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Pääsiäiseen liittyy joukko perintei-

tä. Yksi näistä perinteistä on, että 

joka pääsiäisen alla käydään kes-

kustelua muista pääsiäiseen liittyvistä 

perinteistä.

Sekä luterilaisessa että ortodoksises-

sa kirkossa kysellään silloin tällöin, mit-

kä tavat sopivat kristilliseen juhlaan ja 

mitkä eivät. Puritaaneimmat siivoaisivat 

kaiken paitsi ehtoollisen.

Ei-kristillistä alkuperää olevien perin-

teiden käyttäminen kristillisen juhlan 

yhteydessä häiritsee osaa kristityistä.

Kun halutaan määritellä, mitkä perin-

teet ovat kristillisiä ja mitkä epäkristilli-

siä, törmätään samaan ongelmaan kuin 

valtioiden rajojen määrittelyssä. Kysyt-

täessä, mikä on jonkin valtion oikea 

raja, vastaus riippuu siitä, mitä vuotta 

tarkastellaan. Muuta ”oikean” määri-

telmää on vaikea keksiä.

Osa nykyisistä perinteistä on alun 

perin kristinuskoa edeltävältä ajalta. 

Kristinusko on antanut niille uuden 

merkityksen ja sisällön. Puritaanienkin 

kannattaa se muistaa.

Jos perinteitä halutaan karsia pois, 

on puhdistustyö tehtävä johdonmukai-

sesti loppuun saakka koko kirkkovuo-

den osalta. Kaikki muu on hurskastelua.

Silloin puritaanien on muun muassa 

kysyttävä, sopiiko joulukirkkoon altta-

rin viereen kasvi, jonka oksille muinai-

set germaaniheimot ripustivat kyntti-

löitä Odinin ja ikuisen elämän kunni-

aksi.

Aatoksia

Puhdistautumisriitti

Kuolema on 
kaksoispiste

Pääsiäisen kaksinkertainen juhla, 
ristin ja ylösnousemuksen pääsiäi-
nen, on aina tuottanut vaikeuksia 
sille, joka haluaa ennen kaikkea ym-
märtää. 

Ensin hiljaisen viikon ja pitkä-
perjantain aikaan ollaan kärsimyk-
sen ja kuoleman äärellä. Se puhut-
telee. Tunne on tuttu. Kipu ja tus-
ka ovat koskettaneet elämän aikana 
niin monia.

Sitten kun pitäisi juhlia kuoleman 
voittamista, on mielessä hämmästely 
tai epäily liian suuren, järkeen käy-
mättömän ylösnousemisen ihmeen 
edessä. Salaisuudeksi se jääkin, vaik-
ka voimme tulla sen koskettamaksi.

Vaikeimmat ja syvimmät asi-
at avautuvat paremmin sydämellä 
kuin ymmärryksellä. Kuinka mo-
nelle meistä avautuukaan hiljaisen 
viikon sanoma suurenmoisen pas-
siomusiikin kautta. Tai pääsiäisen 
riemu vaikkapa ortodoksisesta pää-
siäisyön juhlasta tutun ja luterilai-
seenkin virsikirjaan saadulla ylis-
tyksellä. Kerta kerran jälkeen toiste-
taan pääsiäisen salaisuuden ylistys-
tä: ”Kristus nousi kuolleista, kuole-
mallaan kuoleman voitti ja haudois-
sa oleville elämän antoi.” 

Tuossa laulussa seurakunta yh-
tyy kristittyjen vuosisataiseen tun-
nustukseen. Pääsiäisusko ei olekaan 
vain yhden ihmisen kokemusta, vaan 
liittymistä ensimmäisiltä kristityiltä 
perittyyn voitonlauluun.

Kuvakin voi viedä kohti ymmär-
rystä. Rooman katakombeista, kristit-
tyjen kokoontumispaikoista on löyty-
nyt tunnus, joka avaa molempien juh-
lien merkityksen: Karitsa, joka kantaa 
voitonlippua. Siinä on Jumalan karit-
sa, joka ottaa pois maailman synnin. 

Fryckman ja 
kuninkaan alennustie
Talousrikoksista tuomittu Peter Fryck-
man ilahdutti kirkossa kävijöitä Puisto-
lan kirkossa Helsingissä. Kirkkokahveilla 
mies kaivoi esille Raamatun ja esitti aja-
tuksiaan pääsiäisen tapahtumista.

