parhaillaan on käynnissä Pius XII:n 

kanonisointi eli pyhimykseksi julistaminen. Useat 

historioitsijat ja juutalaisvaikuttajat ovat vaatineet 

tämän hankkeen keskeyttämistä.

Siksi Vatikaanille on tärkeätä osoittaa, että Pius 

on toiminut moitteettomasti. Asiakirjat näyttävät 

vahvistavan tämän. Niiden perusteella syntyy kuva, 

että paavi yritti suojella juutalaisia kulissien taka-

na sen verran kuin oli mahdollista, vaikkakaan ei 

äänekkäästi hyökännyt natsijohtajia vastaan.

Pius XII:n toiminta näyttäisi olleen reaalipolitiik-

kaa, mutta häntä syytetään vatikaanittumisesta.

Puolustajien mukaan Pius XII:n mustamaalaajat 

ovat vain entisiä ja katkeroituneita katolisia, jotka 

käyttävät juutalaisten kansanmurhaa lyömäaseena 

kirkkoa vastaan.

On mahdotonta sanoa, antavatko julkiset asia-

kirjat täydellisen kuvan Pius XII:n toimista. Tiedot 

tarkentuvat vasta, kun arkistot avataan, jos sitten-

kään.

Vatikaanilla ei tässä asiassa ole varaa minkään-

laiseen peittelyyn, koska viime kuukausina se on 

joutunut kovin ahtaalle toisenlaisten salailusyytös-

ten vuoksi.

Aatoksia

Avautumista odotellessa

Ajan filosofiaa

Tämän kevään aikana olen väitös-
kirjaa varten perehtynyt ajan ongel-
maan – aika, tai monitasoinen koke-
mus ajan kulumisesta, kun näyttelee 
kulttuurisessa olemisessa merkittä-
vää roolia niin ikään. 

Ongelman klassisen kuvauksen 
voi kiteyttää näin: Mennyt on jo 
mennyt eikä se siksi voi ”olla”. Tu-
leva on vasta tulossa eikä sekään voi 
siksi ”olla”. Mutta nykyisyys, nyt, ei 
sekään voi ulottua menneeseen eikä 
tulevaan, vaan se on läsnäolon hetki 
vailla mitään kestoa. Mitä sitten on 
aika, jos ei sitä ole menneessä, tule-
vassa, eikä kestottomaksi osoittautu-
vassa nykyhetkessäkään?

Aristoteleen Fysiikassa ja kirkko-
isä Augustinuksen Tunnustuksissa 
käsittelemän ongelman ratkaisuyri-
tykset jätän teemasta mahdollises-
ti kiinnostuneen lukijan tehtäväksi. 

Omassa mielessäni kaikuu Au-
gustinuksen ajatus siitä, että ihmi-
sen mieli on ajan käsitteen kannalta 
keskeisessä roolissa. Mennyt tapah-
tuu siis muistona nykyhetkessä ja tä-
hän liittyy myös tietoisuus itsestä. 

Kahdeksan vuotta sitten aloitin 
varsin nuorena hiippakuntasihteerinä 
ja yhtäkkiä huomaan aamuisin tuijot-
tavani peilistä jo lähtemättömät uur-
teensa veistäneitä otsaryppyjä. 

Jos kohta en ainakaan tässä nyt-
hetkessä kykene itse tavoittamaan 
kaikkia muistijälkiä tältä ajalta, on 
lohtunani se, että niitä on mahdol-
lisesti piirtynyt seurakuntien, herä-
tysliikkeiden ja kirkollisten järjes-
töjen sekä hiippakunnassa edustet-
tuna olevien sisarkirkkojen lisäksi 
myös muiden tahojen muistiin. Sel-
laisia saattavat olla Pohjois-Pohjan-
maan liitto, Oulun kaupunki, Ou-
lun yliopisto ja sen Thule-instituut-
ti, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopis-

Piispoja kannustetaan 
keskustelemaan
Suomenmaan pääkirjoituksessa toivo-
taan kirkolta osallistumista yhteiskun-
nalliseen keskusteluun.

”Yhteiskunnallisen keskustelun käy-
minen ei ole kirkon päätehtävä, eikä kir-
kon väki siihen yhtenään osallistukaan. 
Yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuu-
den ja inhimillisyyden puolesta puhu-
minen sopii kuitenkin hyvin myös kir-
kon toimenkuvaan. Se auttaa niitä polii-
tikkoja, jotka tuntevat samanlaiset peri-
aatteet oikeiksi ja pyrkivät myös toimi-
maan niiden mukaan. Kirkon näkemyk-
siä kun on vaikea leimata julkisuushakui-
seksi puoluepolitikoinniksi, mikä yleensä 
on hyvä keino poliitikon puheenvuoron 
mitätöimiseksi.

Myös muutamat muut arvostetut kir-
konoppineet – esimerkiksi itsekin koh-
ta eläkkeelle jäävä Helsingin piispa Eero 
Huovinen – ovat esittäneet selkeitä yh-
teiskunnallisia kannanottoja. Sellaiseen 
sopii kannustaa niin uutta arkkipiispaa 
kuin muitakin piispoja. Politiikan pyör-
teissä olevat voivat joskus suorastaan so-

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

15.4.2010

to, Oulun seudun ympäristötoimi 
sekä taannoiset Oulun lääninhalli-
tus ja Pohjois-Pohjanmaan ympäris-
tökeskus – ehkä joku muukin. Kiitos 
yhteisistä nyt-hetkistä!

Jos nykyhetkessä uskaltaa jotain 
ennakointia tulevasta tehdä, luotan 
Oulun hiippakunnan ja sen yhteis-
työkumppaneiden osalta sen jatku-
van iskulauseen ”uskoa pohjoiseen” 
hengessä. 

Omalta osaltani olen uskaltautu-
nut joidenkin käytännön johtopää-
tösten tekemiseen.

Olen pyytänyt kunnioittavas-
ti, mutta samalla haikeutta tuntien 
Oulun hiippakunnan tuomiokapitu-
lia hyväksymään irtisanoutumiseni 
hiippakuntasihteerin virasta. Saman 
tahon myöntämän virkavapaan tur-
vin olen jo saanut mahdollisuuden 
aloittaa toivomuslistallani olleessa 
akateemisessa ohjelmassa. 

Nyt on kuitenkin tarve punta-
roida oikealla tavalla mennyt ja tu-
leva sekä antaa mahdollisuus myös 
muille pidempijänteisesti ennakoida 
omaa tulevaisuutta. Se on vähintään 
kohtuullista. Sehän tästä voi siis seu-
rata, että useammalla tavalla esiin 
puhkeaa kukkea elämän kevät – sen 
saa aika näyttää!

TIMO HELENIUS
Kirjoittaja on virkavapaalla oleva

hiippakuntasihteeri, joka toimii 
tutkijana Bostonissa.

keutua inhimilliselle hädälle, kun tär-
keimmältä näyttää vain kasvun ja keski-
määräisen hyvinvoinnin edistäminen.”

Suomenmaa 8.4.2010

Suunnattoman  
rikas kirkko
Toimittaja-kirjailija Jaakko Heinimä-
ki oikoo kirjoituksessaan sitkeästi eläviä 
käsityksiä kirkosta.

”Viestimissä elää esimerkiksi sitkeä 
käsitys, että yritykset maksavat veroa kir-
kolle. Eivät maksa. Eivät ole maksaneet 
seitsemääntoista vuoteen. 

Toinen sitkeä käsitys on, että kirkko 
olisi suunnattoman rikas. Suomen evan-
kelis-luterilainen kirkko koostuu noin 
400 itsenäisestä seurakuntataloudesta, 
joiden yhteenlasketut verotulot ovat pik-
kuisen alle miljardi euroa vuodessa. On 
se tietysti toimittajan palkoissa paljon ra-
haa, mutta selvästi vähemmän kuin vaik-
kapa Espoon kaupungin verotulot. Yksi 
kymmenesosa Nokian liikevaihdosta.”

Journalisti 9.4.2010
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Etelästä ei haluta 
matkustaa kirkon päiville 
Pohjois-Suomeen. 
Pohjoissuomalaisilta 
reissu etelään sujuu 
paljon helpommin. 

Etelästä on pitempi matka 
pohjoiseen kuin pohjoises-
ta etelään. Sanonta ei ole 
kovin looginen, mutta pi-

tää paikkansa. Tämä käy ilmi esi-
merkiksi silloin, kun kirkko kou-
luttaa väkeään valtakunnallisilla 
neuvottelupäivillä. Etelässä päi-
vät vetävät väkeä enemmän kuin 
pohjoisessa.

Oulun tuo-
miokapitulin 
hiippakuntade-
kaani Niilo Pe-
sonen ja virka-
vapaalla oleva 
hiippakuntasih-
teeri Pekka Asi-
kainen uskovat 
molemmat, että 
etelässä asuvat 
välttelevät matkustamista poh-
joiseen. 

Rauhan Tervehdyksen haas-
tattelemat eteläsuomalaiset kirk-

kovaikuttajat eivät yhtä poikke-
usta lukuun ottamatta ole sa-
maa mieltä Pesosen ja Asikaisen 
kanssa. Heidän mukaansa etelä-
suomalaiset matkustavat yhtä in-
nokkaasti kuin pohjoissuomalai-
setkin.

Kato jopa 
20 prosenttia
Hiippakuntadekaani Niilo Pe-
sonen toteaa, ettei kyse ole niin-
kään ihmisten haluttomuudesta 
matkustaa, vaan siitä, että mat-
kakustannukset muodostuvat 
sen verran suuriksi, että työn-
tekijän ja työnantajan on järke-

vämpi valita 
toinen tilai-
suus. 

Etelässä 
niitä on pa-
remmin tar-
jolla. 

Seurakun-
tien Lapsi-
työn keskuk-
sessa projek-
titehtävissä 

työskentelevä Asikainen perus-
taa väitteensä Pohjois-Suomessa 
järjestettyihin valtakunnallisiin 
tapahtumiin, joissa hän on ol-

lut mukana. Eteläisestä Suomes-
ta saapuvia osanottajia ei ole ol-
lut niissä niin paljon kuin on toi-
vottu. Osallistujakato ei Asikai-
sen mukaan ole kuitenkaan ollut 
merkittävä.

Esimerkiksi maaliskuussa 
järjestettiin Oulussa lapsityön-
ohjaajien ja lapsityön teologien 
neuvottelupäivät, joiden osanot-
taja määrä oli noin 110–120. Ete-
lä-Suomessa järjestetyt vastaavat 
päivät ovat yleensä vetäneet noin 
140–150 osallistujaa. 

Kulttuuri on 
muuttumassa
Pesonen ja Asikainen muistutta-
vat, että pitkän matkan vaivalloi-
suus ja kalleus koskettavat yhtä 
lailla pohjoissuomalaisia. 

Asikainen arvelee, että kir-
kon tilaisuuksia ei aina edes ha-
luta järjestää pohjoisessa, vaikka 
myöntääkin, että viimeisen vii-
den vuoden aikana Pohjois-Suo-
messa on pidetty kiitettävästi esi-
merkiksi valtakunnallisia lapsi-
työhön liittyviä tilaisuuksia.

Asikaisen toivoo, että nähtä-
vissä on kulttuurin muutos, joka 
madaltaa eteläsuomalaisten kyn-
nystä osallistua kirkon tapahtu-

miin Pohjois-Suomessa.
Koulutusta tai 
neuvottelupäivät
Seurakuntien Lapsityön kes-
kuksen lapsi- ja perhetyön kou-
luttajan Tiina Haapsalo-Hyvö-
sen mukaan lapsityönohjaaji-
en ja lapsityön teologien neuvot-
telupäivien osallistujakato saat-
toi johtua pikemminkin siitä, et-
tä työnantajat antavat työnteki-
jöiden osallistua joko koulutuk-
seen tai neuvottelupäiville. Ilmiö 
on Haapsalo-Hyvösen mukaan 
noussut esiin tänä vuonna.

Toiminnanjohtaja Riitta Hie-
danpää Diakonityötekijöiden 
liitosta myöntää, että etelästä ei 
niin hanakasti matkusteta poh-
joiseen kuin pohjoisesta etelään. 
Diakoniatyöntekijöiden enem-
mistö asuu Etelä-Suomessa ei-
vätkä he aina viitsi lähteä poh-
joiseen. Lisäksi myös diako-
niapuolen työnantajat ovat lait-
taneet työntekijät valitsemaan jo-
ko koulutuksen tai päiville osal-
listumisen.

Sadan 
kilometrin säde
Kirkkopalvelujen tapahtuma-
päällikkö Tarja Jalli on vastuus-

sa Kirkkopäivistä, jollaiset järjes-
tettiin Oulussa vuonna 2005. 

Hän muistuttaa, että yleisöl-
le avointen tapahtumien vierais-
ta suuri osa tulee noin sadan ki-
lometrin säteeltä. Tiheämmin 
asutetussa etelässä säteen sisälle 
mahtuu enemmän väkeä. Sen si-
jaan kirkon ja seurakuntien työn-
tekijät ja luottamushenkilöt tule-
vat lähes joka puolelta Suomen, 
riippumatta siitä, missä päivät 
pidetään.

Jallin muistuttaa, että isot 
juhlat vaativat riittävät tilat, ho-
tellitarjonnan ja kulkuyhteydet 
tarjoavan paikkakunnan. Pai-
kallisen seurakunnankin on ol-
tava sitoutunut, jotta se voisi kan-
taa osansa tapahtuman järjestä-
misestä.

Suomen lähetysseuran vies-
tintäjohtaja Eeva Kemppi-Repo 
ei myöskään usko eteläsuoma-
laisten laiskuuteen matkustami-
sessa. Seura järjestää vuosittain 
lähetysjuhlia. Oulussa ne pidet-
tiin vuonna 2008. Lähetysjuhliin 
tulee Kemppi-Revon mukaan vä-
keä ympäri maata. 

PEKKA HELIN

Yhtä pitkä matka onkin eri pitkä

A r k i s to  /  Pe k ka A g a r t h

Kuva Oulun Kirkkopäiviltä vuodelta 2005.

Osallistujakato saattoi 
johtua pikemminkin 
siitä, että työnantajat 
antavat työntekijöiden 
osallistua joko 
koulutukseen tai 
neuvottelupäiville.
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Lähetä postia: Tekstit voi toimittaa 
joko sähköpostilla (toimitus@rauhantervehdys.fi), 
postitse (PL 102, 90101 OULU). Kirjoittajan yhte-
ystiedot on liitettävä jokaiseen tekstiin. Toimituk-
sella on oikeus lyhentää tekstejä tarvittaessa ja 
tehdä niihin otsikot.

Konsertit 
eivät sovi kirkkoon
Evankelisluterilainen kirkko on maallis-
tunut: luopunut totuudesta, joka perustuu 
Raamattuun. Kirkkoja, pyhäkköjä, anne-
taan käyttöön sellaisiin tilaisuuksiin, joi-
den sisältö ei sovi Raamatun opetuksiin ja 
kirkon arvolle.

Rauhan Tervehdyksessä 18.3. ollut il-
moitus: "Varjosta valoon -konsertti Pyhän 
Tuomaan kirkossa". Ilmoituksen sisällön 
perusteella olen sitä mieltä, ettei kirkkoa 
voi luvata tällaiseen käyttöön. Näyttää sil-
le, että nuoria houkutellaan kirkkoon ky-
seenalaisin keinoin. 

Eikö olisi ollut luontevaa järjestää tämä 
tilaisuus jossain muualla, koska kirkko pi-
ti sisustaa tätä tilaisuutta varten (bändejä, 
sketsejä). Haluttiinko osoittaa, että kirk-
koa voidaan käyttää riippumatta tilaisuu-
den ohjelman sisällöstä? Kirkko pitää py-
hittää hiljentymisen ja Jumalan palveluk-
sen paikaksi. 

Jeesus puhdisti pyhäkön sinne kuulu-
mattomista toimijoista. "Ja Jeesus meni py-
häkköön; ja hän ajoi ulos kaikki, jotka myi-
vät ja ostivat pyhäkössä ja kaatoi kumoon 
rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkystenmyy-
jäin istuimet. Ja hän sanoi heille: Kirjoitet-
tu on: "Minun huoneeni pitää kutsuttaman 
rukoushuoneeksi", mutta te teette siitä ryö-
värien luolan. 

Kirkon tulee edustaa ja vaalia Raamat-
tuun perustuvaa kristillistä perinnettä. Si-
sältö on siis kaiken perusta. Kirkon tehtä-
vä on pitää esillä pitkäjänteisiä ja vakaita 
arvoja, eikä lähteä muotivirtausten ja eri-

laisten tuulten matkaan. Papisto edustaa 
kirkkoa ja vastuu on vaativa ja monitahoi-
nen. Olen jo pitkään miettinyt ev.-lut. seu-
rakuntaan kuulumisen merkityksiä, pitäi-
sikö erota vai ei?

AARO PELKONEN
Tyrnävä

Kiitokset!
Kempeleen Parkinson-naiset ry. kiittää 
yleisöä ja esiintyjiä. Te teitte sunnuntaina 
11.4. Karjasillan kirkossa pidetystä hyvän-
tekeväisyyskonsertista onnistuneen koko-
naisuuden. Olemme kiitollisia.

KERHOLAISET

Viha pois 
kirkosta 
Rauhan Tervehdys kertoi (RT 31.3.) Kirkon 
Ulkomaanavun johtajan Antti Pentikäisen 
esille nostamasta ongelmasta. Kirkkomme 
liepeillä toimii ryhmiä, joitten aktiivisen toi-
minnan pontimena on Israelin valtion voi-
makkaan tukemisen ohella suoranainen vi-
hapolitiikka palestiinalaisia kohtaan. 

Kiitän lehtenne siitä, että edes jossain 
muodossa – aika hampaattomasti kyllä – 
toitte asiaa esille. Kristittyjen täydellinen 
välinpitämättömyys kokonaisen kansan ja 
puolustuskyvyttömien lasten ihmisoike-
uksien rikkomisen edessä on järkyttävää. 
Mikään ei oikeuta sellaisiin julmuuksiin. 
Antti Pentikäinen on tehnyt rohkean teon 

ottaessaan asian esille. 
Haluan sanoa kaikille, jolta löytyy yli-

määräinen 10 euroa kuukaudessa, että ryh-
tykää Kirkon Ulkomaanavun kuukausilah-
joittajaksi. Siinä toteutuu Jeesuksen opetus 
viidestä leivästä ja kahdesta kalasta.

On evankelisluterilaisia seurakuntia, 
joitten suojeluksessa toimii palestiinalai-
siin ja muslimeihin yleensä (palestiinalai-
sissahan on paljon myös kristittyjä) suo-
rastaan vihan kylvöä harjoittavia ryhmiä.

Puhuin taannoin pitkään naisen kans-
sa, jonka vanhemmat kuuluvat tällaiseen 
ryhmään. Paha kyllä tuo nainen on täällä 
Suomessa naimisissa (maallistuneen) mus-
limin kanssa. Mies kuten myös vaimo on 
vakinaisessa työssä. Mies on erinomainen 
perheenisä. Siitä huolimatta naisen van-
hemmat ja erityisesti isä eivät hyväksy tyt-
tärensä valintaa. Lisäksi he nakertavat las-
tenlapsiensa luottamusta omaan isäänsä. 
He saavat tukea seurakuntansa Israel-ryh-
mästä. 

Seison kyllä sanojeni takana, vaikka kir-
joitan tämän nimimerkillä. Näin teen, kos-
ka isäänsä surrut nainen ei varmaan halua 
tulla tunnistetuksi.
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 Kiitokset pastori Virpi Sillan-
pää-Posiolle kolumnista "Siu-
nattavia silmukoita" (RT 11.3.). 
Luin kolumnin loppuun vasta 
myöhemmin ja huomasin sen 
viimeisessä kappaleessa koko 
kirjoituksen ytimen: hän ai-
koo siunata kaikki häneltä siu-
nausta pyytävät, ohjeistivatpa 
piispat mitä vain. Rohkeaa ja 
rakastavaa!

NUORI LUKIJA

Keskiaukeamajuttunne "Hyy-
tävää vettä ja hyväntekeväi-
syyttä" kuvitus (RT 11.3.) oli 
todella törkeä. Avantouimari-
naisen uimapuku oli aivan lii-
an paljastava. Miten tällaista 
voi olla seurakuntalehdessä?

ÄITI JA TYTÄR

 Kaikki ilmoitukset tilaisuuk-
sista eri seurakunnissa ja kir-
koissa ovat useissa eri paikois-
sa, vaikeasti haettavissa, sekai-
sin ja aika typerästi ryhmitel-
tyinä. Olen kuvitellut, että vain 
itse koen lehden lukemisen 
hankalaksi, mutta tulipahan 
puheeksi muidenkin kanssa ja 
sama käsitys oli toisillakin! Sel-
keyttäkää!

NIMETÖN

Rauhan Tervehdys muutti 
uusiin tiloihin seurakun-
tayhtymän toimitaloon 
Isokatu 9:än. Muutolla ha-

ettiin sekä toiminnallista että ta-
loudellista hyötyä.

– Tietojärjestelmämme on osa-
na seurakuntayhtymän atk-jär-
jestelmää, ja nyt olemme fyysi-
sestikin yhteydessä siihen. Lisäksi 
olemme samoissa tiloissa tärkeän 
yhteistyökumppanimme yhtymän 
viestintäpalvelun kanssa, päätoi-
mittaja Janne Kankaala kertoo.

Muutto uusiin tiloihin saa toi-
mituksen maksamat vuokrarahat 
kiertämään seurakuntayhtymän 
kassaan.

Muuttopäätökseen vaikutti 
myös toimituksen edellisten ti-
lojen epäkäytännöllisyys. Aiem-

massa osoitteessa lehteä toimitet-
tiin kahdessa erillisessä huoneis-
tossa. Nyt käytössä on yhtenäi-
nen juuri remontoitu tila. Edel-
lisessä osoitteessa Valkealinnan 
korttelissa lehden toimitus ehti 
olla 16 vuotta.

– Viihdyimme hyvin entisis-
sä tiloissammekin. Toimintam-
me on kuitenkin vuosien mittaan 
laajentunut niin, että muutto tuli 
ajankohtaiseksi.

Päätöksen muutosta uusiin 
tiloihin teki lehteä julkaisevan 
Rauhan Tervehdys ry:n hallitus. 

Toimituksen postiosoite ja pu-
helinnumerot säilyvät ennallaan. 
Tiedot löytyvät sivun alalaidan 
yhteystietolaatikosta.

SATU LAPINLAMPI

Postia Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

S a t u L a p in lam p i

Riitta Hirvonen, Pekka Helin ja Satu Lapinlampi...........

Palstalla julkaistaan toimitukselle 
nimettömänä saapunutta, lehteä 
koskevaa palautetta.

Rauhan Tervehdyksen 
toimitus muutti

Päätoimittaja Janne Kankaala tutkii lehden sivuja uudessa toimituksessa.

Palautetta
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Maata  kiertelemässä

Pääsiäinen vierähti leivättömän 
pöydän ääressä
Israelissa ei-juutalaiset vangit ei-
vät saaneet syödä leipää pääsiäi-
sen aikaan. Asiasta päätti sikä-
läinen tuomioistuin, joka käsit-
teli Mudabba Mahmoud Rayi-
kin valitusta.

Hän on muslimi, joka on lai-
tettu ”moniuskontoiseen” van-
kilaan. Valituksessaan hän väit-
ti Israelin vankeinhoitoviran-
omaisten loukanneen kansalais-
oikeuksiaan.

Vakaumukselliset juutalaiset 
eivät pääsiäisenä viikon pituisel-
la lomalla nauti hapatettuja ruo-
kia kuten leipää tai keksejä. He 

syövät happamattomia ruokia, 
minkä tarkoituksena on muistu-
tella israelilaisten pakoa Egyptis-
tä. Israelilaisten lähtö oli niin kii-
reinen, ettei leipä ehtinyt kohota.

Tuomioistuin tunnusti Ravi-
kin tuskastumisen juutalaisesta 
ruokavaliosta aiheelliseksi, mut-
ta totesi, ettei viranomaisilla ole 
laillista velvollisuutta tarjota mi-
tään tiettyä ruokalajia.

Oikeus katsoi myös, että hapa-
tetun ruoan tarjoaminen ruoka-
lassa, jossa juutalaisetkin vangit 
aterioivat, voisi aiheuttaa hanka-
usta vankilan eri uskontoja tun-

Tyrnävän 
vaalinäytteet 
alkavat
Tyrnävän kirkkoherraksi 
ehdolla olevat Kimmo He-
lomaa, Markku Kanniai-
nen ja Timo Liikanen anta-
vat vaalinäytteensä kolmena 
tulevana sunnuntaina.