”– Kuningasta odottanut kansa ei ot-
tanut Jeesusta vastaan kuninkaana. Hal-
veksittu kärsimysten mies ratsasti aasil-
la eikä hänellä muutenkaan ollut ulkoi-
sia edellytyksiä kuninkaaksi. 

Fryckman tarjoaa kuulijoilleen vaih-
toehtoisen teologisen mallin – mitä olisi 
tapahtunut, jos Jeesus olisi otettu vastaan 
kuninkaana. 

– Silloin emme enää olisi odottamassa 
hänen toista tulemistaan, vaan seurakun-
ta olisi jo tuhatvuotisessa valtakunnassa.

Liikemies kokee selvää samastumis-
ta Jeesuksen alennustilaan ennen ris-
tiinnaulitsemista. Hän ihailee sitä, miten 
”Jeesus kuitenkin kulki tuon tiensä lop-
puun saakka pää pystyssä”. 

– Meillä jokaisella on oma alennusti-
lamme tie kuljettavana.”

Iltalehti 29. maaliskuuta

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

31.3.2010

Kuva kertoo, minkä avulla vainotut 
kestivät.

Pääsiäisen sanoma, jonka he oli-
vat kuulleet silminnäkijöiltä ja ylös-
nousseen kohdanneilta, kertoi, että 
ihmisen pahimmat viholliset, syn-
ti ja kuolema oli voitettu. Syyllisyys 
sovitettu. 

Tyrvään Pyhän Olavin kirkon maa-
larit Kuutti Lavonen ja Osmo Rauhala 
kuvaavat viime kesänä valmistuneessa 
kuvasarjassaan sekä Kristuksen kärsi-
mystien että pääsiäisen. Kärsimysku-
vat ovat värikylläisiä, täynnä tunnetta.

Pääsiäisen sanoma piti piirtää 
symbolein. Kuvasarjan viimeise-
nä, kaiken lopussa, ei olekaan pis-
te – vaan kaksoispiste. Se on merkki 
jatkumisesta, toivosta, vaikka kuo-
leman jälkeistä elämää taiteilija ei 
osannutkaan kuvata.

Kuolema ei ole surullinen päätös-
piste ihmisen elämälle. Kuolema on 
kaksoispiste, portti uuteen, josta em-
me paljon mitään tiedä. Se portti on 
jo raollaan. Vapahtaja on sen avan-
nut. Siitä on hyvä kulkea. 

Toivo ei perustu laskelmointiin 
tai järkeilyyn. Se perustuu uskon 
tuomaan vakuuttumiseen. Aposto-
li kirjoitti: ”Usko on sen näkemistä, 
mitä ei nähdä. Uskon avulla me ym-
märrämme.” Sellaista on pääsiäisen 
usko ja pääsiäisen toivo.

JUKKA PAARMA
arkkipiispa

Kristuksen  
morsian
Näytelmäkirjailija Heini Junkkaala käsit-
telee näytelmässään Kristuksen morsian 
fundamentalismia.

”– Ajattelen itse niin, ettei kukaan syn-
ny fundamentalistiksi. Uskonnollinen 
fundamentalismi syntyy sosiaalisessa ti-
lanteessa, jossa on läsnä uhan tuntu. Kun 
olemme sisäisesti epävarmoja, on vaikea 
kestää sitä, että toinen ihminen on erilai-
nen kuin minä, ja ajattelee eri tavalla kuin 
minä, Heini Junkkaala pohtii.

Heini Junkkaala ei pidä fundamenta-
lismia omasta periaatteesta kiinni pitä-
misenä, vaan vääristyneenä pelkona ja vi-
hamielisenä käyttäytymisenä eri tavoin 
ajattelevia ihmisiä kohtaan.

Teatterintekijän mielestä kirkossa fun-
damentalisteja ei suinkaan löydy ainoas-
taan konservatiivipiireistä, vaan heitä 
mahtuu runsaasti esimerkiksi seksuaali-
vähemmistöjen asiaa ajavien pappien ja 
kirkollisten vaikuttajien riveihin.

Seurakuntalainen.fi 26. maaliskuuta

Kirkkohallituksen työryh-

mä ehdottaa, että hau-

tasijaan ja hautaamiseen 

liittyvien palvelujen maksuissa 

huomioitaisiin seurakunnalle ai-

heutuvat kustannukset nykyis-

tä paremmin. Hautaustoimen 

maksut vaihtelevat tällä hetkel-

lä melkoisesti. Joissakin seura-

kunnissa on ilmaista, toisissa pi-

tää maksaa.