Ensimmäisellä vaalisijal-
la oleva Limingan seurakun-
nan seurakuntapastori Helo-
maa aloittaa. Hän toimittaa 
jumalanpalveluksen 18. huh-
tikuuta. 

Toisella vaalisijalla oleva 
Jämsän seurakunnan alue-
kappalainen Kanniainen on 
vuorossa 25. huhtikuuta. 

Kolmannella vaalisijalla 
oleva Tyrnävän seurakun-
nan vs. kappalainen Liika-
nen antaa vaalinäytteensä 2. 
toukokuuta.

Vaali toimitetaan sun-
nuntaina 16. toukokuuta 
kello 10 alkavan jumalan-
palveluksen jälkeen Tyrnä-
vän kirkossa. Ennakkoon 
voi äänestää 10.–14. touko-
kuuta kello 9–18 kirkkoher-
ranvirastossa.

Äänioikeutettuja ovat 18 
vuotta täyttäneet Tyrnävän 
seurakunnan jäsenet.

Luther-
säätiön piispa 
pidätetty 
pappisvirasta
Tampereen hiippakunnan 
tuomiokapituli on pidättä-
nyt Luther-säätiön piispak-
si vihityn teologian tohto-
ri Matti Väisäsen pappisvi-
rasta. Virastapidätys on voi-
massa kurinpitomenettelyn 
ja sitä edeltävän tutkinnan 
ajan. 

Tuomiokapitulin tiedo-
tusvälineistä saaman tiedon 
mukaan Väisänen on vihit-
ty ruotsalaisen Missionspro-
vinsenin Suomessa toimi-
vaksi piispaksi maaliskuus-
sa 2010.

Kapitulin päätöksen mu-
kaan on kirkkolain ja kirk-
kojärjestyksen vastaista, et-
tä Väisänen ilmoittaa ole-
vansa Suomen evankelis-lu-
terilaisessa kirkossa toimiva 
piispa ilman kirkolliskoko-
uksen perustamaa hiippa-
kuntaa ja ilman vaadittavaa 
vaalimenettelyä. 

Samanaikaisesti Väisä-
nen on Tampereen hiippa-
kunnan piispan valvonnas-
sa oleva pappi, joka julki-
suudessa olleiden tietojen 
mukaan perustelee piispuu-
tensa oikeutusta sillä, että 
Suomen evankelis-luterilai-
sen kirkon piispat eivät hoi-
da virkatehtäviään oikein. 

Vuoden esimerkillisek-
si työllistäjäksi on valit-
tu Oulun hiippakunnan 
pohjoisosissa sijaitseva 

Kolarin seurakunta. Palkinnon 
myöntää vammaisten ja osatyö-
kykyisten työllistymiseksi toimi-
va Vates-säätiö.

Säätiö toteaa palkitsemispe-
rusteissaan, että seurakunta on 
jo rekrytointivaiheessa osoitta-
nut esimerkillisyyttä kiinnittä-
mällä huomiota ihmisen kykyi-
hin vamman sijaan. Seurakunta 
palkkasi näkövammaisen Han-
nele Juutisen seurakuntapasto-
rin virkaan ilman työkokeilua, 
määräaikaisuutta tai yhteiskun-
nan palkkatukia. 

Vates-säätiö kiittää seurakun-
taa myös siitä, että se on oivalta-
nut, kuinka nykyaikaisilla tekni-
sillä apuvälineillä ja työolosuhtei-
den sopeutuksilla voidaan ylittää 
vammasta johtuvat työkyvyn es-
teet vaativassakin työssä. 

– Meillä on tällä hetkellä 1 000 
korkeakoulutettua vammaista 
työelämän ulkopuolella. Toivom-
me, että tämän esimerkin myö-
tä korkeakoulutetut vammaiset 
nähtäisiin nykyistä paremmin 
potentiaalisina työntekijöinä, to-
teaa toimitusjohtaja Marjatta Va-
ranka Vates-säätiöstä. 

Kolarin seurakunta valitsi teo-
logian maisteri Hannele Juutisen 
seurakuntapastoriksi vuoden 
2009 lopussa. Sähköpostitse ja 
puhelimitse käydyssä haastatte-
lussa Juutinen teki Kolarin kirk-
koneuvostoon vaikutuksen ky-
vyillään. Kirkkoneuvosto päätyi 
yksimielisesti Juutisen valintaan. 

Kolarin seurakunnasta vuoden 
esimerkillinen työllistäjä 

nustavien asukkien välille. Sen 
mukaan Ravikin oikeus syödä 
leipää ei ole painavampi kuin 
juutalaisten vankien oikeus har-
joittaa uskontonsa mukaisia ta-
poja.

Tuomari Elyakim Rubinstein 
kirjoitti, että ”demokraattisessa 

juutalaisvaltiossa ei ole laitonta 
olla tarjoamatta leipää pääsiäi-
sen aikaan vankilan niihin osiin, 
joissa asuu ei-juutalaisia juuta-
laisten kanssa yhdessä etenkin, 
jos tarjottu ruoka on syötävää.”

RELIgION NEwS SERvIcE

– Kun on vammastaan huo-
limatta suorittanut maisteritut-
kinnon ja hankkinut lisäksi us-
konnon- ja historianopettajan 
pätevyyden, niin ajattelimme, 
että hänessä täytyy olla sinnik-
kyyttä ja vahvaa tahtoa. Opin-
not on pitänyt suorittaa niin 
kuin muidenkin opiskelijoiden, 
ei siinä ole helpotuksia saatu, 
tulkitsee kirkkoneuvoston tun-
toja sen puheenjohtaja, kirkko-
herra Jaakko Knuutila.

Kunta avustaa 
matkakuluissa
Knuutila myöntää, että kirkko-
neuvosto pohti sitä, kuinka liik-
kuminen paikasta toiseen on-
nistuu ilman lisäkustannuksia. 
Siinä Kolarin kunta tuli seu-
rakuntaa vastaan. Seurakunta 
maksaa Juutisen viranhoitoon 
liittyvistä taksimatkoista nor-
maalia kilometrikorvausta vas-
taavan osan, kunta ylimenevän 
osuuden.

Hannele Juutinen tekee seura-
kuntapastorin työnsä niin kuin 
muutkin. Näköä hänellä ei käy-
tännössä ole lainkaan jäljellä, 
mutta tekniset apuvälineet, ku-
ten tietokoneen ruudun lukuoh-
jelma, puhesyntetisaattori, piste-
näyttö ja matkapuhelimen puhe-
ohjelma sekä henkilökohtainen 
avustaja auttavat pärjäämään 
työssä. 

Vates-säätiö myönsi Vuoden 
esimerkillisen työllistäjä -palkin-
non 12. kerran. 

RAUHAN TERvEHDYS

Kot imaa /  R i i t t a  H i r vo n e n

Näkövammainen Hannele Juutinen toimii seurakuntapastorina Kolarissa.
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HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

• Su 18.4. klo 15.00 Jumalanpalvelus
 Hannu Murhu
• To 22.4. klo 19.00 Sana & rukous 
 Feija Friman
• Pe 23.4. klo 19.00 Yhteiskristillinen 
 rukousilta
• Su 25.4. klo 15.00 Ehtoolliskirkko 
 Hannu Murhu
• Ti 27.4. klo 19.00 Sana & rukous
 Hannu Murhu

TERVETULOA!

www.ohsrk.fi 

Pe 16.4. klo 18–21 Kids’ action night Ylikylän 
koululla, Kempele. Pe 16.4. klo 19 LIFT-ilta. La 
17.4. klo 18 Israel-ilta. Su 18.4. klo 11 Lähetys-
jumalanpalvelus, kaste, Veera Tikkakoski, LIFT-
band. Su 18.4. klo 17.30 International Worship 
Service, Luke Barnes. Ke 21.4. klo 19 Sana ja 

rukous, Feija Friman, Matkalla Yhdessä-ryhmä. To 22.4. klo 12 Päiväpiiri. 
Ke– su 21.–25.4. TURVA JUMALASSA, Ilosanoman viikko, Feija Friman. 
TERVETULOA!

Su 18.4. Jumalanpalvelus, jossa lapsen siunaaminen klo 11.00. Ma 19.4. 
Kotiliitto klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. Ti 20.4. Raamattupiiri klo 18.00. 
TERVETULOA JEESUKSEN NIMESSÄ!

To 15.4. klo 19 Ruokousilta, Hannu Neuvonen, Jani 
Lindroos, Romanilauluryhmä. Pe 16.4. klo 18 Kids`
Action Night, toimintailta 6–12-vuotiaille, Kempe-

leessä Ylikylän koululla. La 17.4. klo 18 Profeetallisen sanan ilta, Sini Niemelä, Aulikki 
Hartikainen. Su klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints’ Club, Risto Wotschke, Aulikki 
Hartikainen. Ma 19.4. klo 18 Avoin Raamattupiiri. Ti 20.4. klo 13 Päiväpiiri, klo 18 
Alfa-kurssi. Ke 21.4. klo 18 Nuortenilta, Pekka Tuominen. To 22.4. klo 19 LÄHDE-
ilta, Risto Wotschke, Esko Taipale, God’s Bell. www.oulu.svk.fi  Tervetuloa!

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Mahdollisuus kotitalous-

vähennykseen 60%. Ota yhteyttä! 
Takkurannantie 307, 90820 KELLO. 

GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 538 0100
Avoinna ma-pe 9.30 - 16.30
www.oulunpantti.net

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, mönkiät, kelkat  
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- soittimet, elektroniikka, taide, jne

KULTAKORUJA HALVALLA JA 
REHELLISESTI PAINON MUKAAN 

- uusia ja kunnostettuja käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 5€

- korjataan koruja, tilaustöitä

 - ostetaan puhelinosakkeita, päivän
  hintaan, rahat heti puhtaana käteen

Panttilainakonttori Oy

Yhdistykset

Palveluja tarjotaan

Muut seurakunnat

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

Armon seurakunta
Evankeliumisanomaa Yli-
Kiimingin asukastuvalla 
Harjutie 18 sunnuntaina 
18.4.2010 klo 15.00
Tervetuloa

Pakkahuoneenkatu 20 A 20, 90100 OULU
puh. 08 311 4492 | www.kallepyrhonen.fi 

Heikki Paakki 
0400 407041

katso lisää: 
www.ekoremontti.fi 

Kattoremontit, Ulkovuoriremontit, Kattojen maalaukset, 
Ulkomaalaukset, Vesikourut ja Kattoturvatuotteet 

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ 
KUSTANNUSARVIO ON ILMAINEN!!!

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

Helpp  s
Kotipalvelut

Siivoukset
Ikkunanpesut
Mattojen ja sohvien pesu 
imevällä höyrypesurilla
Kauppa- ja asiointiapu
Ulkoiluapu
Kodin askareet: 
 ruuanlaitto 
 peseytyminen 
 pyykit

lpoista.

 

KATJA HEPOAHO

Puh. 040 55 22 676
helppis.kotipalvelut@gmail.com

Saat –60% koti-
talousvähennystä!

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: pe 16.4. klo 18.00 Pekka ja Sirkka 
Honkasella Puolangantie 2289 Pudasjärvi, su 18.4. klo 14.00 Tapani ja 
Maria-Liisa Juntusella Kallioniementie 8 Rovaniemi, ti 20.4. klo 19.00 
Laitasaaren rukoushuone Muhos.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 22.4. klo 18.00 seurat Mimmu ja Tuo-
mas Svärdillä Kahvelitie 13 F 30.

WWW-sivujen suunnittelu 
ja toteutus sekä 

verkkopalvelujen 
kehittäminen, ATK-huollot 
ym. asennus ja korjaustyöt

Insinööritoimisto 
Jorma Rissanen
p. 044 2040 909

kotisivu.dnainternet.net/jorriss4

ISRAEL–iltapäivä
la 17.4. Hailuodossa.

Mukana mm. Heimo Mattila. 
Ks. Hailuodon srk:n ilmoitus. 
Tervetuloa!
Oulun seudun Israelin ystävät

To 15.4. klo 18 Miestenilta
Su 18.4. klo 18 Sunnuntain 
kokous
To 22.4. klo 18 Raamattupiiri
La 24.4. klo 15 Seurakuntalaisten 
iltapäiväkahvit
Su 25.4. klo 17 kristittyjen yht. 
Sanan ja rukouksen ilta Pyhän 
kolminaisuuden kirkossa 
Ti 27.4. klo 18 Kotirukouskokous, 
Lehmikentäntie 16 A 5
Tervetuloa! www.kempele.svk.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

La 17.4. klo 11.00–13.00 YSTÄVÄ-
LOUNAS, klo 16.00 RUKOUS-

KOKOUS, Simo Pitkänen
Su 18.4. klo 11.00 RUKOUS-

KOKOUS, Simo Pitkänen
Ke 21.4. klo 19.00 SANAN JA RU-
KOUKSEN ILTA, Pertti Korhonen

TERVETULOA!
Srk:n kotisivu: http://www.muhoksen-

helluntaiseurakunta.fi 

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Muhoksen seurakunnassa haettavana 

KESÄKANTTORIN SIJAISUUS 
ajalle 2.–30.7.2010.

Haku 20.4. mennessä os. Muhoksen seurakunta, kirkkoherra 
Jouni Heikkinen, Muhostie 7 B, 91500 MUHOS. 

Tiedustelut kanttori Ossi Kajava puh. 040 547 0786 / ossi.kaja-
va@evl.fi  tai kirkkoherra Jouni Heikkinen puh. 040 552 5810 / 
jouni.heikkinen@evl.fi .

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

”Sillä armosta te olette pelastetut 
uskon kautta, ette itsenne kautta 
– se on Jumalan lahja.” Ef. 2:8. 
La 17.4. klo 10 Raamattutunti, Juma-
lanpalvelus ja lastenkirkko, Huurre, 
Minkkinen. La 24.4. klo 10 Raamattutunti, 

Jumalanpalvelus ja lastenkirkko, Iskala, Mäkinen. Aamurukouspiiri ma-pe klo 10–11. 
Tervetuloa!

Oulun Adventtikirkko
 Tuulimyllynkatu 18 
 http://oulu.adventtikirkko.fi  
 08 530 3953

Oulun Lähetysseurakunta
Aleksanterinkatu 33

www.oulunlahetyssrk.net

La–su 17.–18.4. Sonny Ooi Male-
siasta la klo 15 ja 18, su klo 13 ja 16.

Su 25.4. klo 16 Hartti Lindgren 
Jeesus Kristus pelastaa ja parantaa.

Olet sydämellisesti tervetullut!

To 15.4. klo 19 NA- ja opiskelijailta 
’Musiikki Raamatussa’. Pe 16.4. 
klo 19 Nuorten keilausilta. Su 18.4. 
klo 16.30 Pyhäkoulu klo 17 Seurat Vesa 
Pöyhtäri. Ke 21.4. klo 18 Lähetyspiiri 
ja katekismusvartti. Tervetuloa!

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Raamatutunti su 18.4. klo 15. 
Lastenhetki, Maria Vuorma. 
Musiikkia Holmat. Pekka Sil-
jander: Miten Jumala johdattaa. 
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi 

OPISKELIJA- & NUORTEN 
AIKUISTEN ILTA

Koulukatu 41

To 22.4. klo 19 Niko Rantanen: Juma-
lan johdatus.
OsUH JA KRISTILLINEN OPINTOKESKUS

Paikkoja avoinna

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

 
RAUHAN 

TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt

puh. 020 754 2309, 
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoita
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"Käärinliina 
  todistaa ylösnousemuksesta"

Antropologi ja historiantutkija Juha Hiltunen esittelee, millaisia nauloja roomalaisten suosimissa ristiinnaulitsemisissa käytettiin. 
Uhreja kidutettiin lisäksi fasces-piiskalla ja metallivahvistetulla flagrum-ruoskalla iskemällä.

Mies salin edessä kulkee 
edestakaisin mikro-
foni kädessään vasta-
ten kysymykseen, mi-

ten Jeesus konkreettisesti ristiin-
naulittiin, mihin kohtiin naulat 
upposivat ja montako nauloja oli. 

Tutkijana mies osaa kertoa 
myös sen, että roomalaiset tiesi-
vät, missä jalkojen ja käsien asen-
nossa ristiinnaulitseminen on 
kaikkein tuskallisinta. Juuri niin 
he ristiinnaulitsivat uhmaajansa. 

Mikrofoniin puhuva antropo-
logi ja historioitsija Juha Hiltu-
nen on perehtynyt asiaan tutki-
essaan Jeesuksen käärinliinaksi 
uskotun, niin sanottujen Torinon 
käärinliinan aitoutta. Käärinlii-
na tunnetaan siitä, että siihen on 
jollain tieteelle selittämättömäl-
lä tavalla taltioitunut tarkka va-
lokuvanegatiivin kaltainen kuva 
miehestä, jossa näkyvät kidutuk-
sen ja ristiinnaulitsemisen jäljet. 

Jyvä löytyi 
akanoiden keskeltä
1400-luvulta asti spekulaatioi-
den kohteena ollutta käärinliinan 
ikää ja aitoutta on viime vuosi-
kymmeninä tutkittu erilaisilla 
menetelmillä. Tulokset ovat ol-
leet ristiriitaisia.

– Käärinliinan aitoudesta on 
olemassa massiivinen todistus-
aineisto. Osa tutkijoista kuiten-
kin takertuu radiohiiliajoituk-
siin jotka sijoittavat käärinliinan 
1300-luvulle, vaikka niiden te-
kemisessä on osoitettu virheitä, 
Hiltunen ihmettelee.

Esimerkiksi katolinen kirkko 
ei virallisesti tunnusta käärin-
liinan aitoutta, mutta sen sijaan 
moni ateistinenkin tiedemies us-
koo niiden aitouteen. 

Vuonna 2005 käärinliinatut-
kijat kokoontuivat konferens-
siin, joka päätyi yksimieliseen 
tulokseen: pyhäinjäännös on aito  
2 000 vuotta vanha ristiinnauli-
tun miehen käärinliina. 

– Sitä kukaan ei osaa selittää, 
miten vainajan ääriviivat ovat pa-
laneet kankaaseen kiinni. Se var-
maan jääkin selittämättä.

Hiltunen on tutkijana erikois-
tunut muun muassa historiallisiin 
väärennöksiin. Pyhäinjäännöksik-
si väitettyjen esineiden aitouteen 
suhtaudutaan yleensä varauksella. 

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

Hiljaisella viikolla pidettyyn Torinon käärinliinan aitouden tutkimustuloksia esittelevään tilaisuuteen saapui kuulolle satakunta 
ihmistä. Turun Martinkirkossa on esillä Torinon käärinliina – Shroud of Tur -näyttely 23. toukokuuta saakka.  

Niin tekee myös Hiltunen.
– Suurin osa pyhäinjäännök-

sistä on väärennöksiä. Joskus jy-
vä kuitenkin löytyy akanoiden 
keskeltä, hän toteaa hymyillen.

Kohtalona 
maksimaalinen kidutus
Hiltunen on tutkinut myös väki-
vallan historiaa. Sen myötä hä-
nelle on kirkastunut se, kuinka 
julma ihminen voi olla toista ih-
mistä kohtaan.

– Kidutusta käsittelevissä kir-
joissa on niin raakoja lukuja, että 
ne voi lukea vain kerran. Sen jäl-
keen ne kyllä muistaa. 

Käärinliinaan jääneet jäl-
jet kidutuksesta kertovat hänen 
mukaansa niihin käärityn mie-
hen yliluonnollisuudesta. 

Liinoissa oleva kuvio vastaa 
roomalaista teloitusmenette-
lyä ja evankeliumien kertomus-
ta. Käsissä ja jaloissa on naulan-
haavat, päänahassa pistojälkiä ai-
van kuin orjantappurakruunun 
jäljiltä, oikeassa kyljessä on kei-
hään haava, ja ruumiissa näkyy 
noin yli 170 piiskan ja 50 metal-
livahvistetun ruoskan iskua.

– Tapa, jolla Jeesus teloitet-
tiin, on kiistatta kovin kidutus, 
josta kukaan ihminen on selvin-
nyt hengissä. Tavallinen ihminen 
ei mitenkään olisi elänyt ristille 
saakka.

Todisteet 
synnyttivät uskon
Vaalea nainen yleisöstä kysyy, 
miten tutkijan omat asenteet 
ovat muuttuneet tutkimuksen 
aikana. Vastaus on ytimekäs.

– Maailmankuvani mullistui. 
Uskon nyt Jumalaan ja Jeesuk-
seen hänen poikanaan. 

Hiltusen mukaan käärin-
liinoista löytyvät tarvittavat to-
disteet Jeesuksen kuolemasta ja 
ylösnousemuksesta juuri sellai-
sena kuin Raamattu sen kertoo. 

– Käärinliinan jäljet vahvis-
tavat sen, että kyseessä on ollut 
harvinaislaatuinen ihmisyksilö. 

Hiltusen mukaan se, miten 
ruumis on hävinnyt käärinliino-
jen sisältä jälkiä jättämättä vah-
vistaa Jeesuksen jumalallisuuden.

Se on illan viimeinen vastaus. 

ELSI SALOvAARA
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”Yhteisiä hetkiä muistaen, 
arvokkaita muistoja vaalien”

Ynninkulman historiallisessa miljöössä sijaitsevat lämminhenkiset 
juhlatilamme tarjoavat sinulle ja läheisillesi ainutlaatuiset puitteet 
tunnelmallisen tilaisuuden järjestämiseen.

Yksilöllisen palvelukokonaisuuden toteutamme asiakkaittemme 
toiveita kuunnellen ja tilaisuuden henkeä kunnioittaen.

Ikimuistoinen tilaisuus on kaunein kiitos.

VARAUKSET:
Holiday Inn Oulu - Kirkkokatu 3 - puh. (08) 883 9111
oulu.holidayinn@restel.fi - www.finland.holidayinn.com
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Muuta meille!
VVO:n vuokra-asunnossa saat omistusasumista vastaavan asumisturvan. 
Asunnot sijaitsevat hyvillä paikoilla palvelujen läheisyydessä. Vakuus-
maksu on vain 250 € ja vesimaksu sisältyy vuokraan.

Tutustu asuntotarjontaamme: www.muutameille.fi

VVO-kotikeskus
Saaristonkatu 2
90100 Oulu 
Avoinna ma-pe 8.30-15.30
Puh. 020 508 4900

73. Kirkon Nuorisopäivät järjes-
tetään Heinolassa 23.–25. huhti-
kuuta teemalla Sut on nähty! 

Tapahtumassa pohditaan ar-
vostamisen, hyväksymisen ja 
tuntemisen kysymyksiä. Ohjel-
ma tarjoaa mahdollisuuksia lau-
laa, liikkua, kuunnella ja kes-
kustella. Musiikkitarjontaa on 
hiphopista rock- ja hevimusiik-
kiin. Erityisvieraana nähdään 
beatboxaaja RudiRok, joka te-
kee esityksensä kaikki äänet ke-
hollaan. Tapahtumassa on lisäksi 
muun muassa draamaa, pienryh-
mätyöskentelyä ja erilaisia aktivi-
teetteja tarjoava basaaritori. Ta-
pahtumaan odotetaan 2 500 kä-
vijää.

Nuorisopäivien järjestäji-
nä ovat tänä vuonna Nuorten 
Keskus ry, Heinolan seurakun-
ta, Mikkelin hiippakunta, Kir-
kon kasvatus- ja nuorisotyö se-

kä Suomen Lähetysseura. Yh-
teistyökumppaneita ovat Hei-
nolan kaupunki, Kirkon Ulko-
maanapu, Suomen Pipliaseura ja 
Yhteisvastuukeräys. Lisäksi lähi-
alueen seurakunnat ovat mukana 
tapahtuman toteutuksessa.

Kirkon Nuorisopäivät on val-
takunnallinen tapahtuma, jos-
sa korostuu nuorten monimuo-
toinen osallistuminen ja yhteys. 
Seuraavat Nuorisopäivät järjes-
tetään Tampereella vuonna 2012.

Kirkkohallitus, Suomen Kirk-
komusiikkiliitto, Mikkelin hiip-
pakunta ja Nuorten Keskus jär-
jestävät yhteistyössä Nuorisopäi-
vien kanssa Ilon kautta -tapahtu-
man, jossa esiintyy seurakuntien 
nuorten kuoroja ja lauluryhmiä 
eri puolilta Suomea. Tapahtuma 
järjestetään Heinolassa samaan 
aikaan nuorisopäivien kanssa. 
(RT)

Kirkon Nuorisopäivät 
kehottavat näkemään 
lähimmäisen

Taiteen tohtori Sara Margaret-
he Oskalin näytelmä Koko konk-
karonkka eli Guksin guollemuor-
ran esitetään torstaina 15. huhti-
kuuta kello 18–19 Oulussa Myl-
lytullin koululla. Koulun osoite 
on Kirkkokatu 1.

Veijaritohtori näyttelee sa-
manaikaisesti saameksi ja suo-
meksi. 

Sara Margarethe Oskal käsit-
telee näytelmässään saamelaisyh-
teisön tabuja, joista voidaan pu-
hua vain huumorin keinoin. Os-

kal kertoo joiun ja tarinoiden 
kautta tapahtumia Piian elämäs-
tä ja Boazobánni -nimisestä ajo-
härästä, joka on karannut teuras-
tamolta sekä virkeän 106-vuoti-
aan Ágonin seikkailuista. Mui-
den veijareiden tavoin Oskal ar-
vostelee vallanpitäjiä ja puolustaa 
niitä, jotka ovat kokeneet epäoi-
keudenmukaista kohtelua.

Näytelmään on vapaa pääsy. 
Näytelmän jälkeen yleisöllä on 
mahdollisuus esittää kysymyksiä 
Sara Margretha Oskalille. (RT)

Saamelaisia tabuja 
veijarinäytelmässä

Oulun körttiopiskelijoi-
den kuoro ja oululainen 
rap-artisti MC Heguli 
esiintyvät yhdessä per-

jantaina 16. huhtikuuta kello 21 
Cross Cafessa Oulussa. 

Konsertissa esitetään körttipe-
rinteeseen olennaisesti kuuluvia Sii-
onin virsiä täysin uudenlaisina sovi-
tuksina. Kuoronjohtaja Juho Pelto-
niemi on loihtinut 1980-luvun Ca-
siotone-syntikoilla taustat virsiin, ja 
MC Heguli eli Heikki Mustakallio 
on runoillut sanoituksensa.

Joka tahtoo tulla saa -konser-
tissa Siionin virsien ajattomat sa-
noitukset saavat seurakseen uu-
sia tulkintoja. Esimerkiksi Tai-
vas jo tummenee -virsi on muut-
tunut iltavirrestä elämäntuskan 
kuvaukseksi, ja Minä vaivainen 
vain mato matkamies maan ottaa 
etäisyyttä kristillisyyteen, jossa 
prekambrikausi ja dinosauruk-
set nähdään ongelmana uskolle.

Oulun körttiopiskelijoiden 
kuoron juuret ovat 1970-luvulla, 
mutta nykyinen toiminta aloitet-
tiin syksyllä 2002. Kuoron ohjel-
misto koostuu virsisovituksista, 
herännäishenkisestä gospelmu-
siikista sekä Siionin virsistä. 

MC Heguli on oululainen rap-
artisti, joka on vaikuttanut aikai-
semmin myös Järvenpäässä ja Jo-

Körttikuoro ja räppäri 
yhteiskeikalla

ensuussa. MC Hegulin musiikis-
sa kohtaavat melodiset taustat, 
selkeät rakenteet ja pohdiskele-
van ihmisen lyriikat. 

Körttiläisyys tarkoittaa sa-
maa kuin herännäisyys. Se on 
yksi Suomen evankelisluterilai-
sen kirkon viidestä herätysliik-
keestä. Siionin virret on herän-
näisten laulukirja, jonka virret 
kirkkoherra Elias Lagus suo-
mensi vuonna 1790 ruotsinkie-

lisestä herrnhutilaisesta laulu-
kirjasta Sions sånger. Kirjaa on 
sen jälkeen uudistettu, viimek-
si vuonna 2005.

Konsertissa esitettävät ko-
reografiat on suunnitellut kuo-
ron työryhmä. Lavastus- ja va-
laistussuunnittelusta vastaa 
Laura Ainali ja ääni- ja valo-
tekniikka Henri Pesonen.

RAUHAN TERvEHDYS

Tu o mas Svä r d
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Kun kävi siellä ja 
tapasi lapset, tuntui 
avustaminen sen 
jälkeen ihan erilaiselta 
kuin rahan antaminen 
johonkin keräykseen. 

J aan i  F ö h r

Srilankalainen Hansika 
pukee aamulla päällensä 
ja suuntaa kohti koulua. 
20-vuotias yliopisto-opis-

kelija on palannut koulunpen-
kille toivuttuaan syövästä, jo-
ka vuodeksi keskeytti opiskelun. 
Hansika on yksi 950 srilankalai-
sesta kummilapsesta, joka opis-
kelee suomalaisten lionsien kum-
miavun turvin.

Hansikan kummi, LC Pok-
kitörmän leijona Osmo Lappa-
lainen on varsinainen konkari-
kummi. Kaukaisia kummilapsia 
hänellä on ollut lähes kahden-
kymmenen vuoden aikana kol-
me, joista vanhin on jo päättänyt 
koulutiensä.

– Nadeeka kävi peruskoulun, 
lukion ja suoritti englantilaisen 
koulujärjestelmän mukaisen A-
tason tutkinnon. Hän menestyi 
hyvin koulussa, mutta ei riittävän 
hyvin, että olisi päässyt jatkamaan 
yliopistoon. Nyt hän on nyt men-
nyt naimisiin ja 
on kangastehtaas-
sa töissä.

– Yliopistoon 
on vaikea päästä. 
Pitää olla erittäin 
hyvä, ennen kuin 
köyhä pääsee si-
sään. Rikas isä 
voi helpottaa rat-
kaisevasti sisäänpääsyä, eläkkeel-
lä oleva historianopettaja kertoo.

Sri Lankassa kaikilla on vel-
vollisuus käydä koulua, mutta 
valvontaa ei ole. Vuodesta 1986 
saakka Suomen ja Sri Lankan 
lionsit ovat tehneet yhteistyö-
tä auttaessaan varattomia lapsia 
heidän koulutuksessaan. 

Köyhässä maassa avuntarvit-
sijoita on paljon. Kummilapseksi 
hyväksytään 5–12-vuotiaita tyt-
töjä ja poikia, joiden koulume-
nestys on lupaava. Yleensä lapset 
ovat isästään orpoja ja perheen 
toimeentulo on niukkaa. 

Peruskoululaiselle kuukausit-
tain maksettava kymmenen eu-
ron summa on merkittävä lisä 
perheille, joiden kuukausiansiot 
ovat muutamia kymmeniä euroja.

Kun kirje 
saa kasvot
Vuosien aikana Osmo ja Ritva 
Lappalainen ovat kirjoittaneet 
kummilapsilleen ja vastaanotta-
neet pinoittain kirjeitä. Rahan 
lähettämistä ei suositella, mutta 
Lappalaiset ovat lähettäneet jos-
kus pieniä avustussummia. Kir-
jeeseen on tullut aina vastaus ja 
kiitos.

Kummilapsiprojektin suoma-
laiset yhteyshenkilöt tekevät joka 

vuosi tarkis-
tusvierailun 
Sri Lankaan, 
jonne mu-
kaan voivat 
lähteä myös 
kummit. 
Lapsen ta-
paaminen ja 
käynti koto-

na tekee kummina olosta henki-
lökohtaista, ja antaa parhaan ku-
van olosuhteiden erilaisuudesta.

78-vuotiaan Osmo Lappalai-
sen silmät syttyvät innostukses-
ta, kun hän kertoo vierailuistaan.

– Kun kävi siellä ja tapasi lap-
set, tuntui avustaminen sen jäl-
keen ihan erilaiselta kuin rahan 

antaminen johonkin keräykseen. 
Tuntui siltä, että teki jotain hy-
vää, jonka tuloksen näki käytän-
nössä.

Seitsemältä matkalta on ker-
tynyt tietokoneelle kansioittain 
värikkäitä kuvia: tanssivia tyttö-
jä, poikia valkoisissa paidoissaan, 
rummunsoittajia, auringonlas-
kuja ja tietysti kummilapsia.

Vierailun kohokohta sekä lap-
sille että kummeille ovat viikon-
loppuina järjestetyt lastenjuhlat.

– Juhlassa lapset tanssivat, lau-
lavat, pitävät pienen puheen tai 
esittävät runon. Tanssi on pää-
numero ja se on ihan toista kuin 
meillä. Juhlassa kummeille näy-
tetään todistuksia ja keskustel-
laan vanhempien kanssa, Lappa-
lainen kertoo.

Puskaradiolla 
paras tulos
40 vuotta aktiivisena leijonana 
toiminut Lappalainen on käynyt 
kouluilla ja lions-klubeilla kerto-
massa projektista.

– Parhaiten ihmisiä saa mu-
kaan kasvotusten juttelemalla. 
Tutuilta kysyn, että joko olette 
harkinneet asiaa. 

Jos vastaaja jää miettimään, 
tarjoaa Lappalainen nopeasti rat-
kaisua: ”Ei kun nyt otatte!”

– Sukulaiset on kaikki käyty 
läpi. Miniä oli niin innostunut, 
että otti kaksi kummilasta, tytön 
ja pojan, Ritva Lappalainen huo-
mauttaa vierestä.

Tietokirjailijana ja useiden 
historiateosten kirjoittajana 
Lappalainen tiivistää sujuvasti 
Sri Lankan kolonialistisen men-
neisyyden: 1500-luvulla saarelle 

tulivat mausteista kiinnostuneet 
portugalilaiset, seuraavalla vuo-
sisadalla maustekaupasta halusi-
vat osansa hollantilaiset. 1800-lu-
vun alussa englantilaiset onnis-
tuivat ottamaan koko saaren 
haltuunsa. Brittihallinto raken-
si maantiet ja rautatiet, toi mu-
kanaan koulujärjestelmän, kri-
ketin sekä englannin yläluokan 
kieleksi.

Itsenäisyyden aikaa ovat hal-
linneet konfliktit buddhalaisten 
singaleesien ja hindulaisen tami-
livähemmistön välillä. Kummi-
toiminnan apulaiskoordinaattori 
Eero Arvo kertoo, että sodan run-
telemassa maassa Lappalaisten ja 
satojen muiden suomalaisten apu 
on avannut tien ulos köyhyydestä. 

– Ilman koulutusavustusta 
lasten ja koko perheiden elämä 
olisi ollut aivan toisenlaista. Jos 
tyttöjen avioituminen hieman 
ennen koulun loppumista ei ole 

Osmo-kummin avulla koulutielle

Srilankalaisen lapsen kummina voi toimia suomalainen henkilö tai yh-

teisö, kuten luokka tai työporukka. Tärkeää on, että kummiksi ryhty-

vä on tutustunut toimintaan ja päättänyt huolehtia lapsen koulutus-

avustuksesta säännöllisesti.

Kummit maksavat koulutusrahansa kerran vuodessa Suomen Lions-

liiton kummilapsitilille 102530-227283.

Srilankalaiset lionsit toimittavat maksun henkilökohtaisesti lapsen 

äidille tai huoltajalle kuukausittain. Samalla saadaan tietoa perheen 

tilanteesta. 

Peruskoululaisille maksetaan kuukausittain 10 € vastaava summa. 

Lukiolaiselle summa on 15 € ja yliopistossa opiskelevalle 30 €.

Rahalla lapselle voidaan hankkia pakollinen koulupuku, koulutar-

vikkeita, ravitsevaa ruokaa ja tarvittaessa lääkkeitä yms.

Lisätietoja antaa Osmo Lappalainen, 050 591 6321 tai osmo.lappa-

lainen@oulu.fi.

Haluatko sinä kummiksi?

Osmo ja Ritva Lappalainen esittelevät SriLankassa ottamiaan kuvia.

huono lopputulos, niin huonoja 
tapauksia ei taida olla montaa-
kaan. Joidenkin poikien koulun-
käynti on keskeytynyt, mutta sii-
hen on ollut syynä työhön me-
no. Erikoisen hyviä tuloksia ovat 
avustettujen valmistuminen lää-
käriksi, opettajiksi tai ammatil-
lisen tutkinnon suorittaminen. 
Kaikista on tullut hyviä kansa-
laisia ja perheyhteisönsä kanta-
via jäseniä, Arvo kertoo.

Yli 1 700 srilankalaista las-
ta on saanut kummin Suomes-
ta. Arvo kertoo, että 20 miljoo-
nan asukkaan maassa apua ar-
vostetaan.

– Me suomalaiset olemme hy-
vässä kurssissa. Toiminnan avul-
la pystytään auttamaan vain 
pientä osaa köyhistä, mutta se-
kin on parempi kuin ei tehtäisi 
mitään.

MARJO HÄKKINEN
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Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Aluelähetys sunnuntaina 
18.4. kello 9.55–12.00. Kel-
lo 10 messu Tuiran kirkos-
ta. Messun toimittaa Har-
ri Fagerholm, ja häntä avus-
tavat Pasi Kurikka ja Tuulik-
ki Ståhlberg. Kanttorina on 
Heikki Jämsä. Kello 11.30 Ra-
diopyhäkoulussa lastenohjaa-
ja Auli Kipinä puhuu Hyvästä 
Paimenesta. Kello 11.45 Kur-
kistus kirkkoon ohjelmassa 
on aiheena Oulun seurakun-
tien aikuisrippikoulu, johon 
voi ilmoittautua mukaan 20. 
4. asti.
Radio Dei Toivon päivä
Ma-ke kello 16.20 Kysy mi-
tä haluat – Mikko vastaa mi-
tä haluaa. Mikko Salmelle voi
lähettää kysymyksiä osoittees-
sa www.toivonpaiva.fi
Ke 21.4. kello 15.40 Naisen al-
lakassa kuullaan rehtori Tuu-
la Tervosen kolumni.
To 22.4. kello 15.40 Kasvun 
paikka. Miten pärjätä murk-
kujen kanssa ilman että hihat 
palavat jatkuvasti? Aihees-
ta keskustelevat neljän lap-
sen isä, pastori Lauri Kujala ja 
Marja Blomster.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 18.4. kello 9.45 Radiopy-
häkoulussa lastenohjaaja Au-
li Kipinä puhuu Hyvästä Pai-
menesta.
Su 18.4. kello 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Messun toi-
mittaa Juha Sarkkinen ja hän-
tä avustaa Tiina Kinnunen. 
Musiikista vastaavat kantto-
ri Raimo Paaso, urkuri Mai-
ja Tynkkynen ja Tuiran ka-
marikuoro. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen kuullaan uusinta-
na viime maanantain Etappi-
ohjelma, jonka toimittaa Mar-
ja Blomster. Diakoniatyönte-
kijä Heikki Kaikkonen ker-
too Suurella sydämellä -inter-
netpalvelusta. Palvelun avulla 
voi ilmoittautua mukaan Ou-
lun seurakuntien vapaaehtois-
työhön.
Ma 19.4. kello 17.05 Etappi-
ohjelmassa puidaan tulevan 
syksyn seurakuntavaaleja
nuorten näkökulmasta. Eta-
pin toimittaa Jukka Harvala 
Ylivieskasta.
Ke 21.4. klo 17.05 Perhevartti.

www.virtuaalikirkko.fi
Su 18.4. kello 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Messun toi-
mittaa Juha Sarkkinen ja hän-
tä avustaa Tiina Kinnunen. 
Musiikista vastaavat kantto-
ri Raimo Paaso, urkuri Mai-
ja Tynkkynen ja Tuiran kama-
rikuoro.

Eetterissä

Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.fi/radio

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi

Paniikki iskee. Kalenteria 
katsoessani huomaan, 
että läskikampanjan lop-
pupunnitukseen on vain 

puolitoista kuukautta. Pääsi-
äispyhien jälkeen tehty visiit-
ti vaa'alle kertoi tylyä kieltään. 
Ensimmäisen kuukauden aika-
na kadotettu kilo oli hiipinyt 
takaisin, ja jopa korkojen kera. 

Syytä voi hakea vuodenajas-
ta. Ei, kevät ei saa minua ma-
sentuneena kääntymään jää-
kaapille, vaan se on juhlien ai-
kaa. Tänä vuonna juhlia on ol-
lut tavallistakin enemmän. 

Omaa rouvassäätyyn astu-
mista on juhlittiin suussa su-
lavilla tarjoiluilla kaikkien 
mahdollisten sukulaisten luo-
na, heti perään tulivat omat, 
veljen ja muutaman ystävän 
syntymäpäivät juustokakkui-

neen ja sitten olikin jo pasho-
jen, mämmin ja suklaamuni-
en aika. 

Edellinen viikonloppu me-
ni polttareissa, joissa kyllä sal-
sattiin tunti, mutta syötiin yh-
teensä kolme tuntia – kahdessa 
erässä onneksi. Elämä on ollut 
yhtä juhlaa, eikä kieltäytymi-
nen ole ollut vaihtoehto. 

Lumikasoistako 
pelastus
Soimaan itseäni lupausten lais-
tamisesta. Aamukävelyllä olen 
käynyt vain kerran, pyörä on 
yhä varastossa ja syntymäpäi-
vän aikaan saadut lahjasuklaat 
on syöty pois happanemasta. 

Hetkelliset rehkimiset, ku-
ten muuttolaatikoiden kante-
lu ja lumikasojen siirtely eivät 
näy missään. Jatkuvuus puut-

tuu. On ollut helppo ajatella, 
että aikaa on vaikka kuinka. 
Mutta ei sitä ole. 

Uusi elämä alkoi maanan-
taina. Töissä välipalana on 
porkkanoita ja suunnittelen 
bussimatkustamisen korvaa-
mista polkupyörällä. Tunnin 
työmatkan suuntaansa luulisi 
saavan aikaan sulamisliikettä 
vyötäröllä. Päätän, että aina-
kin lumikasat pihalla kaipaa-
vat vartin levittelyurakointia 
aamuin ja illoin. 

Kaikki keinot ovat tarpeen, 
sillä en halua pilata Nepalin 
lasten iloa päästä lukemaan.  

ELSI SALOvAARA
Viimeinen raportti ennen 
loppupunnitusta 12.5. ilmestyvässä 
lehdessä. Aiemmat raportit ovat 
luettavissa 6.2. ja 4.3. lehdissä.

Laistetut lupaukset
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Puolustusvoimien kirkolli-
sen työn järjestämän va-
rusmiesrippikoulun kävi 
viime vuonna 112 varus-

miestä, joista konfirmoitiin 93 ja 
kastettiin 14. Kirkkoon liittyi 20 
varusmiestä. 

Varusmiehet saavat sotilaspa-
peilta tukea uskonnollisissa, eet-
tisissä ja elämänkatsomukselli-
sissa asioissa uskontokunnasta 
riippumatta. Sotilaspapit vastaa-
vat myös kirkkoon kuulumatto-
mien varusmiesten eettisestä 
opetuksesta. 

Puolet keskusteluista 
varusmiesten kanssa
Varusmiesten osuus kaikista 
puolustusvoimien kirkollises-
sa työssä vuonna 2009 käydyistä 

henkilökohtaisista keskusteluista 
oli 46 prosenttia, 1 900 keskuste-
lua. Heidän kanssaan käydyissä 
keskusteluissa korostuivat erityi-
sesti koti- ja perheasiat siviilissä. 
Kirkollista työtä tehdään myös 
henkilökunnan parissa.

Puolustusvoimien tehtävä 
edellyttää, että yksilö on valmis 
kantamaan vastuuta yhteisöstä. 
Yleisen asevelvollisuuden vuoksi 
maanpuolustuksen etiikan mer-
kitys korostuu opetuksessa. 

Sotilaspapisto on osallistu-
nut puolustusvoimien eettisen 
toimintakyvyn ylläpitämiseen 
ja ollut mukana tekemässä eet-
tisen kasvatuksen kehittämis-
linjauksia ja arvopohjan kartoi-
tusta. 

Viime vuonna luotiin myös 

edellytyksiä eri uskontoja ja va-
kaumuksia edustavien uskon-
nonvapauden toteutumiselle ja 
uskonnollisen ja eettisen tuen 
saamiselle.

Kansainvälisyys lisää 
eettisen työn merkitystä
– Vakaumuksen ja uskonnon 
kunnioittaminen ovat edellyt-
täneet eettisen työn esille nos-
tamista puolustusvoimissa. Va-
rusmieskoulutuksessa eettisyys 
korostuu muun muassa johta-
miskoulutuksessa. Kansainväli-
set yhteydet ja rauhanturvaaja-
tehtävät ovat osaltaan lisänneet 
eettisen työn merkitystä puolus-
tusvoimissa, toteaa kenttärovasti 
Seppo Ahonen. 

Kirkollinen työ on lähtö-

kohdiltaan evankelis-luterilai-
sen ja ortodoksisen kirkon työ-
tä puolustusvoimissa. Työ ra-
kentuu julistuksesta, opetuk-
sesta ja sielunhoidosta. Se tu-
kee henkisesti ja hengellisesti 
puolustusvoimissa ja rajavar-
tiolaitoksessa palvelevia sekä 
ylläpitää ja kehittää heidän eet-
tistä toimintakykyään kaikissa 
olosuhteissa. 

Varusmiespalveluksen aloittaa 
vuosittain noin 25 000 miestä ja 
naista. Suurin osa varusmiehis-
tä on käynyt rippikoulun ennen 
varusmiespalvelukseen astumis-
ta, koska jokaisesta ikäluokasta 
lähes 84 prosenttia käy rippikou-
lun 15-vuotiaana.

RAUHAN TERvEHDYS

Koti- ja perheasiat 
puhuttavat varusmiehiä

Kastellin kirkossa järjeste-
tään rukousaiheinen kou-
lutus 7.–8. toukokuuta.

Koulutuksen pitää 
Tampereen seurakunnissa pa-
ri vuotta toimineen Rukouksen 
talon toiminnan vetäjä Maikku 
Saarinen yhdessä Kristiina Tan-
hua-Laihon kanssa. 

Koulutuksessa tutustutaan 
Rukouksen talon ideaan ja mieti-
tään, miten samaa toimintamal-
lia voisi soveltaa omalla paikka-
kunnalla. Päivien aikana tutus-
tutaan Isä meidän -rukoukseen, 

Rukouskoulutusta 
toukokuussa Kastellin kirkolla

ylistykseen rukouksen näkökul-
masta, yksityisen rukouksen li-
säksi yhteiseen rukoukseen ja se-
kä palvelemiseen myös rukouk-
sen avulla. 

Kurssi maksaa 20 euroa ja ma-
teriaalit 60 euroa. Ilmoittautu-
misaika päättyy 24. huhtikuuta, 
ilmoittautuminen joko ari.kaup-
pila@oulunseutu.info, p. 040 481 
8888 tai sirpa.kemppainen@evl.
fi, p. 040 574 7163.

Koulutuksen järjestää Oulun 
Kristus-päivä-verkosto ja Oulun 
ev.-lut. seurakunnat. 

vapuksi Tampereen 
Kristus-päiville
Kristus-päiväverkosto valmiste-
lee linja-automatkaa toisille val-
takunnallisille Kristus-päiville 
Tampereelle vappuna. 

Lähtö on 1. toukokuuta aa-
mulla kello 5 ja paluu 2. päivä-
nä aamuyöllä. Ilmoittautuminen 
viikon sisällä martti.hannula@
mail.suomi.net tai sirpa.kemp-
painen@evl.fi. 

RAUHAN TERvEHDYS

Raportti läskikampanjasta, osa 3

Kirjoita 
ja anna 

palautetta!
Onko sinulla naseva 
mielipide, kysymys 

tai kommentti? 
Lähetä se meille 
palautesivumme 

kautta osoitteessa 
www.rauhan-
tervehdys.fi

tai sähköpostilla 
toimitus@rauhan-

tervehdys.fi. 
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2. sunnuntaita pääsiäisestä sanotaan kansanomaisesti ”hyvän paimenen sunnuntaik-
si”. Päivän latinankielinen nimi Misericordia Domini tarkoittaa Herran laupeutta, 
uskollisuutta. Se tulee päivän antifonin alusta (Ps. 33). Näköalana tässä pyhässä on 

erityisesti Jeesus – hyvä paimen, joka pitää huolen lampaistaan. Tästä kertoo myös päivän 
evankeliumiteksti: ”Minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi 
lampaiden puolesta.” Tämä tehtävä laajenee myös hänen seurakunnalleen: Ylimpänä pai-
menena Jeesus lähetti opetuslapsensa huolehtimaan Jumalan laumasta.

Uuden testamentin lukukappale on ensimmäisestä Pietarin 1. kirjeestä:
”Kristus kärsi teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan, jotta seuraisitte hänen jälkiään. - 

Hän ei syntiä tehnyt, hänen suustaan ei valhetta kuultu. Häntä herjattiin, mutta hän ei vas-
tannut herjauksella, hän kärsi, mutta ei uhkaillut, vaan uskoi itsensä oikeamielisen tuoma-
rin haltuun. Itse, omassa ruumiissaan, hän ”kantoi meidän syntimme” ristinpuulle, jotta 
me kuolisimme pois synneistä ja eläisimme vanhurskaudelle. ”Hänen haavansa ovat teidät 
parantaneet.” Te olitte ”eksyksissä niin kuin lampaat”, mutta nyt te olette palanneet sielu-
jenne paimenen ja kaitsijan luo.”