Ainoa tasapuolisuuden vaati-

mus on tällä hetkellä, että paik-

kakunnan sisällä kaikilla on olta-

va samat taksat. Kirkkoon kuu-

lumattomia koskevat samat 

maksut kuin kirkon jäseniä.

Hautaustoimen kuluja kate-

taan valtion yhteisöveron tuo-

toilla. Tasapuolisuus kärsii niissä 

seurakunnissa, joissa yhteisöve-

ro-osuus ei riitä kattamaan hau-

taustoimen kuluja. Vaje paika-

taan kirkollisverolla.

Käytännössä tämä tarkoittaa 

sitä, että joissakin seurakunnis-

sa jäsenet maksavat osan kirk-

koon kuulumattomien hautaus-

kuluista.

Lahja jäseniltä
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Seurakunnissa on jo vuo-
sia ollut erinimisiä seura-
kuntalaisten olohuoneita, 
joissa voi vapaamuotoises-

ti käydä juttelemassa tai juomas-
sa kahvia. 

Oulunsalon seurakunnassa  
sellainen on KyläKamari, kohtaa-
mispaikka kaiken ikäisille, ker-
too diakonissa Päivi Pulkkinen. 
Kamarissa on Pulkkisen mukaan 
rauhallinen ympäristö, mahdol-
lisuus nauttia päiväkahvit ja ta-
vata ystäviä.

Pulkkisen mukaan seurakun-
tien olohuoneet ovat osoitus ky-
läilykulttuurin muutoksesta. 
Ennen kylään pistäydyttiin noin 
vain, etukäteen ilmoittamatta. 
Enää ei ole sosiaalisesti hyväksyt-
tyä mennä kylään ellei siitä ker-
ro ennalta.

Siksi tarvitaan paikkoja, johon 
voi mennä silloin, kun siltä tun-
tuu. Tällainen paikka on Pulkki-
sen mukaan vaikkapa seurakun-
nan olohuone, KyläKamari.

Muutos kyläilytottumuksista 
johtuu Päivi Pulkkisen mukaan 
yhteiskunnan tehokkuusvaati-
muksista. Kaikki pitää tehdä te-
hokkaammin ja paremmin. Ai-
nakin julkisivun on oltava kat-
seita kestävä. Tähän ajatteluun ei 
sovi, että pelmahdetaan yllättä-
en kotiin, jossa voikin nähdä per-
heen arkitodellisuuden.

Olohuone kuin omassa kodissa

Kyläilylle 
selvä kysyntä
Haukiputaan seurakunnassa 
aloittaa huhtikuussa Puttaan Tu-
pa –olohuonetoiminta, lähetys-
sihteeri Helena Ylimaula kertoo. 
Puttaan Tuvassa voi käydä kah-
vittelemassa, lukea ja lainata leh-
tiä tai kirjoja, seurustella tai teh-
dä käsitöitä. 

Seurakuntien olohuonetoi-
minta alkoi Ylimaulan mukaan 
noin 20 vuotta sitten Tampereel-
ta, jossa perustettiin mummon-
kammari. Etelästä ilmiö levisi 
muuallekin Suomeen. 

Haukiputaalla olohuonet-
ta ovat toivoneet seurakunnan 
työntekijät ja myös seurakunta-

laiset, mikä kertoo, että yhteiselle 
kokoontumistilalle on kysyntää.

Tämä kertoo Ylimaulan mu-
kaan siitä , että jonkun pitää jär-
jestää kyläilyä, koska enää ei voi 
mennä kenenkään kotiin ilmoit-
tamatta. 

Kysyntää voisi Ylimaulan mu-
kaan olla varsinkin kyläpaikoil-
le, joissa ei tupakoida eikä myy-
dä viinaa vaan ollaan terveesti 
yhdessä. 

Kestilän ystävänkamari 
kymmenvuotias
Kestilän ystävänkammari on 
toiminut noin kymmenen vuot-
ta. Ystävänkammarin käytännön 
järjestelyt hoituvat eri kylien va-

paaehtoistoimijoiden voimin; he 
järjestävät vuorollaan tarjoilun ja 
ohjelmaa. 

Toiminta alkoi halusta järjes-
tää paikka, jossa kaiken ikäiset 
voivat käydä tapaamassa toisiaan. 

Tyrnävällä olohuonetta kut-
sutaan Aamukammariksi kai-
kenikäisille.

Kempeleessä seurakunnassa 
järjestetään Aamukahvila työt-
tömille, eläkeläisille ja kaikille,  
joilla on aikaa. Myös Limingassa 
on olohuonetoimintaa. Muhok-
sella olohuone perustettaisiin, jos 
vain löydettäisiin sopivat tilat.