Teksti viittaa hyvin vahvasti Vanhaan testamenttiin ja Jesajan kirjan profeetallisiin nä-
kyihin. Jeesuksen uhrikuoleman ajatus lyö itsensä läpi. Jeesuksen tehtävänä on ylimmäis-
papillisesti pitää huoli ”omista lampaistaan” ja lunastaa heidät vapaiksi ristinkuolemallaan. 
Vastuu on siis valtava – siksipä Jeesuksen seuraajat ovatkin kiitollisuudenvelassa Vapahtajal-
leen. Tekstistä käy esille myös vanhana aikana hyvinkin tuttu tilanne, jossa kuolemantuo-
mion saanut ihminen langettaa kirouksen tai jumalallisen uhkauksen vainoajilleen. Raa-
mattu todistaa, ettei Jeesus ollut tällainen manaaja: hän suoritti oman tehtävänsä viimeis-
tä piirtoa myöten, eikä alentunut vihan tielle, vaan antoi vainoajilleen jo etukäteen kaiken 
anteeksi sekä rukoili heidän puolestaan.

PEKKA TUOMIKOSKI

Päivän psalmi Ps.23
Ensimmäinen lukukappale 
Hes. 34:11–16 
Toinen lukukappale 
1. Piet. 2:21–25 
Evankeliumi Joh. 10:11–16 

Vapahtajani, olen edessäsi hiljaa kuin tyhjä hauta. 

Mitä osaisin sanoa, kuinka mitkään sanat riittäisi-

vät kertomaan kuoleman voittajasta? Olen hiljaa, 

sillä nyt näen armosi suuruuden. Miten sinä ra-

kastatkaan minua! Salli minun kohdata sinut aina 

uudelleen, painaa pääni sinua vasten. Levätä sinun 

luonasi, hyvän paimenen sylissä. Kiitos, että jaksoit 

kärsiä ja kohdata kuoleman minun tähteni. Kiitos, 

että ylösnousemisellasi osoitit Jumalan lupausten 

vahvuuden. Anna Henkesi johdattaa minua ristin 

tielläni kohti ylösnousemuksen aamua. Kiitos, että 

saan seurata sinua. Elämässä ja kuolemassa olen 

yksin sinun. Sytytä minuun pääsiäisen valo, synnytä 

uskon ihme. Aamen. 

Tänään kivetkin huutavat
Tyhjä kalliohauta. Mielikuvissani se näyttäytyy valoisana ja lämpimänä, vaikka mielikuva 
tuskin vastaa todellisuutta. Mutta tyhjän haudan merkitys on niin suuri, että sitä on vaikea 
kuvittaa synkin värein. Tuossa haudassa viipyy enkelin valo, naisten hämmästys, Pietarin 
katsahdus, epäilyksen kaiku. Kukaan haudalla kävijöistä ei käsittänyt, ei voinut ymmärtää, 
että kolmantena päivänä risti oli muuttunut häpeäpaalusta kunniamerkiksi, että kolman-
nen päivän jälkeen maailma ei ollut enää entisensä. 

Hauta lepää tyhjänä. Ulkona ruusut, liljat ja sypressit levittävät tuoksuaan yli maanpiirin. 
Ilosanoman tuojan ihanat ja kepeät askelet tuntuvat aamukasteessa, riemu kopisee rientä-
jän kannoissa. Hengästynyt kolkutus kuuluu kaukaisuudessa, kiihkeä kuiskutus: Hän elää! 
Kuiske voimistuu, kellot kumajavat yhä voimakkaammin, riemun aallot pyyhkivät läpi ris-
tin sielujen. 

Kohtaaminen! Sydän hehkuu innosta, se tuntee Vapahtajan. Huulet eivät taivu kysy-
mään: Kuka sinä olet? Sydän tietää vastauksen. Mieli ei suostu heti taipumaan mahdotto-
man edessä, mutta Ylösnousseen tapaaminen pakottaa valintaan. Jos olisin vaiti, kivet huu-
taisivat. Ja kivi huutaa – kallio, joka kätki sisäänsä Jeesuksen, huutaa todistustaan. Kuolema 
on nielty ja voitto saatu. Tästä kertoo tyhjä kalliohauta. Valoisa ja lämmin. Voitonmerkki.

Haudalta mekin saamme lähteä iloiten todistamaan: Meidät on pelastettu! Meillä on 
Vapahtaja, Paimen, joka antoi henkensä puolestamme, jotta saisimme olla hänen laumansa 
lampaita! Hän, joka antoi elämänsä lampaidensa puolesta, kutsuu mukaansa vihreille nii-
tyille, virvoittavien vetten ääreen. Hän kutsuu seikkailuun, jonka nimi on uusi elämä. Tuon 
elämän juoksevaa virtaa ei voi kahlita. On vain uskossa uskaltauduttava eteenpäin, matka 
vie kaitsijan luo. Kuin paimenen viitta hänen hyvyytensä ja rakkautensa laskeutuu varjele-
maan pientä vaeltajaa.

KIMMO HELOMAA
Utajärven vs. kirkkoherra 

Tyrnävän kirkkoherravaalin 1. vaalisija
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Elämää pappilassa -sarjassa 
seurataan ruustinnan 
elämää, pappilan 
puutarhoja ja pitoja sekä 
pappiloiden nykyeloa.

E L Ä M Ä Ä Paimenten 
lasiseinäiset kodit

M
enneinä vuosisa-
toina papisto on 
huolehtinut pait-
si kirkollisista teh-

tävistä myös väestökirjanpidos-
ta ja tilastotoimesta, yhteiskun-
nallisesta järjestyksestä ja mo-
raalista yhtä lailla kuin sairaan- 
ja köyhäinhoidosta ja kansanope-
tuksesta. Sen lisäksi papit hoitivat 
pappiloidensa maataloutta. Niin-
pä pappila oli ”lasiseinäinen ta-
lo”, jossa elävän papin perhe oli 
esikuva kristilliselle ja porvaril-
liselle elämälle.

Vauraimmat pappilat sijaitsi-
vat yleensä maaseudulla, ja pap-
pilat pyrittiin rakentamaan ve-
siväylien tuntumaan sekä liiken-
teellisistä että näköalasyistä. Ker-
rostaloihin ensimmäiset pappilat 
siirtyivät vasta 1900-luvulla. 

Kahden kerroksen 
asukkaat
Taloudellisesti ja kulttuurisesti 
merkittävät pappilat eivät sijoit-
tuneet vain Turun ympäristöön, 
vaan myös Pohjanlahden vaurai-
siin rannikkokaupunkeihin Ou-
lua ja Torniota myöten sekä sisä-
maan hyvinvoiville alueille ve-
siyhteyksien äärelle. 

Esimerkiksi Iisalmen pappilan 
elinvoimaisuutta ilmentää se, et-
tä sillä oli 54 torpparia. Pappilan 
vuokraviljelijöinä toimivat torp-
parit luovuttivat osan sadostaan 
pappilalle ja huolehtivat päivätöi-
nä myös pappilan pelloista.

Liminkaan valmistui vuon-
na 1853 uusi 16-huoneinen pap-
pilan päärakennus. Alun perin 
kahdeksanhuoneiseksi suunni-
teltuun pappilaan rakennettiin 
toinen kerros kirkkoherra Aron 
Gustaf Borgin kustantamana. 
Koko rakennusprojekti oli lähte-
nyt liikkeelle vuosina 1846–1857 
kirkkoherrana toimineen Borgin 
tultua valituksi. Tarvettakin uu-
delle pappilan päärakennuksel-
le oli, sillä aiempi, neljä asuin-
huonetta käsittänyt pappila oli 
rapistunut liki asuinkelvotto-
maksi. 

Pappilan kiviarkkitehtuuria 
muistuttava ulkoasu muotoutui 
lääninarkkitehti Johan Olden-
burgin julkisivupiirustusten mu-
kaan toteutetussa ulkovuorauk-
sessa. Oldenburg oli kahta vuot-
ta aikaisemmin vastannut Oulun 
kirkkoherran pappilan, eli ny-
kyisin vanhan pappilan nimellä A
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kulkevan rakennuksen julkisivu-
muutoksista.

vihreää 
sisälläkin
Pappiloissa tupa oli yhdessä 
mahdollisen erillisen leivintu-
van kanssa arkisen elämän kes-
kus. Keittiön ja pihapiirin töissä 

papin puolisolla, pappilan emän-
nällä, oli keskeinen rooli.  Piispo-
jen määräaikaiset tarkastuskäyn-
nit eli visitaatiot saivat talon tar-
joamaan parhaita antimiaan – 
siihen viittaa pidettiin kuin piis-
paa pappilassa -sanonta. 

Puutarhan ylläpitäjinä pap-
pilat olivat eturintamassa, joten 

Suomalaiset pappilat ovat olleet 
paikkakunnillaan kulttuurihis-
toriallisesti tärkeitä hengellisen 
ja henkisen elämän keskuksia. 
Siksi on enemmän kuin paikal-
laan, että pappiloiden kulttuu-
ri-, talous- ja rakennushistoriaa 
on koottu yksiin kansiin. Asial-
la on ollut Suomalaisen Kirjalli-
suuden Seura.

Suomalaiset pappilat -teok-
sen ovat kirjoittaneet arkkiteh-
tuuria ja puutarhoja käsittelevä 
Marja Terttu Knapas, pappis-
kulttuuria valottava Markku 
Heikkilä ja sosiaalihistoriasta 
kertova Timo Åvist. 

Kirjan kuvituksen on an-

siokkaasti koonnut Sirkku Döl-
le. Suuri osa kuva-aineistosta 
on Museoviraston kokoelmista. 
Teos sisältää myös paljon aikai-
semmin julkaisematonta kuva-
materiaalia. Ennen näkemättö-
mät kuvat ovat löytyneet yksi-
tyishenkilöiden albumeista. 

Museoviraston kuva-arkis-
tossa on noin 3 500 pappilara-
kennusta esittävää valokuvaa ja 
vähäinen määrä piirroksia ja li-
tografioita. Kuvat esittävät pää-
asiallisesti rakennusta ulkoa-
päin – sisätiloista ja tapahtu-
mista aineistossa on vain noin 
350 kuvaa. Talousrakennuksia 
ja elinkeinoja esittäviä otoksia 

on onneksi löytynyt yksityis-
henkilöiden valokuva-albu-
meista. 

Mukaan on päässyt pap-
piloita Espoosta Utsjoelle. Li-
mingan pappila ansaitsee tie-
tysti oman paikkansa kirjassa, 
samoin Suomussalmen Karhu-
la, jossa Ilmari Kianto asui lap-
sena. Muita pohjoissuomalaisia 
pappiloita kirjassa ovat Kemi-
järven, Kokkolan, Kalajoen ja 
Iisalmen pappilat. 

Kirja sisältää varsin kattavan 
lähdeluettelon, josta pappilois-
ta lisätietoa halajava löytää li-
sää luettavaa. Kirjoittajat ovat 
kuitenkin jääneet kirjassa esit-

telemättä. Myös joitain pieniä 
kauneusvirheitä oikolukijalle 
tai editoijalle on jäänyt, mut-
ta mitäpä yksi kolo komiassa – 
kokonaisuutena kirja on näyt-
tävä ja monipuolinen tietopa-

ketti suomalaisesta pappila-
kulttuurista ja osoitus Suo-
malaisen Kirjallisuuden Seu-
ran luotettavuudesta, osaami-
sesta ja ammattitaidosta tieto-
kirjojen kustantajana. 

Ansiokas opas 
pappilakulttuuriin

tuoreita marjoja ja vihanneksia 
pyrittiin viljelemään esikuvana 
muille pitäjäläisille. Kirkkoher-
rat olivat monin paikoin innosta-
massa alustalaisiaan uusien vilje-
lytapojen ja talouden hoidon uu-
tuuksien käyttöönottoon. 

Porvariskotien sisustuksessa 
1800-luvun jälkipuoliskolla yleis-
tyneet viherkasvit kuuluivat myös 
pappilasalien säädynmukaiseen 
varustukseen. 

Suomussalmen Karhulan pap-
pilan uudessa salissa oli kirkko-
herra Calamniuksen aikana mel-
koinen ruukkukasvikokoelma: 
fiikuksia, ruusuja, taatelipalmuja, 
pelargoneja, asparaguksia ja ve-
renpisaroita. 

Puutarhataide hyödyn ja kau-
neuden yhdistäjänä muuttui 
1900-luvun kuluessa pappilois-
sakin yhä käytännöllisempään 
suuntaan. Entisestä kukkalois-
tosta ja hedelmäpuiden runsau-
desta jäi vain rippeet jäljelle – ja 
villiintyneet syreenipensaat ko-
neellisesti hoidetun nurmikon 
keskelle. 

Paimenten 
lasiseinäiset kodit

Periytyvä 
papinvirka
Säätyvaltiopäivillä Venäjän val-
lan aikana papisto oli muodos-
tanut yhdessä opettajien kanssa 
oman säätynsä, ja useat papit jat-
koivat poliittista toimintaa Suo-
men siirryttyä parlamentaariseen 
eduskuntajärjestelmään vuonna 
1906. 

Papit osallistuivat monien yh-
distysten toimintaan. Valistu-
neita pappeja oli jäsenenä jo Suo-
men ensimmäisessä yhdistykses-
sä, Suomen Talousseurassa – sa-
moin kuin Suomalaisen Kirjalli-
suuden Seurassa sen perustamis-
vaiheesta lähtien. Sama koskee 
Kansanvalistusseuraa.

1700-luvulla vaikuttaneista 
pappissuvuista vaikutti 1900-lu-
vulle saakka 53 pappissukua. 
Pappeus kulki katkeamattomana 
sarjana miespuolisten perillisten 
välityksellä. 

Yksi pisimmistä pappisvirko-
jen periytymisistä tapahtui Li-
mingassa, jossa kirkkoherrana 
oli 1500- ja 1600-luvuilla perä-

jälkeen seitsemän Lithoviusta. 
Muita lukumääräisesti suurimpia 
vanhoja pappissukuja ovat olleet 
muun muassa Bergrothit, Liliuk-
set, Wegeliukset, Lagukset, Snell-
manit, Gummerukset, Simeliuk-
set, Stenbäckit, Montinit ja Re-
landerit. 

Porvarillista ja talonpoikais-
ta alkuperää olevat pappissuvut 
olivat alkujaan suomenkielisiä 
– opiskelemaan lähdettäessä on 
otettu käyttöön ruotsinkieliset 
latinalais- tai kreikkalaisperäiset 
sukunimet. Useista suvuista tu-
li sittemmin maamme sivistyssu-
kuja. Yllättävän moni politiikan, 
tieteen, taiteen ja kulttuurin vai-
kuttaja on viettänyt lapsuutensa 
ja nuoruutensa pappilassa. 

TEKSTIT: 
MARJO PÄÄKKÖNEN

Lähteenä on käytetty teosta 
Suomalaiset pappilat. Kulttuuri-, 

talous- ja rakennushistoriaa. 
SKS 2009. 

Näkymä Limingan pappilan pihapiiristä.

Su o ma la i s e t  p a p p i l a t  - t e o s

Suomalaiset pappilat. Kulttuuri-, talous- ja rakennushistoriaa. 
SKS 2009. 
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Tuomasmessu la 17.4. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa. Mes-
sun teema on Hyvä paimen. 
Toimittaa Juha Sarkkinen, 
saarna Eeva Mertaniemi. Nii-
na Jääskeläinen, Susanna 
Raappana, Markku Koivisto, 
Tilda Pulli, Otis Tenkorang, 
Tuulia Taskila, Martti Ollila, 
Anna Heikkilä, Veera Raap-
pana ja Erja Järvi avustavat. 
Körttikuoro ja Taina Vouti-
lainen. Teejatkot Keskustan 
seurakuntatalossa.
Messu su 18.4. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Juha Sarkkinen ja avustaa 
Tiina Kinnunen. Kanttorit 
Raimo Paaso ja Henna-Mari 
Sivula. Radiointi radio Pooki. 
www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 18.4. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Juha Sarkkinen ja kant-
tori Henna-Mari Sivula.
Messu su 18.4. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Johan Helkkula.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 15.4. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, kanttori-
na Riitta Piippo. Kahden var-
tin kirkkohetki.
Messu su 18.4. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Ju-
hani Lavanko, avustaa Marjo 
Heikkinen, kanttorina Riitta 
Piippo. 60-vuotiaiden synt-
tärit. Mahdollisuus keskus-
teluun ja rukoukseen.
Messu su 18.4. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustaa Johan-
na Ruottinen, kanttorina Sa-
ri Wallin. Sydänsunnuntai. 
Kirkkokahvit. 
Perhejumalanpalvelus su 
18.4. klo 12, Pyhän Andre-
aan kirkko. Toimittaa Sanna  
Komulainen, avustaa Han-
na Partanen, kanttorina Sa-
ri Wallin. Lapsikuoro.
Messu su 18.4. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Erja Järvi, avustaa Paula Ros-
backa, kanttorina Henriikka 
Rantala. 
Messu su 18.4. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, avustaa 
Marjo Heikkinen, kanttorina 
Taneli Setälä. 
Viikkomessu to 22.4. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Sari Wallin. Kahden var-
tin kirkkohetki.

Tuiran seurakunta
Ekumeeninen jumalanpal-
velus to 15.4. klo 19 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Veijo Koi-
vula.
Messu su 18.4. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Harri Fa-
gerholm, avustavat Pasi Ku-
rikka ja Tuulikki Ståhlberg, 
kanttorina Heikki Jämsä. Ra-
diointi radio Dei. Pyhä Luu-
kas 3- ja Rajakylä 4 -rippikou-
luryhmät osallistuvat.
Messu su 18.4. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Juha Valppu, avustaa 
Päivi Jussila, kanttorina Mar-
jo Irjala.

Sanajumalanpalvelus su 
18.4. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Juha Tahko-
korpi, avustaa teol.yo Mikko 
Aaltonen, kanttorina Marjo 
Irjala. Rajakylä 1- ja Rajaky-
lä 2 -rippikouluryhmät osal-
listuvat.
Messu su 18.4. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Riikka Honkavaara, avus-
taa Petteri Tuulos, kanttori-
na Katri Sippola. Pyhän Tuo-
maan lapsikuoro. 
Iltamessu su 18.4. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Sti-
ven Naatus, avustaa Pette-
ri Tuulos, kanttorina Tommi 
Hekkala.
Viikkomessu ke 21.4. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Juha Tahkokorpi, kanttorina 
Tommi Hekkala.
Viikkomessu ke 21.4. klo 20 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Veijo Koivula.
 
Oulujoen seurakunta
Messu su 18.4. klo 10 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, saarnaa Riit-
ta Kentala, kanttorina Sanna 
Leppäniemi, Oulujoen kirk-
kokuoro.
Perhekirkko su 18.4. klo 14 
Myllyojan seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Jukka Joensuu, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi, Oulujoen lapsikuoro. 
80-vuotissyntymäpäiväjuhla.

YlIkIIMInkI
kansanlaulukirkko su 18.4. 
klo 12 Ylikiimingin seura-
kuntatalossa. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Leo 
Rahko. Kirkkokahvit. 

Hailuoto
Messu su 18.4. klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Mari Flink, 
kanttorina Timo Ustjugov.

Haukipudas
Sanajumalanpalvelus su 
18.4. klo 10 srk-keskukses-
sa. Toimittaa Jaakko Kalta-
kari, saarna Martti Heino-
nen, kanttorina Hannu Nie-
melä, urkurina Else Piilonen, 
Haukiputaan Kirkon Kama-
rikuoro, Risto-Matti Pelko-
nen oboe. Virret 498, 177, 
375:1,4. Jumalanpalvelus ra-
dioidaan valtakunnallise-
na lähetyksenä Yle Radio 
1:n kautta (90,4). Radioin-
nin vuoksi kirkkoväkeä pyy-
detään olemaan paikalla vii-
meistään klo 9.50. Kirkko-
kahvit. 

Kempele
Perhemessu su 18.4. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Martti 
Pennanen, avustaa Seija He-
lomaa ja Hugo Lehkonen, 
kanttorina Eija Savolainen. 
Mukulakuoro laulaa. Var-
haisnuorten kirkkopyhä.
konfirmaatiomessu su 18.4. 
klo 14 kirkossa. Toimittaa 
Seija Helomaa, avustaa Ti-
mo Juntunen ja Pia Rättyä, 
kanttorina Eija Savolainen. 
Mukana Askeleet. 
Kuuntele jumalanpalveluk-
set suorana: www.evl.fi/srk/
kempele.

Liminka
Messu su 18.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Ilkka Tornberg, 
kanttorina Mika Kotkaranta.
kaikenikäisten kansanlau-
lukirkko su 18.4. klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Anna-Maa-
ri Ruotanen. Musiikista vas-
taa Ari Natunen.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
18.4. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Olavi Palovaara, kantto-
rina Maili Muuttola-Junkko-
nen. Pyhäkoulu saarnan ai-
kana.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
18.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, kantto-
rina Ossi Kajava, päiväkuoro.

Oulunsalo
Perhemessu eli hiljaisuu-
denmessu su 18.4. klo 12 
kirkossa. Toimittaa Minna 
Salmi, kanttorina Taru Pis-
to. Gospelryhmä.

Siikalatva
kESTIlÄ
Sanajumalanpalvelus su 
18.4. klo 12 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomo-
la, kanttorina Unto Määttä.

PIIPPOlA
Sanajumalanpalvelus su 
18.4. klo 10 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomo-
la, kanttorina Unto Määttä.

PUlkkIlA
Iltakirkko su 18.4. klo 19 
Pulkkilan kirkossa. Toimit-
taa Timo Hakkarainen, 
kanttorina Unto Määttä.

PYHÄnTÄ
Messu su 18.4. klo 10 Py-
hännän kirkossa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen, kanttorina 
Ulla Koskelo. 

RAnTSIlA
Sanajumalanpalvelus su 
18.4. klo 19 Rantsilan kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Pentti 
Jäntti.

w w w.sxc . hu / M ic ha l  Z ac ha r ze w sk i

Tyrnävä
Messu su 18.4. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Messun toi-
mittaa kirkkoherranvaalis-
sa 1. vaalisijalla oleva Limin-
gan seurakunnan seurakun-
tapastori Kimmo Helomaa, 
avustaa Leila Ikonen, kantto-
rina Pentti Korkiakoski. Mes-
sun jälkeen kirkkokahvit ja 
Kimmo Helomaan haastat-
telu seurakuntatalossa.
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15.–22.4.2010enot Oulussa 

Lähimmäiset tapaavat 
Koskelan seurakuntakodissa

TTuiran seurakunnassa on lä-
himmäisten tapaamisen tiis-
taina 20. huhtikuuta kello 17 
Koskelan seurakuntakodissa. 

Tapaaminen on tarkoitettu sekä jo lä-
himmäisenä toimiville vapaaehtoisil-
le että asiasta kiinnostuneille. 

Toimintaterapeutti Helena Eng-
lund-Siikaluoma alustaa tapaamisessa 
keskustelua oman jaksamisen tärkey-
destä. Lisäksi on tarjolla tietoa fyysi-
sestä ja henkisestä jaksamisesta, ergo-
nomiasta sekä hoitavasta aloe verasta 
hemmottelun kera.

– Lähimmäispalvelua tehdään 
yleensä yksin, on vain lähimmäinen 
ja henkilö, jota hän tapaa. Tueksi lä-
himmäisille haluamme tarjota yhte-
yden seurakuntaan, purkupaikan ja 
samalla hieman koulutustakin. Myös 
tapaamisessa tarjolla oleva vertaistu-
ki on tärkeää, diakoniatyöntekijä Sai-
la Luukkonen kertoo.

Luukkosen ja hänen kollegoiden-

sa tavoitteena on, että lähimmäisten 
tapaamisia ruvetaan järjestämään 
vähintään kahdesti vuodessa. Ensim-
mäinen tapaaminen oli syyskaudella.

Lähimmäispalvelutoiminta on seu-
rakunnallinen vastine Punaisen ris-
tin ystävätoiminnalle, eli yhdellä va-
paaehtoisella lähimmäisellä on yleen-
sä yksi ihminen, jonka luona hän vie-
railee. Lisäksi on diakonian lauluryh-
mä, jonka jäsenet vierailevat yhdessä 
laitoksissa laulamassa ja seurustele-
massa asukkaiden kanssa.

Tällä hetkellä Tuiran seurakunnas-
sa toimii 40–50 aktiivista lähimmäis-
tä. Enemmänkin vapaaehtoisia tarvit-
taisiin, sillä lähimmäisille on kysyntää.

Lisätietoja tapaamisesta ja lähim-
mäispalvelutoiminnasta antaa Saila 
Luukkonen, p. 040 5747 092. Seura-
kunnan vapaaehtoistehtäviä on osoit-
teessa www.suurellasydamella.fi.

SATU LAPINLAMPI

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Hartaus to 15.4. klo 14, Sara 
Wacklin -koti. Jyrki Vaaramo. 
Ehtoollinen.
Torstain raamattupiiri to 
15.4. ja 22.4. klo 14, Keskus-
tan seurakuntatalo. Ruoka-
la. 1. Moos. 27. Anna-Mari 
Heikkinen.
Raamattupiiri to 15.4. klo 
16, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
Hartaus to 15.4. klo 18.30, 
Kuntotalo. Anna-Mari Heik-
kinen.
Hartaus pe 16.4. klo 14, Inti-
ön hoivakoti. Jyrki Vaaramo. 
Ehtoollinen.
Aamupiiri la 17.4. klo 10, 
Vanha pappila. 
Pyhiinvaellus laista evanke-
liumiin Jumalan voideltua 
seuraten su 18.4. klo 11.45, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Raamattuetapilla mukana 
Jaakko Lounela.
Päiväseurat ke 21.4. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
keskiviikkoseurat ke 21.4. 
klo 18, Vanha pappila, Sipi-
läsali. Jouko Lauriala.
Miesten piiri ke 21.4. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 21.4. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. 
Hartaus to 22.4. klo 18.30, 
Kuntotalo. Juha Sarkkinen.
Ompeluseurat to 22.4. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 15.4. klo 
17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko.
Raamattupiiri to 15. ja 22.4. 
klo 18, Maikkulan kappeli.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 15.4. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 
Rauhanyhdistyksen kodin 
ilta pe 16.4. klo 18.30, Py-
hän Andreaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 16.4. klo 19, Kas-
tellin kirkko.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 18.4. klo 18, Pyhän Andre-
aan kirkko.
Pappilan raamattupiiri ke 
21.4. klo 11, Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
21.4. klo 18, Karjasillan kirkko.  
Torstai-illan raamattupiiri to 
22.4. klo 18, Kastellin kirkko. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 15.4. ja 
22.4. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko, Sumppu.
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
15.4. ja 22.4. klo 16, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Ystävän-
kammarissa. 
Miesten piiri ti 20.4. klo 18, 
Tuiran kirkko. Harri Fager-
holm alustaa aiheesta Pääsi-
äisestä helatorstaihin.
Raamattupiiri ti 20.4. klo 18, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Raamattupiiri ke 21.4. klo 
18, Pateniemen kirkko, sa-
kasti. Käynti yläoven kautta.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 22.4. klo 18.30, 
Tuiran kirkko.

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen ompe-

luseurat pe 16.4. klo 18.30, 
Hintan seurakuntatalo.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 18.4. klo 13, Hintan seu-
rakuntatalo. Samuli Riekki.
Rauhanyhdistyksen seu-
rat su 18.4. klo 17, Oulujoen 
kirkko. Olavi Koivukangas, 
Kalle Laivamaa.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Yhteisvastuukonsertti su 
18.4. klo 17, Oulun tuomio-
kirkko. Ks. yhteisvastuuil-
moitus.
Oulun musiikkiluokkien ke-
vätkonsertti ke 21.4. klo 13, 
Oulun tuomiokirkko. Vapaa 
pääsy, kolehti yhteisvastuulle. 

Karjasillan seurakunta
Huuda minua avuksi hädän 
päivänä su 18.4. klo 18, Kas-
tellin kirkko. Ks. yhteisvas-
tuuilmoitus.
Runokvarkki ti 20.4. klo 12, 
Siipi. Vartti Heli Pukin lyriik-
kaa Siiven suojassa, Juha Vä-
häkangas.

Tuiran seurakunta
kappelive la 17.4. klo 19, Py-
hän Luukkaan kappeli. Ks. 
erillinen ilmoitus.
Tuiran kanttorien Yhteis-
vastuukonsertti su 25.4. klo 
16, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Ks. yhteisvastuuilmoitus.

Oulujoen seurakunta
koululaulutilaisuus ma 
19.4. klo 12, Hintan seura-
kuntatalo. Ks. yhteisvastuuil-
moitus.
Virsilauluilta ti 20.4. klo 18, 
Leena ja Juho Karhu. Ks. yh-
teisvastuuilmoitus.

YlIkIIMInkI
Virsilauluilta pe 16.4. klo 19, 
Anita ja Eino Virkkula. Kah-
vituotto ja arpajaiset yhteis-
vastuun hyväksi.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 3161 
405 keskustelua, kotikäyntiä 
tai taloudellisen tuen hake-
mista varten.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 5313 
219 tai Karjasillan diakonia-
toimistolta, Nokelantie 39. 
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 19.4. klo 12, Karjasillan 
kirkko. 
Diakoniapiiri ma 19.4. klo 
16.30, Kaukovainion kappe-
li. Kaukovainion lähetyspiiri 
vierailee.
Ystävänkamari ti 20.4. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 
Maikkulan diakoniaryhmä 
ti 20.4. klo 14, Maikkulan 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
Työttömien ruokailu to 
15.4.  ja 22.4. klo 12, Rajaky-
län seurakuntakoti. 
Juttutupa ma 19.4. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

Vieraana toimintaterapeut-
ti  Helena Englund-Siikaluo-
ma. Keskustelun aiheena eri-
laisuus. 
Juttutupa ma 19.4. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. Ju-
ha Tahkokorpi kertoo kirkko-
vuodesta.
lähimmäisten tapaaminen 
ti 20.4. klo 17, Koskelan seu-
rakuntakoti. Ks. juttu s. 16.
Pateniemen diakoniapiiri 
to 22.4. klo 13, Pateniemen 
kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 p. 08 5313 519 tai käy-
mällä Myllyojan seurakunta-
talossa. 

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
kEHITYSVAMMAISET
Varttuneiden porinapiiri ti 
20.4. klo 13.15, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
keskustelukerho ti 20.4. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Veturi to 22.4. klo 17, Heinä-
torin seurakuntatalo. Ver-
taistukiryhmä alle koulu-
ikäisten kehitysvammaisten 
lasten perheille. Lastenhoi-
to perheen kaikille lapsille. 
Ryhmä on avoin, eikä ilmoit-
tautumista tarvita.
nuorten aikuisten ret-
ki la 8.5. Kotakirkko-retki 
Isoniemeen Haukiputaalle. 
18–40-vuotiaille. Lähtö Öber-
gin talon pihasta klo 16. Eväät 
seurakunnan puolesta. Ilm. 
viim. 23.4. p. 040 5156 935.

kUUlOVAMMAISET
Raamattupiiri ma 19.4. klo 
13, Palvelukeskus Runola. 
kuurojen ja kuulovammais-
ten leiri 24.–27.5. Rokuan lei-
rikeskus. Hinta 52 € sis. mat-
kat ja täysihoidon. Vetäjinä 
Urpo Luokkala, Anne Kello-
kumpu ja Anne-Mari Kyllö-
nen. Ilmoittautumiset Anne-
Marille viimeistään 7.5. vas-
taanotolla ti ja to klo 9–11, 
anne-mari.kyllonen@evl.fi 
tai p. 040 591 2657.

nÄköVAMMAISET
näkövammaisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri to 
15.4. klo 13, Diakoniakeskus, 
alakerran ryhmätila. Kahvi-
tarjoilu. Opasystävä vastas-
sa pihalla klo 12.30 alkaen.
näköpiiri ti 20.4. klo 13, Kes-
kustan seurakuntatalo, ala-
sali. Opasystävä vastassa klo 
12.30 alkaen Isokadun ulko-
ovella.

PÄIHDETYö
naistenryhmä pe 16.4. klo 
13, Öbergin talo. 
Tavoiteryhmä ma 19.4. klo 
14.30, Öbergin talo.

Lähetys
lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Leivonnaisia, käsitöi-
tä, arpoja ja muuta mukavaa 
sekä vohvelikahvila. 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14. 
Lapsille kestovaippoja, tilk-
kupeittoja ja -alustoja, mek-

koja, paitoja, neuleita, käy-
tettyjä leluja, käytettyjä as-
tioita, liinavaatteita, koruja, 
kirjoja sekä pajan tuotteita, 
tarjolla myös kahvia yms. 
lähetystovi pe 16.4. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Raamattua: Batseba, kuin 
köyhän ainoa karitsa, muka-
na Jouni Riipinen.
Siiven sauvat ke 21.4. klo 
14.30, Siipi, lähetyksen puo-
ti ja paja. Sauvakävelylle mu-
kaan omat sauvat ja ulkoilu-
vaatteet. 
Matka lähetysjuhlille 11.–
13.6. Varkauteen. Ks. erilli-
nen ilmoitus.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 15.4. ja 22.4.  
klo 14, Vanha pappila, Sipi-
läsali. Raamattutunti 15.4. 
Väinö Simojoki, 22.4. Matti 
Laurila.

Tuiran seurakunta
lähetyspiiri ma 19.4. klo 
16.30, Tuiran kirkko. Tapio 
Pokka vierailee.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 19.4. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 19.4. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

YlIkIIMInkI
Piispankamarin kahvila  ja 
kirpputori maanantaisin ja 
perjantaisin klo 11–14, enti-
nen kunnantalo. Myytävänä 
käsitöitä ja pientä tavaraa.

Lapset ja lapsiperheet
Päiväkerhot löytyvät osoit-
teesta www.oulunseurakun-
nat.fi/lastentapahtumat.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 18.4. klo 12, 
Makasiininkatu 6. 
Pyhäkoulu su 18.4. klo 16.30, 
Koulukatu 10. 
Perhekerho to 15.4. ja 22.4. 
klo 10, Intiön seurakuntakoti. 
Perhekerho ti 20.4. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo. 

Karjasillan seurakunta
Taidepyhis ma 19.4. klo 
14.30, Metsokankaan koulu. 
Pyhäkoulu su 18.4. klo 10, 
Kastellin kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana. 
Pyhäkoulu su 18.4. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana. 
Pyhäkoulu su 18.4. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Pyhäkoulu su 18.4. klo 12, 
Maikkulan kappeli. Jumalan-
palveluksen aikana. 
Perhekerho ma 19.4. klo 10, 
Sarasuon päiväkoti. 
Perhekerho ti 20.4. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ke 21.4. klo 9.30, 
Maikkulan kappeli. 
Perhekerho ke 21.4. klo 9.30, 
Karjasillan kirkko. 
Perhekerho ke 21.4. klo 9.30, 
Kastellin kirkko. 
Perhekerho ke 21.4. klo 9.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Perhekerho ke 21.4. klo 10, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu pe 16.4. klo 19, 

A r k i s to  /  Pe t t e r i  Tuu lo s
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Välivainion rukoushuone.
Pyhäkoulu la 17.4. klo 11.30, 
Kuivasjärven seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 18.4. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Pyhäkoulu su 18.4. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
kansainvälinen pyhäkoulu 
su 18.4. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
luukkaan perhekerho to 
15.4. ja 22.4. klo 9.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
koskelan perhekerho ke 
21.4. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti. 
kuivasjärven perhekerho ke 
21.4. klo 9.30, Kuivasjärven 
seurakuntakoti.
Pateniemen perhekerho ke 
21.4. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. 
Rajakylän perhekerho ke 
21.4. klo 9.30, Rajakylän seu-
rakuntakoti. 
Tuomaan perhekerho ke 
21.4. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 18.4. klo 12, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 18.4. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 21.4. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 21.4. klo 9.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 21.4. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 21.4. klo 9.30, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 21.4. klo 9.30, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 21.4. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 

YlIkIIMInkI
Perhekerho ke 21.4. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

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

Nuoret

Karjasillan seurakunta
Yökahvila Cafe Andreas pe 
16.4. klo 19–23, Pyhän An-
drean kirkko. 
nuortenilta ti 20.4. klo 18–
20.30, Pyhän Andrean kirkko. 

Tuiran seurakunta
nuorten improryhmä to 
15.4. klo 17, Tuiran kirkko. 
Tuiran seurakunnan 12. isos-
koulutus ke 21.4. klo 17, Kos-
kelan seurakuntakoti. Aihee-
na on 21.4. ja 28.4. Melkein 
valmis isoseksi? 
nuortenilta ke 21.4. klo 
18.30, Koskelan seurakun-
takoti. 

Nuoret aikuiset 
Cross cafe pe 16.4. klo 21–
00.30, Cross Cafe. MC Hegu-
li ja Oulun körttikuoro johta-
janaan Juho Peltoniemi. Ks. 
juttu s. 8. 
Takkailta ti 20.4. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
Vappuvaellus 29.4.–2.5. Ks. 
erililnen ilmoitus.

OPISkElIJAJÄRJESTöT
OPkOn opiskelijailta la 17.4. 
klo 19, Öbergin talo. Aposto-
lien teot 3 - Maan ääriin asti. 
Antti Leinonen.
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma 19.4. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Olavi Rimpiläinen: Israel, Ju-
malan silmäterä.
Evankelisten opiskelijoiden 
opiskelijailta ke 21.4. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Jumalan kämmenellä, 
Essi Tuomala.
körttiopiskelijoiden seurat 
to 22.4. klo 18. Mimmu ja Tuo-
mas Svärd, Kahvelitie 13 F 30.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Toiminta- ja keskusteluker-
ho to 15.4. ja 22.4. klo 10.30, 

Heinätorin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 15.4. ja 
22.4. klo 12, Hautajaishuo-
neisto. 
Hopealankakerho ma 19.4. 
klo 12.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Yhteisvastuumyy-
jäisten merkeissä.
Tarinatupa ke 21.4. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 15.4. ja 
22.4. klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 15.4. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 
Vierailu Pikkaraisen kodal-
le os. Lyijytie 2. Makkaran-
paistoa, kahvittelua, tarinoi-
ta nuotion lämmössä. Vapaa-
ehtoinen kahviraha Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi. Yh-
teislähtö kirkolta klo 13.30.
Eläkeläisten kerho ma 19.4. 
klo 12.30, Maikkulan kappeli. 
Eläkeläisten kerho to 22.4. 
klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
Vanhustyön linja. Ks. erilli-
nen ilmoitus.
Eläkeläisten kerho to 15.4.  
ja 22.4. klo 13, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 15.4. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 22.4. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. 
Seniorien laulupiiri to 22.4. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Mu-
kana kanttori Marjo Irjala 
ja diakoniatyöntekijä Paula 
Kyllönen.

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho ma 19.4. 
klo 12, Hintan seurakunta-
talo. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
19.4. klo 18, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Retki kalajoelle ti 18.5. Ou-
lujoen seurakunnan eläkeläi-
sille. Käynti Kalajoen kirkos-
sa ja Linnakalliolla. Hinta 25 

Toivon illassa 
puhetta vaikeuksien 

kohtaamisesta

Toivon Tuojat ry järjestää kaikille avoimen 
Toivon illan maanantaina 19.4. kello 18.30 
Oulun kumppanuuskeskuksessa. Osoite on 
Isokatu 47.

Illan aiheena on sairauksien ja vaikeuksien koh-
taaminen elämässä. Puhujana on sairaalapastori Ju-
ha Kyllönen. Toivon Tuojien puolesta puheenvuoron 
käyttää toiminnanjohtaja Juha Tervaskanto.

Tilaisuudessa on musiikkia ja kahvitarjoilu.
Toivon Tuojat ry on kristillisellä arvopohjalla 

toimiva voittoa tavoittelematon yhdistys. Pääasial-
lisena tehtävänä on hankkia työtä pitkäaikaistyöt-
tömille ja muille erityisruhmille, kuten vaikeasti 
työllistyville nuorille ja aikuisille, vajaakuntoisil-
le, mielenterveys- ja päihdeongelmista kuntoutu-
ville ja vankilasta vapautuville. Yhdistyksen tavoit-
teena on toipumis-, kuntoutus- ja koulutuskeskus 
Toivon kylä.

RAUHAN TERvEHDYS

€ sis. bussimatkat, lounaan 
ja retkiohjelman. Ilm. viim. 
30.4. p. 08 3161 340 tai www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo.
Eläkeläisten kerho to 15.4. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat. 
Eläkeläisten kerho ma 19.4. 
klo 12, Sanginsuun seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 22.4. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 22.4. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 22.4. 
klo 14, Metsolan Hovi. 

YlIkIIMInkI
laulukerho to 15.4. ja 22.4. 
klo 10, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 
Porinakerho ma 19.4. klo 
10, Vanhustentalon kerho-
huone.

Leirit ja retket

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Soi kunniaksi luojan -raa-
mattu-, musiikki- ja lähetys-
leiri 16.–18.5. Juuman leiri-
keskus. Ks. erillinen ilmoitus.

Karjasillan seurakunta
Retki Tampereelle 21.– 23.5. 
9–14-vuotiaille oululaisille. 
Käydään Särkänniemessä, il-
mailumuseossa ja jumalan-
palveluksessa. Ilm. viim. 3.5. 
p. 08 3161 340 arkisin klo 
9–16 tai www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo. Lisät. Esa Har-
ju, p. 040 5752 713. 

Kuorot ja kerhot
lisätietoja kuoroista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.
kaatuneitten omaiset ma 
19.4. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo.

Tuiran seurakunta
Puuhakerho maanantaisin 

15.–22.4.2010enot Oulussa 

Kaikille avoin.

Jäikö ripari nuorena käymättä? 
Kolkuttaako kummius tai avioliitto?
Kiinnostaako syväluotaus pyhän ytimeen?

Ripariohjelma:
 ke 21.4. klo 17 Karjasillan kirkko
 su 25.4. klo 12 Pyhän Andreaan kirkko
 la 8.5. ja su 9.5.Karjasillan kirkko
 ti 20.5. klo 18 konfirmaatio Karjasillan kirkko

Aikuisrippikoulun laajuus on 20 tuntia. 
20 ensimmäistä mahtuu mukaan.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset viimeistään 
20.4. Heikki Karppiselle p. 044 316 1580, 
heikki.karppinen@evl.fi. 

Aikuisrippikoulu

Retki lähetysjuhlille
Lähtö perjantaina 11.6. aamusta, paluu sunnuntai-il-
tana 13.6. 

Hotellimajoitus 2hh. Matkan hinta 100 €. Ilmoittautu-
neille lähetetään infokirje. Juhlien ohjelmaan voi tutus-
tua www.lahetysjuhlat.fi. 

Ilmoittautumiset viimeistään 7.5. www.oulunseura-
kunnat/ilmo tai p. 08 3161 340.

ElÄVÄn MUSIIkIn IllAT

SYVÄ SInInEn 
lAUAnTAInA 17.4. klO 19 

PYHÄn lUUkkAAn kAPPElISSA

VAPAA PÄÄSY. 

KappeLive

Ve l i - Pe k ka V i k lu n d
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ja keskiviikkoisin klo 9, Inti-
ön hautausmaan kasvihuo-
neen kellari. Puutöitä.
kivi- ja tiffanylasikerho ti 
20.4. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kirkon kellarissa.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 20.4. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo.
Aikuisten kuntopiiri ke 
21.4. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo.

Muut menot
Pappi tavattavissa. Oulun 
tuomiokirkko on avoinna ja 
pappi tavattavissa sunnun-
taisin jumalanpalveluksen 
klo 14 saakka kastetoimi-
tuksia, avioliittoon vihkimi-
siä, sielunhoitoa ja kirkkoon 
liittymisiä varten. Tällöin on 
mahdollista myös varata ai-
koja kirkollisiin toimituksiin.
Pyöränhuoltoviikko Siives-
sä 19.–23.4. Siipi, lähetyk-
sen puoti ja paja ma-ke, pe 
klo 10–14. Perushuolto 30 €, 
täyshuolto 40 €. Tuotto lähe-
tystyölle.
Yhteisvastuumyyjäiset ma 
19.4. klo 11, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Ks. yhteisvas-

Pääsiäisajan urkumusiikkikonsertti 
sunnuntaina 18.4. klo 17 Oulun tuomiokirkossa 

Maija Tynkkynen. Ohjelma 5 €.

Yhteisvastuumyyjäiset 
maanantaina 19.4. klo 11 

Heinätorin seurakuntatalossa 
Senioripäivän yhteydessä. Tilaisuus alkaa klo 11 lounaal-
la, hinta 4 €. Myytävänä myös leivonnaisia kotiin viemi-
seksi sekä yv-tuotteita ja arvontaa.

Oulun musiikkiluokkien kevätkonsertti 
keskiviikkona 21.4. klo 13 Oulun tuomiokirkossa 

Vapaa pääsy, kolehti yhteisvastuulle. 

Huuda minua avuksi hädän päivänä 
– psalmiluentaa ja viulumusiikkia 

sunnuntaina 18.4. klo 18 Kastellin kirkossa 
Neljä lukijaa, kaksi barokkiviulistia ja yksi kanttori. Va-
paa pääsy, käsiohjelma 2 €.

koululaulutilaisuus 
maanantaina 19.4. klo 12 Hintan seurakuntatalossa 

Vanhoja koululauluja laulattaa kanttori Leo Rahko. Kah-
vitarjoilu ja arvontaa. 

Virsilauluilta 
tiistaina 20.4. klo 18 

Oulujoella Leena ja Juho Karhulla, Toivasentie 28 
Mukana Riitta Kentala ja Sanna Leppäniemi. Kahvitar-
joilu ja arvontaa. 

Virsilauluilta 
perjantaina 16.4. klo 19 

Ylikiimingissä Anita ja Eino Virkkulalla 
Kahvituotto ja arpajaiset keräyksen hyväksi.

Oulun suosituin virsi – virsilaulutilaisuus 
perjantaina 23.4. klo 19 Oulun tuomiokirkossa

Tuomiokirkossa äänestetään Oulun seudun suosituin 
virsi. Virsilaulutilaisuudessa lauletaan äänestyksen 10 
eniten ääniä saanutta virttä. Äänestys tapahtuu kirkon 
pääovilla kun seurakuntalainen saapuu tilaisuuteen. Ti-
laisuuden juontaa kappalainen Jyrki Vaaramo, urkurina 
Raimo Paaso. Kolehti yhteisvastuun hyväksi. 

Tuiran kanttorien yhteisvastuukonsertti 
sunnuntaina 25.4. klo 16 Pyhän Tuomaan kirkossa

Kanttorit Katri Sippola, Marjo Irjala, Heikki Jämsä, Lau-
ri-Kalle Kallunki ja Tommi Hekkala musisoivat. Vapaa 
pääsy. Ohjelma- ja kahvimaksu 5 €.

kutsu merelle -musiikkitilaisuus 
keskiviikkona 28.4. klo 18 Tuiran kirkossa 

lauantaitanssit yhteisvastuun hyväksi
lauantaina 17.4. klo 20.30

Hietasaaren tanssimajakassa

Orkesterina Taikakuu. Mukana Martat, jotka 
myyvät illan aikana pientä suolaista.
Liput 15 €, josta 20 % keräykselle. Lisätietoja Matti 
Ketola, p.  040 5747 069. 

Tuomasmessu 

Lauantaina 17.4. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa 

Teema on Hyvä paimen. Toimittaa Juha Sarkkinen, saar-
na Eeva Mertaniemi. Avustajina Niina Jääskeläinen, Su-
sanna Raappana, Markku Koivisto, Tilda Pulli, Otis Ten-
korang, Tuulia Taskila, Martti Ollila, Anna Heikkilä, Vee-
ra Raappana ja Erja Järvi. Musiikki Körttikuoro sekä Tai-
na Voutilainen. Teejatkot, Isokatu 11. Kolehti kummi-
kohteelle.

Tuomasrukoushetki ja seuraavan 
tuomasmessun suunnittelu 

Keskiviikkona 21.4. klo 18
kahvila Elohuoneessa

 

Rukoushetki kestää 15 min. Sen jälkeen suunnittellaan 
seuraavaa tuomasmessua, teetarjoilu. Messun valmis-
teluun ja toteuttamiseen kaivataan auttavia käsiä.

Soi kunniaksi luojan 
Raamattu-, musiikki- ja lähetysleiri 

16.–18.5. Juuman leirikeskuksessa 

Leirin hinta 44 € aikuiset, 4–18-vuotiaat 30 € ja alle 4-vuo-
tiaat ilmaiseksi. Lähtö sunnuntaina 16.5. klo 14 linja-au-
to-asemalta, paluu tiistaina 18.5. klo 17 mennessä. Leirll-
lä mukana kanttori Maija Tynkkynen, pastori Anna-Mari 
Heikkinen ja lähetyssihteeri Raija Nissinen. 

Ilmoittautuminen huhtikuun aikana p. 08 3161 340 
arkisin klo 9–16. 

tuuilmoitus.
Miesten keskusteluilta ti 
20.4. klo 18.30, Maikkulan 
kappeli. Takkahuoneessa. 
Aiheena vapaamuurarius ja 
kristinusko. 
Tuomasrukoushetki ja seu-
raavan tuomasmessun 
suunnittelu ke 21.4. klo 18, 
kahvila Elohuone. Ks. erilli-
nen ilmoitus. 
Renkaat vaihtoon -tapah-
tuma la 24.4. klo 13–16.30, 
Alppilan Seo, Kaarnatie 30. 
auton kesärenkaiden vaih-
to 20 €.
Sinkkujen vapun vastaanot-
tajaiset pe 30.4. klo 18.30–
20.30, Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. Sinkkuilta on 
aikuisten yksineläjien koh-
taamispaikka.
Rukouksen talo -ohjaaja-
koulutus 7.–8.5. Kastellin 
kirkko. Ks. erillinen ilmoitus.

Kansainvälisyys
lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.
kansainvälinen pyhäkoulu 
su 18.4. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Pyhäkoulu 
suomen kielellä.

Vappuvaellus Pallastunturille 
to 29.4. – su 2.5.2010
Lähde mukaan perinteiselle nuorten aikuisten ja opiskelijoiden 
vappuvaellukselle Tunturi-Lappiin Pallas-Yllästunturin kansal-
lispuiston häikäisevän kauniisiin maisemiin. 

Luvassa on monenlaista aktiviteettia hiihtämisestä ja lumiken-
käilystä lasketteluun ja pilkkimiseen. Sinulla on mahdollisuus 
kokea myös tunturikappelin hiljaisuus. Ja koska on vappu, 
emme ole unohtaneet perinteistä vapunaaton brunssia ja va-
punpäivän piknikkiä, joka nautitaan aurinkoisella säällä Pallas-
tunturin juurella ulkosalla. 

Matkan aikana koet neljän tunturin Pallaksen, Ylläksen, Levin 
ja Oloksen hienot maisemat. Teemme matkaa kahdella mi-
nibussilla, joten liikkuminen paikasta toiseen on vaivatonta. 
Majapaikkana toimii tunturihotelli Vuontispirtti, joka sijaitsee 
kansallispuiston maisemissa aivan Vuontisjärven rannalla. 

Vaelluksen hinta on 100 euroa/henkilö sis. matkat, majoituk-
sen 2 hengen huoneissa, ruokailut (aamupalan, lounaseväät, 
päivällisen) ja saunan, vappupiknikin ja -brunssin. Mahdolli-
sista välinevuokrista ja hissilipuista jokainen vastaa itse. 

Mukaan mahtuu 18 henkeä. Lähtö torstaina 29.4. klo 17 ja 
paluu sunnuntaina 2.5. klo 20. Lisätietoa Kimmo Kieksi, p.
050 3105 001.

Silminnäkijänä 
pulahduspaikalla

Rannalla avantouintihaasteen seurakuntansa 
väelle ja vähän muillekin heittänyt Oulujo-
en seurakunnan väki tarjoaa lämmintä me-

hua. Pöydällä on myös Yhteisvastuukeräyksen li-
pas. Leikkimielinen haaste sisälsikin kaksi vaihto-
ehtoa: pulahda tai pulita. 

Pukukopeista tulee muutama ihminen, pulah-
taa veteen, ui pari kierrosta ja nousee pois. Osa on 
vakiharrastajia, eikä ole paikalla haasteen takia. 
Yksi haasteen vastaanottajista on kuitenkin Hel-
vi Aro. Hän on ollut paikalla heti puoliltapäivin, 
kannustusjoukkojen kanssa. 

– Pulahdin koko meidän marttayhdistyksen 
puolesta, Aro selittää.

Mummoa kannustamassa on myös lapsenlap-
si Ellen, joka haluaa lahjoittaa viikkorahansa ke-
räykseen. 

– Hän innostui keräyksestä, kun kuuli, että sil-
lä autetaan lapsiperheitä meillä ja Haitissa, mum-
mo kertoo.

Laiturin päästä kuuluu taas molskahdus. Minä 
päätän, että ensi vuonna on minun vuoroni.

ELSI SALOvAARA

Oulujoen seurakunnan diakoniatyön järjestämä 
avantouintitempaus järjestettiin 24. maaliskuuta 
Tuiran uimarannalla. 

Mar ja - L i i s a  K ramsu

Helvi Aro, Lahja Heikkinen, Hilkka Karhu ja Ellen.

Tuiran 
seurakunnan 

vanhustyön linja 
vastaa keskiviikkoisin

klo 9–11 p. 08 5314 616.

La 17.4.  klo  18 Madetojan salissa

Vapaa pääsy, ohjelma ovelta 5 e

Järjestää Oulun ev.-lut. seurakunnat, Oulun konservatorio, 
Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja Kiiminkijoen opisto

Puhallinorkesterin kevätkonsertti

Johtaa Elias Seppälä. Solistina Leo Myllys, marimba
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Nokelantie 48 B, käynti  
Latokartanontien puolelta.

Avoinna 
ma–ke, pe 
klo 10–14. 

Lapsille kestovaippoja, 
tilkkupeittoja ja -alustoja, 
mekkoja, paitoja, neuleita, 

käytettyjä leluja.

Rukouksen talo 
-ohjaajakoulutus 

7.–8.5. 
kastellin kirkossa 

Koulutus sopii jokaisel-
le, joka haluaa palvel-
la rukouksella tai rukoil-
la yhdessä. Kouluttajat 
Maikku Saarinen ja Kris-
tiina Tanhua-Laiho, Kan-
san Raamattuseura / Tam-
pereen ev.-lut. seurakun-
nat. 

Pe 7.5. klo 17.30–21 ai-
heina Tampereen ruko-
uksen talon toiminta, 
Herra opeta meitä rukoi-
lemaan, Rukouksen talon 
merkitys. 
la 8.5. klo 9–17.30 aihei-
na Seurakunta rukoilee, 
Seurakunta ylistää, Hoi-
tava rukous, Miten käyn-
nistää Rukouksen talo 
omalla paikkakunnalla. 

Ilm. viim. 26.4. ari.kauppi-
la@oulunseutu.info, 040 
481 8888, sirpa.kemppai-
nen@evl.fi, 040 574 7163. 
Lisät. www.rukoillaan.fi. 
Koulutus 20 €, materiaa-
lit 60 €. Järj. myös  Kris-
tus-päivä -verkosto.

Vanhan Valamon retki 

30.8.–2.9. 

Tuiran seurakunnan kaikkien vapaaehtoisten retki Van-
haan Valamoon. Matka kulkee Oulusta Joensuun kaut-
ta Sortavalaan. Majoitus mennessä ja palatessa Joen-
suussa ja Sortavalassa hotelli Seurahuoneella. Mat-
kaan sisältyy laivaliput, tutustuminen luostariin ja pu-
naiseen Skiittaan, kirkkomusiikkikonsertti, ryhmäviisu-
mit ja ruokailut. Matkan hinta on noin 250 €. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset viimeistään 2.7. 
Saila Luukkoselle p. 040 5747 092. 

15.–22.4.2010enot Oulussa 

Elämän polku

ToimipaikatKirkot
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli   
Kangaskontiontie 9

Oulun tuomiokirkko  
Kirkkokatu

Oulujoen kirkko   
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Andreaan kirkko  
Kaakkurinraitti

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   
kaupunkileirikeskus 
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo 
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti 
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti 
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Keskustan seurakuntatalo  
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti 
Koskelantie 86

Kuivasjärven   
seurakuntakoti   
Karppalantie 6

Lämsänjärven   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2

Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajankylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven eräleirikeskus 
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

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  
Kirkkokatu 5

Kirkolliset toimitukset Virkatodistukset
Keskusrekisteri, Isokatu 9, p. (08) 316 1303
avoinna ma–pe klo 9–16

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavaraukset 
kirkkoherranvirastoista ma - pe klo 9 - 16.

Päivystävä sairaalapastori
24h/vrk   p. 040 570 7033Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 

siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 90100 Oulu, 1. kerros
p. (08) 316 1410, 
pappi.oulu@evl.fi

Kastetut
Tuomiokirkko: Jadessa Kiara 
Kristiina Jumisko, Ruth Ade-
le Kauppila, Nooa Sami Elias 
Luostarinen, Juuli Anni Ma-
ria Puukka, Ville Toivo Sante-
ri Heino, Tarmo Nestori Tur-
peinen.
karjasilta: Milena Amanda 
Heikkilä, Saana Elina Häyry, 
Sara Sofia Karjalainen, Heta 
Tuulia Kinnunen, Sulo Viljami 
Kukkonen, Edla Matilda Mo-
urujärvi, Ylva Adalia Nissilä, 
Onni Antero Pirttikangas, Ii-
ris Emilia Räihä, Alisa Saimi 
Maria Sipilä, Naomi Olivia 
Säkkinen, Jada Riana Taime-
la, Jimi Nikki Miikkael Vieri-
maa, Veikka August Äijälä, 
Jussi Petteri Autio, Eevi Hel-
levi Erkkilä, Lilli Helinä Hieta-
la, Jami Kasper Valtteri Hol-
mi, Eemeli Matias Honkanen, 
Liidia Ellen Aurelia Huhtala, 
Topias Eeli Olavi Järvenpää, 
Uuno Ilmari Kuivala, Elea At-
hena Luukkonen, Juuso Al-
var Mertaniemi, Mea Aava 
Amelia Ronkainen, Evi Anni-
na Syrjälä, Elmo Anselmi Tuis-
ku, Linda Maria Yoshizawa.
Tuira: Ina Aina Adele Alajuu-
ma, Jemina Michaela Kristii-
na Haahtikari, Iida Lotta Ca-
rita Koukkari, Enni Maaria 
Kynsilehto, Jeremia Gabriel 
Lamsijärvi, Lily-Sofie Latva-
la, Johannes Onni Herman-
ni Lintonen, Julia Sanni Lii-
sa Parkkila, Lumi Sofia Pieti-
lä, Miika Juhani Päätalo, Hei-
di Karelia Pöyskö, Ella Maria 
Aleksandra Salo, Viivi Ka-
tariina Vepsäläinen, Kaspe-
ri Jari Johannes Väyrynen, 
Toivo Henrik Johannes Väy-
rynen, Viona Maarit Mikko-
la, Miisa Hilma Helena Moi-
lanen, Iita Liina Lyydia Nur-
menniemi, Eemi Alvar Tapa-
ni Paakkonen, Leevi Lauri 
Juhani Pajari, Sara Iina Sofia 
Pietilä, Senni Hannele Ranta-

la, Pyry Petteri Ronimus, Li-
via Maria Aurora Salo, Ma-
rianne Sadehelmi Seppänen.
Oulujoki: Nuutti Tuomas Ii-
sakki Hirvonen, Luca Augus-
tus Holappa, Veikka Mika-
el Kangasniemi, Usva Auro-
ra Nieminen, Adelia Enni Jo-
sefiina Nikula, Siiri Matilda 
Pohtila, Valtteri Nikolas En-
sio Raatikainen, Venla Sofia 
Victoria Väyrynen, Johannes 
Hemmo Junttila, Sara Auro-
ra Orre, Lenni Valtteri Ran-
tanen, Ilmari Matti Johannes 
Soukkamäki, Aapo Matti To-
pias Tervo, Neea Emilia Kris-
tiina Tolppi.

Vihityt
Tuomiokirkko: Samuli Kristi-
an Väisänen ja Pauliina Maa-
ria Simonen, Veikko Johan-
nes Heikkinen ja Reija Tere-
sa Kellokumpu, Harri Ante-
ro Haastola ja Niina Anne 
Susanna Liukkonen, Mikko 
Arvo Juhani Rekilä ja Anne 
Marjut Pekkala.
karjasilta: Petri Antti Ilma-
ri Hakanpää ja Hanna Ma-
ria Suorsa, Esa Mikael Rah-
tu ja Hannele Katja Marika 
Haverinen, Antti Juhani Yli-
kulju ja Satu Aulikki Lepistö, 
Pekka Martti Pirinen ja Ar-
mi Maria Katariina Soilante-
rä, Tomi Olavi Järvenpää ja 
Tiina Maria Itkonen.
Tuira: Veikko Antero Karja-
lainen ja Marjo Tuulikki Lin-
na, Sami Ville Jesper Kärk-

käinen ja Maarit Tuulia Mä-
kitalo, Jukka Tapani Korpe-
la ja Sanna Tuulia Virkkunen, 
Toni Antero Tuominen ja 
Sanna Leena Annanpalo.
Oulujoki: Kalevi Juhani Orre 
ja Mia Erika McLellan.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Irja Annikki 
Kantola s. Mattila 94, Jaak-
ko Olavi Koskinen 82, Visa 
Olavi Ruuhonen 55, Ali Leo-
nard Waldemar Byström 89.
karjasilta: Jouko Henrik-
ki (Heikki) Kinnula 85, Syl-
vi Adolfiina Kojonen s. Ty-
ni 87, Arto Juhani Nevanpe-
rä 52, Sirkka Maija Margare-
ta Sakko 89, Jari Matti Virta-
nen 36, Petra Ida Alexandra 
Virtanen 3, Eveliina Sari Maa-
ria Ylönen 35, Esko Johannes 
Heikkinen 69,  Ilkka Tapani 
Heikura 51, Eila Aulikki Man-
kila s. Toppi 74, Timo Antero 
Ollila 52, Aarne Aukusti Pen-
nala 84, Elli Eliina Rehu s. Ala-
aho 70.
Tuira: Liisa Sylvi Hellevi 
Indren s. Laasonen 74, Kalevi 
Juhani Pääaho 49, Anna Ai-
ra Sauvola s. Junttila 97, Ka-
ri Juhani Savolainen 63, Mei-
mi Kyllikki Kantola s. Oikari-
nen 88, Asta Helena Parkki-
nen s. Louhelainen 78.
Oulujoki: Martti Raineri Hy-
värinen 73, Mirja Anneli Tervo 
s. Taavitsainen 57, Esko Einari 
Palokangas 76, Pirjo Johanna 
Parkkinen s. Hiltunen 31.

16.4. klo 21  

Oulun körttikuoro  
feat. MC Heguli

23.4. klo 21  
CRB  

Pe 16.4. klo 21
Oulun körttikuoro 

feat. MC Heguli

Pe 23.4. klo 21
CRB

Tunnetko minut -levyn 
julkistamiskonsertti

R i s to  Vo i p io
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Ensi marraskuussa järjes-
tettävien seurakuntavaa-
lien ehdokasasettelu on 
käynnissä ja se päättyy 15. 

syyskuuta. 
Seurakuntavaalit käydään 

Sinustako ehdokas 
seurakuntavaaleihin?

isänpäivänä 14. marraskuuta, 
jolloin kirkko antaa ensimmäis-
tä kertaa äänioikeuden 16 vuot-
ta täyttäneille, konfirmoiduille 
evankelisluterilaisen kirkon jä-
senille. Ehdolle voivat asettua yli 

• Kysy seurakunnastasi (esimerkiksi kirkkoherranvirastosta tai 

nykyisiltä luottamushenkilöiltä) mitä ehdokaslistoja vaaleihin 

on tulossa ja etsi niistä itsellesi sopiva.

• Jos löydät sopivat ehdokaslistan, ota yhteyttä ehdokaslistan 

asiamieheen ja ilmoita kiinnostuksestasi asettua ehdokkaaksi.

• Jos sopivaa listaa ei löydy, voit perustaa oman listan keräämäl-

lä kymmenen oman seurakunnan äänioikeutettua jäsentä valit-

sijayhdistykseksi.

• Omalle listalle kannattaa rekrytoida mahdollisimman paljon 

hyviä ehdokkaita. Suhteellinen vaalitapa suosii suuria listoja.

• Päästyäsi virallisesti ehdokkaaksi, aloita vaalityö: verkostoidu, 

osallistu, kerro tavoitteistasi ja näy äänestäjille!

Tarkemmasta aikataulusta lisätietoa antaa seurakuntavaalien 

projektisihteeri Kari Kanala, p. 050 326 9004, kari.kanala@evl.fi

Asettuaksesi 
ehdokkaaksi toimi näin:

18-vuotiaat, jotka ovat konfir-
moituja kirkon jäseniä. 

Useissa seurakunnissa äänes-
täminen on mahdollista myös 
seuraavana päivänä, maanantai-
na 15.11. Ennakkoäänestys toteu-
tetaan 1.–5. marraskuuta.

Vaaleissa tavoitteena on saada 
ehdokkaiksi ja valituiksi luotta-
mushenkilöiksi kaikenikäisiä ja 
eri tavoin ajattelevia seurakun-
talaisia, naisia ja miehiä. Asettu-
malla ehdokkaaksi voi konkreet-
tisella tavalla vaikuttaa kirkon 
asioihin, sillä luottamushenkilöt 
käyttävät seurakunnissa ylintä 
päätäntävaltaa.

Erityinen tavoite on, että 
nuorten päättäjien määrä seura-
kunnissa kasvaa. Syykin on sel-
vä: Alle 30-vuotiaita luottamus-
henkilöitä on seurakunnissa alle 
seitsemän prosenttia koko luotta-
mushenkilöiden määrästä. 

Monen nuoren 
eka kerta
Erityisesti nuorta äänestäjäkun-
taa palvelee oma nettisivusto 
osoitteessa www.ensimmainen-
kerta.fi. 

Palvelukseen halutaan•	 tavallinen kristitty	–	18	vuoden		
	 ikä	viimeistään	14.11.2010,	
	 konfirmaatio	ja	Oulun	ev.-lut.		 	
	 seurakuntien	jäsenyys	riittävät			
	 ehdokkuuteen•	 ajatteleva ihminen	–	kirkossa	saa		
	 käyttää	omia	aivoja	•	 yhdessä toimija	–	vaikuttaminen		
	 on	myös	muiden	kuulemista	
• mielipiteensä puolustaja	–	
	 joskus	tarvitaan	muutosta	
•	 rohkea näkijä	–	mistä	leikataan,		
	 mihin	panostetaan?	Ehdokkaiksi	 tarvitaan	 kaikenikäisiä		
ja	 eri	 tavoin	 ajattelevia	 seurakunta-
laisia,	naisia	ja	miehiä.Avoinna 113 paikkaaMarraskuun	14.	ja	15.	päivänä	järjes-

tetään	seurakuntavaalit.	Oulussa	va-
litaan	113	edustajaa	seurakuntaneu-
vostoihin	 ja	 seurakuntien	 yhteiseen	
kirkkovaltuustoon.	Syksyn	vaaleihin	
haluamme	hyviä	ehdokkaita	–	Sinut.

VerkostoiduTaivaan Isänkanssa. Haemmepalvelukseenosa-aikaisiaprojektipäälliköitä.Asetu nyt seurakuntavaaliehdokkaaksi.

Tarjoamme
•	 näköalapaikan	ja	vaikutus-
	 mahdollisuuden	seurakunnan			
	 asioihin•	 päätösvaltaa	toimintaan	ja	
	 talouteen

Kiinnostuitko?Lisätietoa	 ehdokkaaksi	 asettumisesta	
ja	 valitsijayhdistyksen	 perustamises-
ta	 löytyy	 www.oulunseurakunnat.fi/
seurakuntavaalit	ja	www.seurakunta-
vaalit.fi.
Vaalineuvontaa	antavat:	Oppilaitospastori	 Katariina	 Pitkänen,	
p.	050	386	8677,	katariina.pitkanen@evl.fi.Oulun	 seurakuntayhtymän	 lakimies	
Saara	Pokela,	p.	050	438	9034,	
saara.pokela@evl.fi.
Ehdokaslistat	 on	 jätettävä	 syyskuun	
15.	päivään	mennessä	oman	seurakun-
nan	kirkkoherranvirastoon.Luota itseesi ja asiaasi. Tule mukaan toteuttamaan kirkon unelmaa. 

Sivuilta löytyy tietoa äänestä-
jälle, ehdokkaalle ja kannustajal-
le. Sen lisäksi, että sivuilta löytyy 
tietoa siitä, millaisia luottamus-
henkilöitä seurakunnissa ja kir-
kossa on ja mistä he päättävät, 
siellä voi lukea nuorten luotta-
mushenkilöiden kokemuksia.

– Äänestämisen helpottami-
nen on demokratiakasvatusta, 
sillä äänestäminen on kannan-
otto. Se on osallisuuden arvosta-
mista, jossa jokainen ääni on yh-
tä tärkeä, seurakuntavaalien pro-
jektisihteeri Kari Kanala toteaa.

Nuorten kannustaminen ää-
nestämään ja ehdokkaiksi on ta-
voitteena myös Nuorten Keskus 
ry:n kampanjapäällikkö Kaisa 
Aitlahdella.

– Juuri nyt seurakunnissa val-
mistellaan vaaleja ja pyrimme 
vaikuttamaan ennakkoäänes-
tyspaikkojen sijoitteluun ja eh-
dokaslistojen avoimuuteen, hän 
kertoo.

Ehdokkaaksi 
kahdella tavalla
Ehdokkaita asettavat valitsijayh-
distykset. Valitsijayhdistyksen 

voi perustaa vähintään kymme-
nen äänioikeutettua seurakun-
nan jäsentä. 

Valitsijayhdistyksen perusta-
misasiakirja ja ehdokasasette-
luun liittyvät lomakkeet löyty-
vät kirkon yhteiseltä vaalisivus-
tolta osoitteesta www.seurakun-
tavaalit.fi tai oman seurakunnan 
kirkkoherranvirastosta. Täyte-
tyt lomakkeet toimitetaan oman 
seurakunnan kirkkoherranviras-
toon.

Toinen mahdollisuus on liittyä 
ehdokkaaksi jonkin muun tahon 
perustamalle ehdokaslistalle. Lä-
pipääsyyn tarvittava äänimäärä 
vaihtelee seurakunnittain, mutta 
esimerkiksi Oulun suurissa seu-
rakunnissa on viime vaaleissa 
päässyt varsinaiseksi luottamus-
henkilöksi muutamalla kymme-
nellä äänellä. 

RAUHAN TERvEHDYS

Lisätietoa vaaleista löytyy 
seurakuntien omilta nettisivuilta 
sekä osoitteesta 
www.seurakuntavaalit.fi.
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Hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

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

kirkkoherranvirasto
Luovontie 52

Virastopäivystys maanantaisin 
kello 9.30–12. 
Muina aikoina palvelu mobiilivaihteen 
kautta numerosta 08 8100 565. 

Virkatodistukset ja sukuselvitykset 
Oulun keskusrekisteristä p. 08 3161 300.

Työntekijöiden 
numerot:
Kirkkoherra 
040 7430 371
Kanttori  
040 7430 381
Diakonissa 
040 7430 382
Suntio 
040 5858 010

liikuntasalin perhevuoro 
pe 16.4. klo 10–11.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 18.4. klo 17 Jaakko ja Liisa 
Holmilla, Vesanpolku 9. Hei-
mo Kuha.
Raamattu- ja rukousilta ti 

20.4. klo 18 srk-salissa.
Päiväpiiri ke 21.4. klo 10 
Saarenkartanossa.
kaverikerho to 22.4. klo 10. 
Kevätretki Koppalakkien 
kodalle, lähtö kirkolta.
kirkkokuoro to 22.4. klo 

18.30 kirkolla.
kastettu: Peetu Leo Edvard 
Petänen.
kuollut: Akseli Arvi Han-
ni 93.

Virasto 
avoinna 
maanantaisin, 
keskiviikkoisin 
ja perjantaisin 
klo 9–14

Yhteystiedot
virasto 387 172
Srk-talo 387 396
Kirkkoherra 045 2369 094 
Diakonissa 045 638 1973 
Suntio 045 630 6081
Talouspäällikkö 045 630 6082
Kerhohuone 387 512

Virasto 
avoinna 
maanantaisin, 
keskiviikkoisin 
ja perjantaisin 
klo 9–14

Päiväkerhot: Päiväkerho 
3-vuotiaille maanantaisin klo 
10 ja kokkikerho klo 12.30 
kerhohuoneella. Päiväker-
ho 4-v. A tiistaisin klo 10 ja 
päiväkerho sisarusryhmä A 
klo 13 kerhohuoneella. Päi-
väkerho 4-v. B keskiviikkoi-
sin klo 12.30 kerhohuoneel-
la. Päiväkerho sisarusryhmä 
B torstaisin klo 10 ja perhe-
kerho klo 10 srk-talolla. Päi-
väkerho 5-vuotiaille perjan-
taisin klo 10 ja klo 12.30 kok-
kikerho kerhohuoneella.
Pyhäkoulu su 18.4. sakastis-
sa saarnan aikana.
lapsikuoro ma 19.4. klo 16 
srk-talolla.
Raamattupiiri ti 20.4. klo 
18.30 srk-talolla, "Uskontun-
nustus".
keskipäivänkerho ke 21.4. 

klo 12 srk-talossa.
kirkkokuoroa ei ole ke 21.4.
Rippikouluilta ke 21.4. klo 
18 kirkossa. Ota väliajan teh-
tävä mukaan.
lähetysilta to 22.4. klo 
18.30 Maarit ja Pekka Siito-
sella.
Diakonia: Limingan rovasti-
kunnan Omaishoitajien lei-
ri 4.–6.5. Rokuan kuntokes-
kuksessa. Leirin omavastuu 

50 €. Ohjelma sekä ilmoit-
tautumiset Marjolle.
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka pe 16.4. klo 19 Ti-
mo Vanhalalla. Pyhäkoulut 
su 18.4. klo 12: I Hekkala II 
Heinänen III Pitkänen. Seu-
rat pe 16.4. klo 16 Lumilyh-
dyssä. Päiväkerho ry:llä ma, 
ke klo 17–18.30 ja ti, to klo 
17.30–19. 

Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 15.4. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa.
Juttukahvila to 15.4. klo 13 
Martinniemen srk-kodissa. 
lähetyspiiri ti 20.4. klo 13 
lähetystoimiston vieraska-
marissa.
kiiminkijoen opiston yksin-
laulajien konsertti ke 21.4. 
klo 19 srk-keskuksessa.
Miesten saunailta ti 20.4. 
klo 19.30–21 Vesijatulin tak-
kahuoneessa ja tilaussau-
nassa. Kokoontuminen Jatu-
lin aulassa klo 19.25. Tiedus-
telut Martti Heinonen p. 040 
5812 546.
Urkuvartti ke 21.4. klo 12.15 
srk-keskuksessa, Taneli Se-
tälä.
Raamattupiiri ke 21.4. klo 18 
srk-keskuksen monitoimisa-
lissa (Luuk. 20).
Seurakuntakerho ke 21.4. 
klo 13, kokoonnumme Ora-
van koululla (os. Oravaisen-
kuja 15), jossa tutustumme 
koulumuseoon sekä to 22.4. 
klo 13 srk-keskuksen isossa 
salissa ja ma 26.4. klo 13 Joki-
varren vanhustentalolla, mu-
kana Jari Flink. Kuljetuspyyn-
nöt perjantaisin klo 9–11 dia-
koniatoimistoon p. 5472 636.
kellon diakonia- ja lähetys-
piiri ma 26.4. klo 14.30 Hele-
na ja Eero Seppäsellä.
Rantapohjan seurakuntien 
yhteinen omaishoitajien 
retki to 6.5. Ouluun ja Limin-
ganlahden luontokeskuk-
seen. Lähtö klo 9.15 kirkkopi-
hasta, paluu n. klo 16. Retki-

maksu 15 € peritään autossa. 
Ilmoittautumiset 30.4. men-
nessä diakoniatoimistoon p. 
5472 636 pe klo 9–11.
Wappukahvila pe 30.4. klo 
12–14 Wirkkulassa, Kirkkotie 
10 D. Piipahda munkille ja si-
malle tai kahville. Myös ar-
poja on myytävänä. Vappu-
munkkien ja siman ennakko-
tilaukset pe 16.4. ja pe 23.4. 
diakoniatoimistoon p. 5472 
636 klo 9–11 tai fax 08 5475 
203 viim. pe 23.4. klo 11 men-

nessä. Hinnat: munkit 2 kpl / 
1,50 €, 6 kpl / 4,50 € ja 10 kpl 
/ 7 €, sima (1,5 l) 2,50 €. Nouto 
Wappukahvilasta. Tuotto Yh-
teisvastuukeräykselle.
Rauhanyhdistys: Haukipu-
das: Raamattuluokka pe 
16.4. klo 18.30 ry:llä. Pyhä-
koulut su 18.4. klo 12 Tuo-
melalla, Koukkarilla, Lukal-
la ja Turtisella. Seurat su 
18.4. klo 17 ry:llä. Eläkepii-
ri ti 20.4. klo 13 srk-keskuk-
sen monitoimisalissa. Laulu-

seurat ke 21.4. klo 18.30 Lu-
kalla, Ojalanperäntie 1. kel-
lo: Päiväkerho pe 16.4. klo 17 
Kellon srk-kodissa. Raamat-
tuluokka (isot) pe 16.4. klo 
17.30 Harjulla. Ompeluseu-
rat pe 16.4. klo 18.30 Huhta-
lalla. Pyhäkoulu su 18.4. klo 
12 Leinosella ja J&K Similäl-
lä. Seurat su 18.4. klo 17 Kel-
lon ry:llä. Jokikylä: Sisarpiiri 
to 15.4. klo 18.30 ry:llä. Iso-
jen ja pienten raamattuluok-
ka pe 16.4. klo 18.30 Paulii-

Jumalanpalvelus radiossa

Sanajumalanpalvelus su 18.4. kello 10 seurakuntakes-
kuksessa (huom. paikka). Toimittaa Jaakko Kaltaka-
ri, saarna Martti Heinonen, kanttorina Hannu Nieme-
lä, urkurina Else Piilonen, Haukiputaan Kirkon Kama-
rikuoro, Risto-Matti Pelkonen oboe. Virret 498, 177, 
375:1,4. Jumalanpalvelus radioidaan valtakunnallise-
na lähetyksenä Yle Radio 1:n kautta (taajuus 90,4 
Mhz). Radioinnin vuoksi kirkkoväkeä pyydetään ole-
maan paikalla viimeistään kello 9.50. Kirkkokahvit.

Tule sinäkin Puttaan Tupaan! 

Puttaan Tupa eli seurakuntalaisten olohuone on 
aloittanut toimintansa ja on kaikille avoinna torstai-
sin ja perjantaisin kello 12–15 osoitteessa Kirkkotie 
10 C. Tule kahvittelemaan, lukemaan ja lainamaan 

lehtiä tai kirjoja, seurustelemaan tai tekemään käsi-
työostoksia. Kahvilapäivinä voi myös itse

tehdä käsitöitä. Puttaan Tuvalle tarvitaan vapaaeh-
toisia emäntiä ja isäntiä. Haluaisitko olla kahvinkeit-

täjänä ja myyjänä 4 tuntia kerran kuukaudessa? 
Ota yhteyttä Johanna Kerolaan, p. 045 1393 993 tai 

Helena Ylimaulaan, p. 040 5014 764.

na ja Marko Lahtisella. Om-
peluseurat pe 16.4. klo 18.30 
Hanna ja Reima Niemelä, Aki 
ja Reetta Sarajärvi. Pyhäkou-
lut su 18.4. klo 12 Asema e 
Aki Sarajärvi, Asema p Han-
nu Pärkkä, Keskikylä Vänttilä 
Jyrki, Vänttilänperä Illikainen 
Ville, Taipaleenkylä Heikkala 
Harri. Päiväkerhot ti 20.4. ja 
ke 21.4. klo 17.30 ry:llä.
kastettu: Viljami Leo Johan-
nes Kuosmanen, Arttu Ilma-
ri Huotari, Aatu Juhani Rau-

tio, Julia Anna Josefiina Än-
geslevä, Matilda Viola Elviira 
Mikkonen, Roni Eemeli Saa-
renpää, Benjami Nikolas Luk-
ka, Lyydia Aino Elisabet Re-
hu, Matias Lasse Akseli Jänt-
ti, Tiia Roosa Seppänen, Lu-
mia Josefiina Paaso, Alina Jo-
sefiina Mulari, Fanni Kristii-
na Tolonen, Santeri Antton 
Väntönen.
kuollut: Oiva Aadolf Jounio 
87, Taimi Linnea Nurmi 78, 
Paula Helena Rautio 57.

"kuljettaa 
keväinen tie" 

Lasten keväiset laulajaiset to 
22.4. kello 18 seurakuntakes-
kuksessa. Illassa esiintyy Hau-
kiputaan seurakunnan lap-
sikuoro lisäksi Yhteislaulua. 
Kahvi ja mehutarjoilu kello 
17.30–18, vapaaehtoinen mak-
su Yhteisvastuukeräykselle.

ISRAEl-TIlAISUUS 
la 17.4. klo 11.30 Hailuodon kirkossa

11.30 Tervetulotoivotus ja Israel ystävien ry:n esittely

Opetus Heimo Mattila: 
Israelin tärkeä osa Jumalan suunnitelmissa

12.30 Musiikkia 
Opetus Heimo Mattila: 
Israelin tilanne tämän päivän maailmassa

14.00 Sapattiateria 
vapaaehtoinen maksu, joka menee juutalaistyöhön

Loppurukous ja Israelin siunaaminen
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liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

kempele www.evl.fi/srk/kempele

Papin päivystys pe klo 13–
16 Zeppelinin kappelissa.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Työikäisten miesten piiri la 
17.4. klo 16 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Rakkaus on lahja Jumalan –
konsertti su 18.4. klo 18 kir-
kossa.
Että jaksaisin ensi viikkoon 
-ilta su 18.4. klo 18 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. 
Perhekerhot: Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ti ja ke 
klo 9.30–11 ja pe klo 9.30–11 
perhepäivähoitajille ja hei-
dän hoitolapsilleen. Van-
hassa pappilassa ke ja to klo 
9.30–11, Kirkonkylän srk-ko-
dilla ke klo 9.30–11 ja Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa ti ja 
pe klo 9.30–11. 
Varhaisnuorten kuorot to 
klo 16.15 Kirkonkylän srk-ko-
dilla ja pe klo 15 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
riä ei ole ke 21.4. eikä seura-
kuntapiiriä to 22.4. Eläkeläis-
ten retki Rovaniemelle 22.4. 
Työikäisten naisten raamat-
tupiiri ti 20.4. klo 19 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.
kirkkokuoro ke 21.4. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Varttuneet to 22.4. klo 14.20 
Kirkonkylän srk-kodissa.

kirkkoherranviraston 
aukioloajat ma-ti ja pe 
klo 9–15, ke klo 9–14, to 
klo 9–17.  

kirkkoherranvirasto 
avoinna 

ma-ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 9–17. 

naisten piiri to 22.4. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodis-
sa. Mukana Timo Juntunen.
Miesten piiri to 22.4. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
konservatorion oppilaiden 
kevätkonsertti to 22.4. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Diakonian palveluryhmän 
suunnittelupalaveri pe 
23.4. klo 13 Kirkonkylän seu-
rakuntakodin kokoushuo-
neessa.
Bass´n Helenin akustinen 
konsertti pe 23.4. klo 19 kir-
kossa. Ohjelma 5 € yhteisvas-
tuulle.
kirpputori Ilonpisara ti ja to 
klo 14–17, la klo 10–13. 
Veikon valinta arkisin klo 
9–14 Ollakantie 14.
Aamukahvila maanantaisin 
klo 10–12 Kirkonkylän srk-
kodissa. 
Varhaisnuorten kerhot: Van-
ha pappila: Maanantaiker-
ho ma klo 17–18, kokkikerho 
ke klo 16–17.30 ja 17.30–19, 
draama- ja leikkikerho to klo 
17–18. Kokkokankaan seura-
kuntakeskus: Monitoimiker-
ho to klo 17.30–19. Nuoriso-
seura: Poikien pelikerho ti klo 
16–17.30. 
nuoret: Nuorten ilta torstai-
sin klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Nuorten pelivuoro tiistai-
sin klo 16.30 Kempelehallilla. 
Päivystys Zeppelinissä per-
jantaisin klo 16–19. 
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella.

kempeleen rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokat pe 16.4. 
klo 18: pienemmät Silver, 
Tanttutie 3, isommat englan-
ninkielinen rl. 6.–8.-lk ry:llä. 
Pyhäkoulut su 18.4. klo 12. 
Kokkokangas: Poukkula, Ke-
tolanperäntie 469. Keskusta-
Ollila: Koivukangas, Katintie 
13. Santamäki: Hyry, Pelto-
miehentie 36. Paituri: Pulk-
kinen, Pulkkisentie 15. Seu-
rat su 18.4 klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Aviopuolisoilta pe 16.4. klo 
18 ry:llä. Seurat su 18.4. klo 

16 ry:llä.
kastetut: Eppu Juuso Eeme-
li Turunen, Sofia Matilda Er-
vasti, Jesse Oskari Junttila, 
Inga Maija Kangas, Petja Sa-
muel Ylikoski, Samu Aleksi 
Karppinen, Ville Elmeri Käl-
käinen, Minni Anni Hannele 
Kuisma, Helmi Olivia Haapa-
aho, Iines Anna Irina Luuk-
konen, Jasmine Rosa Martta 
Kumpulainen, Emilia Anne-
Mari Blomqvist, Enna Lumia 
Karhumaa.
kuollut: Antti Arvid Prokko-
la 73.

kuorot: Kirkkolaulajat ke 
21.4. klo 18 srk-talolla. Täh-
det to 22.4. klo 16 srk-talolla.
Omaishoitajien päiväkah-
vit ma 19.4. klo 13 srk-talolla. 
Kirsi Junnonaho tuo Tansani-
an terveiset kuvin ja sanoin.
Tupoksen Olohuone ke 21.4. 
klo 13–15 Vanamon yläker-
rassa. Ota oma käsityö mu-
kaan.
Hyvän mielen päiväkahvit ti 
20.4. klo 12 pappilan pihapii-
rin vintillä. Aiheena huovu-
tus – käsillä tekeminen.
Seurakuntakerho ke 21.4. 
klo 12 eläkeläisille. Mukana 
Leena Leppäluoto.
Englanninkielinen raamat-
tupiiri ke 21.4. klo 19–20.30 
vintillä.
Hartaus to 22.4. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Äitiverkkoryhmän päätös 
to 22.4. klo 18 luontokes-

kuksessa. Diakonissa Maisa 
Hautamäki ja psykologi Lai-
la Vainio.
Rovastikunnallinen rippi-
koulu-koulutus to 22.4. klo 
10–14 Limingan seurakunta-
talolla. Viikko aikaa kerätä 
yhteisvastuukeräystä. Lista 
ja rahat palautetaan Osuus-
pankkiin.
lähetystyö: Lähetysvint-
ti avoinna maanantaisin klo 
12–14. Lähetystyön kevät-
arpajaiset ovat jälleen alka-
neet. Arvat ovat myynnissä 
huhtikuun alusta kesäkuun 
loppuun. Listoja on Limin-
gan keskustan liikkeissä sekä 
lähetystyön johtokunnan jä-
senillä. Ostamalla eurolla ar-
van olet mukana mm. Ylläk-
sen lomaviikon arvonnassa. 
Tule mukaan tekemään tär-
keää lähetystyötä.
Varhaisnuorisotyö: Vark-
ka-vintti eli alakouluikäisten 
oma lähetys-ja kansainväli-
syyskerho kokoontuu Kirsin 
johdolla keskiviikkoisin klo 
15–16.30 lähetysvintillä. 
nuorisotyö: Nuortenilta la 
17.4. klo 18-20 Nuorten nur-
kassa, seurakuntatalon yh-
teydessä. Mukaan kutsu-
taan erityisesti Kesä I -rippi-
kouluryhmää. Ilta jatkuu yö-
kahvilalla klo 20–23. Nuor-
ten lähetysvintti ke 21.4. 
klo 17–18.30 Lähetysvintil-
lä. Mukaan kutsutaan erityi-
sesti Kesä II -rippikoululaisia. 
Nuortenilta to 22.4. klo 18–
20 Tupoksen Vanamossa.
Perhekerhot: Ti 20.4. klo 

9.30–11 Kotikololla. Ke 21.4. 
klo 9.30–11 Vanamossa. Yh-
dessäoloa.
Partio: Partiotoimistossa 
myynnissä lippukunnan uu-
sia lippalakkeja. Keskiruskea, 
lyhytlippainen, brodeerattu 
lippukunnan merkki. Hinta 
6 euroa. Hallitus pe 16.4. klo 
18-20 partiokämpällä. Asiat 
Riikalle ajoissa. Retkivarus-
tus-ja asu. Omat makkarat ja 
juotavat mukaan. Päkmä 10 

kirkkoherranvirasto 
ja muut toimistot 

on suljettu 
15.–16.4. työn suunnit-

telupäivien vuoksi.

Diakoniatoimistojen 
ajanvaraus 

keskustelulle tai koti-
käyntipyynnöt:

Kirkonkylä / srk-talo 
diakonissa Sinikka Ilmo-

nen, p. 044 7521 226. 
Tupos / Vanamo

diakonissa Maisa Hauta-
mäki, p. 044 7521 227.

Limingan rovastikunnan järjestämä

keväinen luontoretki 
mielenterveyskuntoutujille 

liminganlahden luontokeskukseen 
torstaina 6.5.

10.00  Aamukahvit
10.30 Hartaus khra Ilkka Tornberg
11.00 Lauluhetki
                Happihetki
11.30   Lounas
12.30 Elämää Liminganlahdella multivideoesitys 
  Opastettu linturetki asiantuntevan 
  lintuoppaan Ulla Matturin johdolla
14.30 Retkikahvit
  Tietovisa ja loppuhartaus
15.15 Kotimatkalle

Retken hinta on 5 euroa. Kempeleläisten ilmoittautu-
miset 23.4. mennessä Soile Pakkaselle p. 040 7790 367.

AUTO 1
9.00 Oulunsalo, srk -talo (hailuotolaiset)
9.15 Kempele, kk srk-keskus  
9.35 Liminka, taksiasema 
  
AUTO 2
8.30 Utajärvi srk- talo
8.55 Muhos srk-talo
9.15 Tyrnävä srk-talo

-partiotaitokilpailut partio-
kämpän maastossa la 17.4. 
Kirkkopalvelussa su 18.4. klo 
9.30 Vadelmat. Kaikkien su-
denpentutyttöjen retki Lii-
sanlinnaan ti 20.4. Retkikir-
je netissä. Mafeking ja mui-
denkin johtajien ensisammu-
tuskoulutus ke 21.4. klo 18–
21 paloasemalla. Ennakkoil-
moittautuminen. Kaikkien 
sudenpentupoikien retki Lii-
sanlinnaan to 22.4. Retkikirje 

netissä. Samoajien ja Vaelta-
jien lupauksenantotilaisuus 
pe 23.4. klo 18 Kotikololla. 
Partioasu.
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka (7–8) pe 16.4. klo 
18.30 ry:llä. Raamattuluokka 
(5–6) la 17.4. klo 18.30 ry:llä. 
Pyhäkoulut su 18.4. klo 11.30 
ja seurat klo 14 Niittypir-
tin palvelutalolla. Seurat su 
18.4. klo 17 ja 18.30 ry:llä. 

Ti 20.4. klo 12 varttuneiden 
kerho ry:llä.
kastettu: Alisa Siiri Marjatta 
Ahokas, Juuso Matias Aho-
la, Santeri Ilmari Hänninen, 
Pietari Olavi Hänninen, Ville 
Matias Hyvönen ja Alva Lyy-
dia Vesala.
kuollut: Pirjo Helena Häll e. 
Hemmilä 60, Rauha Annikki 
Pehkonen e. Niemelä 76.

Cross stitch

ISRAEL – teemailta
23.4. Vanamossa, Tupoksessa

KLO 18

Kinneret – tanssiryhmä 

Mika Pouke ammentaa 
juutalaisista juurista

 Liisa ja Ben Kingma vievät 
lapset nojatuolimatkalle 

Aasiaan

 Itämainen iltapala
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naisten päivä Voimaa arkeen lauantaina 17.4. Uta-
järven srk-talossa. Viikkomessu kirkossa klo 12, päivä 
päättyy noin klo 17. Lähtö yhteiskyydein srk-talolta klo 
11.15. Ilmoittautumiset Anjalle p. 040 562 9131.

Oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fi

eurakunnissa tapahtuu 15.–22.4.2010

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

kirkkoherranvirasto
08 5142 700
Vattukuja 2
ma–to 9–13

ke 14–17
pe 10–13

Seurakuntakerho to 15.4. 
klo 11, Riitta Markus-Wik-
stedt, Mari Flink.
Hartaus to 15.4. klo 11.30 
Teppolassa, Minna Salmi.
Ei pyhäkouluja 18.4.
Omaishoitajien keskus-
teluryhmä ma 19.4. klo 12 
toimitalossa.
Hartaus ke 21.4. klo 13.30 
Salonkartanossa, Päivi Pulk-
kinen.
lähetysilta ke 21.4. klo 18 
toimitalossa, Vattukuja 2.
Seurakuntakerho to 22.4. 
klo 11, seurakuntatalolla 
Päivi Pulkkinen, Riitta Mar-
kus-Wistedt.
kyläkamarilla ei toimintaa 
Kirpputoriviikolla 16.
Varjakan virsilaulupiiri ti 

27.4. klo 11, Kirsi Järvelin.
Salonpään ry: Lauluseurat  
to 15.4. klo 18.30 Ylimäel-
lä. Aikuisten virkistyspäivä 
la 17.4. klo 12 Umpimähkäs-
sä. Lauluseurat to 22.4. klo 
18.30 Viljamaalla. Lauluseu-
rat to 23.4. klo 18.30 ry:llä. 
Seurat su 25.4. klo 16 ry:llä. 
Jouni Hintikka ja Pentti Kin-
nunen.
kirkonkylän ry:  Raamat-
tuluokka 1. su 18.4. klo 12 
ry:llä, raamattuluokka II  
klo 12 Kylänpuolessa ja Kes-
kikylässa; ry Karhuoja, Ant-
ti Korkiakoski,  leirikesku-
silta ja seurat klo 16 ry:llä, 
Jouni Hintikka, Aarno Sas-
si. Seurat  to 22.4. klo 14 Sa-
lonkartanossa, Mauno Lin-
nanmäki.  Miesten neliö pe 
23.4. klo 17 Umpimähkäs-
sä. Seurat la 24.4. klo 11.30 
Teppolassa, Erkki Alasaare-
la, seurat la 24.4. klo 19 
ry:llä, Markku Seppänen. 
Raamattuluokka I su 25.4. 
klo 12 ry:llä, raamattuluok-
ka II klo 12, Kylänpuolessa 
ja Keskikylässä, ry Karhuo-
ja, Aarno Karvonen,  klo 16 
seurat ry:llä, Jyrki Vaaramo, 
Toivo Määttä.
kastettu:  Ossian Valtteri 

kIRPPUTORI 
Kauppiaantie, Oulunsalo 

(Osuuspankin vanha rakennus) 

Avoinna: 
ma-pe 19.–23.4. klo 11–18  

la 24.4. klo 10–15 

Myytävänä lasten ja aikuisten vaatteita, 
kaikenlaisia kodin tavaroita: 

tekstiilejä, huonekaluja ym. ym. 

Tee kevätsiivous hyvään tarkoitukseen! 

Tavaran vastaanotto 
pe 16.4. klo 15–18 kirpputorilla. 

Tuotto seurakunnan diakonia- ja lähetystyölle

Hiljaisuuden messu
kirkossa sunnuntaina
18.4. klo 12. 
Tervetuloa.

kehitysvammaisten 
Tuki ry:n kevätkokous 
la 17.4. klo 13 Toimikes-
kuksessa, Vehnäkujalla.
Tervetuloa.

Yli-Suvanto, Jade Anna Au-
rora Puomilahti, Linnea Iina 
Amanda Tyni, Laura Alessa 
Koskela, Milja Maaria Meh-

Sanginjoen srk-piiri ma 
19.4. Pirkko ja Heikki Nis-
kajärvellä. Pekka Kyllönen, 
Leena Leskelä.
laitasaaren kerho ti 20.4. 
klo 12 rukoushuoneessa, 
Leena Leskelä. Vieraana An-
neli Nurro Reumaliitosta, ai-
heena tuki- ja liikuntaelinoi-
reet.
Aikuisten raamattupiiri 
ti 20.4. klo 17 srk-talon kap-
pelihuoneessa, Simo Pekka 
Pekkala. 
Siioninvirsiseurat ti 20.4. 
klo 19 Laitasaaren rukous-
huoneessa, Kerttu Inkala.
keskipäivänkerho ke 21.4. 
klo 11.30 seurakuntatalos-
sa. Keskustelua terveellises-
tä ruokavaliosta,  Leena Les-
kelä. 
Rukouspiiri ke 21.4. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
kylmälänkylän kerho to 
22.4. klo 11 Kylmälänkylän 
kappelissa, Pekka Kyllönen. 
Kyyti lähtee srk-talolta klo 
10.30, paluu 12.30.
Omaishoitajien ryhmä to 
22.4. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Leena Leskelä.
lähetyslauluilta to 22.4. klo 
19 Marjatta ja Toivo Salosel-
la, Kursuntie 8, Jouni Heik-
kinen.
Ikäihmisten kerhojen Kyl-
mälänkylän, Laitasaaren, 
Sanginjoen ja keskipäivän-
kerhon kevätretki 11.5. Tie-
dustelut ja ilmoittautumiset 

kerhoissa.
kuorot: Ke 21.4. klo 17 lap-
sikuoro ja klo 18.30 kirkko-
kuoro seurakuntatalossa. 
lapset ja perheet: Per-
hekerho tiistaisin klo 9.30–
11.30 srk-talossa ja Päivärin-
teen seurakuntasalissa se-
kä torstaisin klo 10–12 Lai-
tasaaren rukoushuoneessa. 
Pyhäkoulu su 18.4. klo 11.30 
–12.30 srk-talon alakerras-
sa. Pyhäkoulu on tarkoitet-
tu kaikenikäisille lapsille ja 

aikuiset voivat olla mukana.
nuoret: Nuortenilta ke 
21.4. klo 17–18.30 Päivä-
rinteen srk-salissa. Koulu-
pastoripäivystys torstaisin 
klo 10.40–12.15 yläkoululla 
ja lukiolla. Päivystys nuori-
sotoimistossa pe 23.4. klo 
15–17 p. 533 1201. Nuor- 
tenilta  pe 23.4. klo 18–
19.30 srk-talon alakerrassa. 
Isosilmoittautuminen ke-
sän leireille 30.4. mennessä 
kirkkoherranvirastossa ole-

viin listoihin. 
Partio: Su 18.4. partiolais-
ten kirkkopyhä: jumalan-
palvelus kirkossa klo 10, 
jonka jälkeen kirkkokahvit 
ja partiotoiminnan esitte-
lyä srk-talossa. Ma 19.4. klo 
18–20.30 partiopiknik Kor-
kalanvaarassa partiolaisil-
le ja partiotyöstä kiinnos-
tuneille.
Rovastikunnallinen luon-
toretki mielenterveyskun-
toutujille to 6.5. Limingan-
lahden luontokeskukseen. 
Retken hinta 5 € sis. kyydin, 
ohjelman, ruokailun ja kah-
vit. Linja-autokuljetus läh-
tee Muhoksen srk-talolta 
klo 8.55, paluumatka alkaa 
klo 15.15. Tiedustelut ja il-
moittautumiset 28.4. men-
nessä kirkkoherranviras-
toon p. 533 1284.
Seurakuntaretki suunnit-
teilla 6.–7.7. Kajaaniin, olet-
ko kiinnostunut? Aikomuk-
sena olisi osallistua Runovii-
kon tapahtumaan: Runoili-
jan ääni, Tuula-Liina Varik-
sen vieraana Kirsi Kunnas. 
Lippuvarausten vuoksi il-
moittautumiset kirkkoher-
ranvirastoon jo 26.4. men-
nessä p. 533 1284. 
laitasaaren rukoushuo-
ne: Aamurukous maanan-
taisin klo 6.30. Perheker-
ho torstaisin klo 10–12. Sii-
oninvirsiseurat ti 20.4. klo 
19, Kerttu Inkala.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Seurat pe 16.4. klo 19 

kirkossa. Sisarpiirin retki la 
17.4. Ikeaan. Pyhäkoulut su 
18.4. klo 12: kirkonkylä Top-
pinen, Anttila Lehtola, Ko-
rivaara Kalliokoski, Pälli Ti-
hinen, Suokylä O. Keränen. 
Seurat klo 17 ry:llä. Päivä-
kerhot ma 19.4. klo 17.30 ja 
18.30 ry:llä. Lauluseuraker-
ho ti 20.4. klo 13. Veljespiiri 
to 22.4. klo 19. 
laitasaaren rauhanyh-
distys: Raamattuluokka pe 
16.4. klo 19 Hintsalalla, Päi-
värinteentie. Sisarilta klo 19 
ry:llä. Päiväkerho la 17.4. klo 
11 ja klo 19 raamattuluok-
ka ja iltakylä 7.–8.-lk. ry:llä. 

Su 18.4. klo 13 seurakun-
tapäivä ry:llä. Alustus: Mil-
le arvoille rakennan kotini, 
Heikki-Pekka Alakärppä. 
kastettu: Ella Emilia Peso-
la, Petrus Aatto Jalmari So-
ronen, Anton Jalmari Leh-
to.
kuollut: Kerttu Annik-
ki Karppinen s. Kemppai-
nen 79, Martti Einari Jurva-
kainen 77, Arto Olavi Virk-
kunen 41, Aune Inkeri Väi-
sänen 73, Pirkko Kaarina 
Tarkiainen s. Kuronen 86, 
Hilja Helvi Saarela s. Pelko-
nen 87, Edit Josefiina Saas-
tamoinen s. Taskila 97.

tälä, Vili Valtteri Hautakan-
gas, Kaisa Greta Iljana.
kuollut: Pentti Eemil Naus-
ka 78.

Iltamusiikki 
pe 23.4. klo 19 kirkossa

Joose Vähäsöyrinki, laulu
Vesa Kajava, urut

 
TILKKUTÄKKI-ILTA 

PE 16.4. KLO 18.30
ANIAKSELLA OSOITTEESSA 

KERPPUKUJA 1.

 

Limingan rovastikunnan

OMAISHOITAJIEn lEIRI 
4.–6.5.

Rokuan Kuntokeskus

Linja-autokuljetus järjestetään. 
Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje

Omavastuuhinta 50€ / henkilö
Ilmoittautuminen HETI p. 044 7453 853 / 

Päivi Pulkkinen.

Limingan rovastikunnan

kEVÄInEn lUOnTORETkI 
MIElEnTERVEYSkUnTOUTUJIllE

Liminganlahden luontokeskukseen
to 6.5.

Linja-autokuljetus klo 9 seurakuntatalolta, 
paluu n.15.30

Retken hinta 5€ / henkilö
Ilmoittautuminen 28.4. mennessä 

p. 044 7453848 / Riitta Markus-Wikstedt.

Paino hallintaan -luento to 15.4. klo 18 seurakunta-
talossa. Alustuksen pitää kotitalous- ja elintarvikeneu-
voja Helena Lahdenperä.
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Seurakunnan kesäret-
ki 23.–25.7. Joensuuhun. 
Retki on tarkoitettu kai-
kenikäisille.
Majoitus Joensuussa 
Vaivion kurssikeskukses-
sa 2 hengen huoneissa. 
Osallistumismaksu 150 € 
/ aikuinen ja 75 € / alle 
14-vuotias lapsi sisältää 
linja-autokyydin, majoi-
tuksen, ruokailut ja oh-
jelman. Tarkemmat tie-
dot retken tutustumis-
kohteista myöhemmin 
Rauhan Tervehdys-leh-
dessä. Ilmoittautumiset 
3.6. mennessä kirkko-
herranvirastoon p. 5640 
600.

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

kehitysvammaisten kirk-
kopyhä Raahessa su 18.4. 
Ilmoittautumiset 16.4. men-
nessä diakonissoille.
Seurakuntaseminaari 
työntekijöille ja luotta-
mushenkilöille la 24.4. klo 
9–15 Rantsilan srk-talossa. 
Pääsiäismyyjäisten tuotto 
Piippolassa 425 euroa ja lä-
hetyskahvilan tuotto Pulkki-
lassa 350 euroa. Lämmin kii-
tos uurastajille ja ostajille. 

kESTIlÄ
Seurakuntakerho pe 16.4. 
klo 10 srk-kodissa. 
Seurakunnan ohjelmaa 

pe 16.4. klo 13 Pihlajistossa. 
Ompeluseurat pe 16.4. klo 
19 ry:llä. 
Rippikoulua la 17.4. klo 
9–14 srk-kodissa.
Pyhäkoulua su 18.4. klo 13 
ry:llä.
Seurat su 18.4. klo 19 ry:llä, 
Kyösti Karjula.
Toiminnallinen raamis 
ma 19.4. klo 17.30–19 ker-
hokodissa. Rippikoululai-
silla mahdollisuus suoritus-
merkintään. Aloitamme klo 
17.30 yhteisellä teehetkellä. 
kirkkokuoro ti 20.4. klo 19 
srk-kodissa. 
Ystävänkammari ke 21.4. 
klo 10 kerhokodissa.
Raamattuluokka ke 21.4. 
klo 19 ry:llä. 
Hernekeittomyyjäiset 
yhteisvastuun hyväksi pe 
23.4. alkaen klo 10 K-mar-
ketin pihassa. Ateriana pai-
kanpäällä ja kotiin omiin as-
tioihin.
kerhot: Varhaisnuorten 
kerho to klo 15.15, päiväker-
ho ke 21.4. klo 13.30 ja per-
hekerho to 22.4. klo 11 ker-
hokodissa.
kuollut: Olavi Leiviskä 84.

PIIPPOlA
Seurat su 18.4. klo 15 srk-
kodissa.
Seurakuntakerho ti 20.4. 
klo 12 Väinölässä.  
Varhaisnuorten kerho ti 
klo 16 srk-kodissa. 
kuollut: Väinö Aarne Sel-
käinaho 83.

PUlkkIlA
Hartaus pe 16.4. klo 13 Koi-
vulehdossa.
Raamattuluokka pe 16.4. 
klo 19 ry:llä. 
Seurat la 17.4. klo 19.30 
ry:llä.
Pyhäkoulu su 18.4. klo 11 
ry:llä.
Ehtoollishartaus su 18.4. 
klo 14.30 vuodeosastolla.
Seurakuntakerho ke 21.4. 
klo 12 srk-talossa.
kirkkokuoro ke 21.4. klo 
13.30 srk-talossa. 
kerhot: Perhekerho ma klo 
10, varhaisnuorten kerho to 
klo 16, päiväkerho pe klo 10 
kerhohuoneessa.  
kastettu: Milja Lumia Lah-
tinen, Helsingin tuomiokirk-
koseurakunnasta. 
kuollut: Heino Mikael Vii-
tanen 64. 

PYHÄnTÄ
Virsihetki to 15.4. klo 10 
Nestorissa. 
Rippikoulua la 17.4. klo 
9–14 kerhotilassa. 
Seurat su 18.4. klo 16 ry:llä.
Varttuneen väen kerho 
ke 21.4. klo 12 srk-talossa. 
lamujoen seurakuntail-
ta ke 21.4. klo 18 Rauni ja 
Erkki Tuomaalalla, Ojaky-
läntie 15.
lauluseurat ke 21.4. klo 
18.30 Marko Koskelolla. 
Arkipyhäkoulua to 22.4. 
klo 9.15 Puolukkamäen päi-
väkodissa. 
Hartaus to 22.4. klo 10 Nes-

torissa ja klo 14 Kuuranku-
kassa. 
kerhot: Perhekerho to 
15.4. klo 11, päiväkerho ma 
klo 10 sekä varhaisnuoret 
ma klo 15 kerhotilassa ja ke 
klo 13 Tavastkengällä. 
kuorot: Veteraanikuoro to 
29.4. klo 12, lapsikuoro to 
klo 16.30, kirkkokuoro to 
klo 18 ja nuorisokuoro pe 
klo 17.30 srk-talossa. 

RAnTSIlA
Seurakuntakerho to 15.4. 
klo 13 Rauhalassa.
nuortenilta to 15.4. klo 
17–18 srk-talossa.  
Ompeluseurat to 15.4. klo 
19 Arja ja Eero Leinosella 
Mankilassa, Koskelankan-
kaantie 36.
Aikuisten ilta la 17.4. klo 
19 ry:llä.
Eläkeliitto ti 20.4. klo 11 
srk-talossa. 
Ehtoollishartaus ke 21.4. 
klo 14.30 vuodeosastolla.

Kesätyötä 
Siikalatvan seurakunta 
hakee 16 vuotta täyttä-
neitä nuoria tiekirkko-
oppaiksi ja puistotöihin. 
Vapaamuotoiset hake-
mukset 30.4. mennessä 
os. Taloustoimisto, Pap-
pilankuja 6, 92620 Piip-
pola. Tiedustelut talous-
päällikkö Tarmo Mylly-
koski p.0207 109 852. 

Seurakunnassa on aloit-
tanut uusi kappalainen 
Merja Jyrkkä, p. 020 
7109 731. Tavattavissa 
pääsääntöisesti ma klo 
9–12 Pulkkilan srk-toi-
mistossa ja pe klo 91–12 
Rantsilan srk-toimistos-
sa. Vastaanottoa ei ole 
23.4.

Arkipyhäkoulua 22.4. klo 
9.15 Tenavarinteellä ja klo 
10 Lastentalossa.
Ompeluseurat pe 23.4. klo 
19 ry:llä.
kuorot: Veteraanikuoro 
ke 21.4. klo 11 srk-talossa. 
Mukana Paavolan perinne-
kuoro ja Rantsilan Stellat. 
kerhot: Pikku nuput to klo 

12, Isot Nuput ti klo 10 ja 
Hovin Nuput ke klo 10. Per-
hekerho ma klo 10 Nuppu-
lassa. Tyttökerho ma klo 
15.30 Nuppulassa. Man-
kilan varhaisnuoret ti klo 
14.30, Hovin varhaisnuoret 
ke ryhmä I klo 12.15 ja ryh-
mä II klo 14.15. 

Murto-Ojakylä-Juurus-
suon diakoniapiiri to 15.4. 
klo 10.30 Kauttarannassa.
Hartaus to 15.4. klo 13.30 
Pappilassa.
Hartaus on pe 16.4. klo 
10.30 Sotainvalidien palve-
lutalossa.
Seurakuntakerho ti 20.4. 
klo 12.30 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
Hartaus on ke 21.4. klo 13 
Peltolassa ja klo 15 Villa Tyr-

Messu su 18.4. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Mes-
sun toimittaa kirkko-
herranvaalissa 1. vaali-
sijal-la oleva Limingan 
seurakunnan seurakun-
tapastori Kimmo Helo-
maa, avustaa Timo Lii-
kanen. Messun jälkeen 
kirkkokahvi ja Kimmo 
Helomaan haastattelu 
seurakuntatalolla.

nissä.
Hartaus to 22.4. klo 13.30 
Oulun seudun kuntoutus-
sairaalassa.
Aamukammari keskiviik-
koisin klo 9–10.30 Tyrnävän 
srk-talon takkahuoneessa.
Temmes: Hartaus to 15.4. 
klo 10.30 Mäntyrinteellä.
Tyrnävän rauhanyhdis-
tys: Lauluseurat to 15.4. klo 
19 Ylimäellä, Riikankuja 9. 
Seurat su 18.4. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Aviopuolisoilta pe 16.4. klo 
18 ry:llä. Seurat su 18.4. klo 
16 ry:llä.
kastettu: Anna-Miina Mat-
leena Haho, Samuel Valtte-
ri Hyry, Leevi Johannes Nie-
melä, Viliam Eeli Daniel Pu-
roila, Venla Aino Elena Syri, 
Arttu Mikael Väyrynen, Ju-
lius Oskari Äijälä.
kuollut: Bertta Helmi Kata-
riina Hartikka s. Mattila 89, 
Eero Johannes Sillanpää 58.

Sydämelliset kiitokset kaikille pääsiäisvaelluksessa mukana olleille. 
Erityiskiitos kaikille vapaaehtoisille. Teimme yhdessä tämän vuoden 
vaelluksesta ikimuistoisen. Kiitos myös kaikille vaeltajille.

keväinen luontoretki
Limingan rovastikunnan diakoniatyön järjestämä
Keväinen muuttoretki mielenterveyskuntoutujille 
Liminganlahden Luontokeskukseen torstaina 6.5.

Ohjelmassa mm. 
linturetki lintuoppaan 

johdolla, lounas, 
retkikahvit. 

Retken hinta 5 euroa. 
Ilmoittautuminen 28.4. 

mennessä Salmelle 
p. 044 7372 631.
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Siikalatvan haudanhoitosopimukset
Seurakunta tekee 5 ja 10 vuoden haudanhoitosopimuk-
sia sekä kesähoitosopimuksia. Talouspäällikkö ja seura-
kuntamestarit ottavat vastaan sopimuspyyntöjä touko-
kuun loppuun saakka, jonka jälkeen sopimuksia vuo-
delle 2010 ei tehdä.
Hoitosopimuksen sisältö: haudan pinnan nurmi- tai 
hiekkahoito, kukat ja kukkien hoito sekä kastelu. So-
pimuksen hinta perustuu sovittuun kukkien lukumää-
rään. Omaisten tuomat lisäkukat hoidetaan. Lisämak-
susta saa jouluna kynttilän haudalle. 
Seurakunnalla on kuusi hautausmaata eri kappeleiden 
alueella Kestilässä, Piippolassa, Pulkkilassa, Pyhännäl-
lä ja Rantsilassa.
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Pertti Jarla: 
Fingerpori – Heräämisopas. 

Arktinen Banaani 2010

Sarjassa joku meistä kokee
kulttuurielämyksen ja kertoo 
siitä mielipiteensä.

NäyTe

A nn i  K innu n e n

k I n O k U l M A

”Mulla on ympärillä niin 
paljon esimerkkejä, mi-
ten käy miehelle, joka 
ei osaa pyytää apua.” 

Miehen kuva on dokumenttielokuva 
isä-poika-suhteesta, alkoholismista, 
vanhemmuudesta ja suomalaisen mie-
hen rakkauden kaipuusta.

Elokuva alkaa koskettavalla kohta-
uksella, jossa päähenkilön Kalle Ris-
sasen poika Aukusti kysyy puhelimes-
sa isältään, onhan kaikki hyvin. Tur-

Miehen kuva on kipeää todellisuutta
vattomuuden tunne ilman isää on voi-
makas, ja huoli isän hyvinvoinnista on 
varmasti suuri. 

Vaikka elokuvassa käsitellään pal-
jon isä-poika-suhdetta, se porautuu 
pääasiassa päähenkilön omiin, neli-
kymppisen miehen ongelmiin. Yksin-
huoltajana on vaikeaa, ja asiat tuntuvat 
kasautuvan päälle. Alkoholismin kirot 
laittavat kapuloita elämän karavaanin 
rattaisiin, ja kun lähellä ei ole rakas-
ta ihmistä, jolle purkaa asioita, ne pa-
henevat omassa mielessä. Asioista käy-
däänkin juttelemassa ammattiauttajan 
luona säännöllisesti.

Kalle Rissanen juttelee menneis-
tä asioista myös lapsuuden kaverei-
den kanssa ja koettaa purkaa asioita si-
tä kautta, mikä osoittautuukin hyväk-
si ideaksi. Elokuva on kuvattu Espoossa 
ja Oulussa. Ouluun sijoittuu verrattain 
pieni, mutta merkittävä osa elokuvasta, 
sillä päähenkilön lapsuudenkoti sijait-
see kaupungin keskustassa. Se näytte-
lee merkittävää roolia henkisessä pa-

rantumisprosessissa. 
Elokuvassa on tietyllä tapaa raskas, 

mutta silti valoisa tunnelma. Vaikka 
tarinassa edetään koko ajan pimeässä 
ja synkässä tunnelissa, jonka varjoissa 
vaanivat elämän omat kirot, näkyvis-
sä on koko ajan lähenevä tunnelin pää, 
missä aurinko paistaa kirkkaasti. Löy-
tyypä elokuvasta ajoittain huumoria-
kin tilannekomiikan sanelemana. 

Kaiken kaikkiaan dokumenttielo-
kuva on onnistunut katsaus miehen 
elämään ja ongelmiin yksilön tasol-
la. Isoja tunteita nostetaan tapetille ja 
niistä puhutaan sellaisina kuin ne ovat. 
Loppua kohden asiat alkavat luistaa, ja 
niihin saadaan hieno päätös. Elokuva 
laittaa varmasti etenkin jokaisen mies-
katsojan käymään läpi omia tunteita, 
mikä onkin erityisen hieno piirre do-
kumentissa. 

Miehen kuva päättää ohjaajan tri-
logian, ainakin temaattisessa mielessä. 
Samaan aihepiiriä ovat käsitelleet pal-
kintoja voittaneet Isältä Pojalle (2004) 

sekä Talvinen Matka (2007), jotka löy-
tyvät kirjastosta lainattavaksi. 

Mainittakoon vielä, että dokument-
tielokuva on valittu yhdessä Mika Ron-
kaisen ohjaaman Freetime Machos -do-
kumentin kanssa alansa suurimmalle 
ja merkittävimmälle Hot Docs -doku-
menttielokuvafestivaalille Torontoon.

AKI KEMPPAINEN

Miehen kuva / Suomi 2010. Ohjaus: Visa Koiso-
Kanttila, esiintyjät: Kalle Rissanen, Aukusti 
Rissanen, Heikki Rissanen, Janne Rissanen, 
Ville Rissanen, Tommy Hellsten. Kesto: 1 tunti 
21 minuuttia.

Fingerpori on Suomen usko-
mattomin kaupunki, jos-
sa kuitenkin tapahtuu jos 
jonkinlaisia hengellisiä ih-

meitä ja kummallisuuksia. Maa-
liskuussa ilmestyneeseen Herää-
misoppaaseen on koottu Finger-
pori-sarjakuvan luojan Pertti 
Jarlan hengenelämään liittyviä 
strippejä. Kirja jäljittelee hengel-
lisen lentolehtisen ulkomuotoa.

Räävitöntäkin mainetta niit-
täneessä sarjakuvassa esiintyvät 
toisinaan Paavi, Jeesus ja Luoja. 
Mukana ovat myös herätysliik-
keet saarnamiehineen, gootit ja 
erilaiset gurut. Hengenmiehet 
tai uskonnosta hauskan repimi-

nen eivät ole kuitenkaan Finger-
porissa pääosassa. Jarla itse ker-
too ”sisällään olevan jäänteitä ko-
tona ja koulussa saadusta uskon-
nollisesta kasvatuksesta ja rippi-
kouluikään osuneesta kristinus-
kon harrastuksesta”.

Arjen 
oivallukset
Oululainen Harri Kontio tu-
tustui Fingerporiin Helsingissä 
serkkunsa kautta.

– Serkku näytti sen Hesarista 
ja jäin koukkuun, sanoo Kontio. 

Muitakin sarjakuvia hän lu-
kee, mutta Fingerporin puujal-
kahuumori natsaa ”omaan kie-

routuneeseen huumorintajuun”. 
Piirtäjän tyyli ja joskus jo kuvat 
itsessään naurattavat Kontiota.

– Fingerporit ovat nopeasti 
tajuttavia, mutta kestävät usean 
katselukerran. Se on harvinaista 
yhden stripin sarjiksille.

Jarla hallitsee myös kerronnan 
ja tiivistämisen.

– On hankala vääntää puujal-
kavitsi muutamaksi kuvaksi ja 
saada kokonaisuus vielä toimi-
maan.

Jarlan oivallukset ovat Konti-
on mielestä hyviä. Arkipäivän ta-
pahtumat nousevat Fingerporis-
sa aivan uudelle tasolle: millaisia 
mahtavatkaan olla Jumalan lu-

menluontitehtävät? Kun Finger-
porin Heimo Vesa menee uima-
halliin vesijuoksemaan, on Jee-
sus jo harrastamassa lajia – tosin 
hänelle ominaisella tavalla. Tai 
housuja sovittaessa Jeesus tulee 
pukukopista ja kertoo Heimo 
Vesalle sovittaneensa nämäkin 
hänen puolestaan. Seurakunnan 
curling-turnauksessa ensimmäi-
sen kiven saa heittää se, joka ei 
ole tehnyt syntiä. Ja niin edelleen.

Herkät aiheet 
käsittelyssä
Jarla korostaa käsitelleensä pe-
rinteisiä uskovia sarjakuvissaan 
suorastaan silkkihansikkain esi-

merkiksi guruihin ja gootteihin 
verrattuna. Osansa saavat myös 
saatananpalvojat – jotka muuten 
ruokailevat tietysti Black Do-
naldsissa.

Kontio ei kuulu kirkkoon ja 
kertoo osaavansa nauraa sarja-
kuville vallan hyvin. Hänen mie-
lestään hengellisiä aiheita on kä-
sitelty Fingerporin Heräämisop-
paassa kuitenkin neutraalisti.

– Täytyy olla aika heikko 
huumorintaju, jos ei osaa nau-
raa noille.

PÄIvI MÄKINEN

Uskomattomia uskonasioita

Harri Kontio jäi 
Fingerpori-koukkuun 

ensimmäisestä kerrasta. 
Sarjakuvan piirtäjä Pertti 
Jarlan oivallukset ja tyyli 

naurattavat.