PEKKA HELIN

Haukiputaalle avataan Puttaan Tupa 7. huhtikuuta. 

Tupoksen Olohuoneessa hararstetaan monenlaista. 

Oulun seurakuntien yhteinen 
kirkkoneuvosto päätti selvitys-
työn seurakuntien toimintara-
kenteesta viime torstain kokouk-
sessaan. 

Yhden seurakunnan mallia 
kannattaneen selvitystyön oh-
jausryhmän loppuraportin li-
säksi mukaan liitettiin kaikki-
en neljän oululaisseurakunnan 
lausunnot raportista. Koko pa-
ketti annetaan tiedoksi yhteiselle 
kirkkovaltuustolle ja sieltä se jat-
kaa matkaansa Oulun tuomioka-
pituliin. 

Vaikka selvitystyö on viralli-

Seurakuntamallista päätöksiä kesällä
sesti päättynyt, se ei kerro vielä 
siitä, mihin suuntaan seurakun-
nallisia toimintarakenteita Ou-
lussa kehitetään. 

Kanta yhden  
seurakunnan malliin
Siitä, onko Oulussa jatkossa yksi 
seurakunta vai useamman seura-
kunnan muodostama seurakun-
tayhtymä päästään äänestämään 
vasta kesän korvalla. 

Silloin äänestyksen kohtee-
na ei ole kuitenkaan selvitystyö, 
vaan siihen liittyvä Tuiran seu-
rakuntaneuvoston tekemä aloi-

te. Aloitteessa esitetään yhtymän 
lakkauttamista ja yhden seura-
kunnan perustamista. 

Aloite on yhteisen kirkkoneu-
voston esityslistalla 12. touko-
kuuta. Sieltä se etenee yhteiseen 
kirkkovaltuustoon.

– Yhteinen kirkkovaltuus-
to ottaa kantaa aloitteeseen ja 
se etenee käsittelyymme tänne 
tuomiokapituliin, kertoo laki-
miesasessori Osmo Rahja.

Torstaisessa yhteisen kirkko-
neuvoston kokouksessa käsitel-
tiin myös kaksi seurakuntayh-
tymän kehittämistä kannatta-

nutta aloitetta. Ne annetaan tie-
doksi ”palvelustrategiatyöskente-
lyyn huomioon otettavaksi” seu-
rakuntayhtymän sisällä, mutta 
ne eivät jatka kirkkovaltuustosta 
tuomiokapitulin käsittelyyn. 

– Syy on yksinkertaisesti se, 
etteivät ne ole kirkkolain mu-
kaisia aloitteita, joissa olisi kyse 
muutoksesta. Seurakuntayhty-
män kehittäminen on puhtaasti 
seurakuntayhtymän sisäistä toi-
mintaa, kertoo Rahja. 

Kuntajakoselvittäjä Arto Kos-
ki jätti helmikuussa esityksen 
monikuntaliitoksesta, jossa Ou-

lun kaupungin lisäksi ovat muka-
na Haukipudas, Kiiminki, Mu-
hos, Oulunsalo ja Yli-Ii. Esityk-
sen mukaan ne yhdistyisivät pe-
rustaen uuden kunnan vuoden 
2013 alusta alkaen. Kuntien val-
tuustot ottavat kantaa ehdotuk-
seen 26. huhtikuuta. 

Kuntien päätökset vaikutta-
vat väistämättä myös seurakun-
tien rakenteeseen. Seurakuntayh-
tymän päättäjillä onkin nykyis-
tä enemmän tietoa käytössään 
aloitteesta äänestäessään.

ELSI SALovAARA
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Rauhan Tervehdyksessä tuskailtiin 25. 
maaliskuuta kierrättämisen vaikeutta. 
Yksinkertaisesta ja mukavasta puuhas-
ta on tullutkin ikävää. 

Aika monelle kierrättäminen ei onnek-
si aiheuta tunteenpurkauksia mihinkään 
suuntaan: kierrättäminen on normaalia 
arkielämää. Olen tavannut satoja päiväko-
tilaisia, joille kierrättäminen on helppoa ja 
itsestään selvää. Miksi se meille aikuisille 
on joskus kovin vaikeaa ja vakavaa? 

Oulun Jätehuollon keväisin jaetta-
vassa jäteoppaassa on kattavasti esitel-
ty kierrätysohjeita. Joskus meitä on pyy-
detty lisäämään jokin jäte oppaaseen, 
koska sitä ei siellä vielä ole. Olisipa mu-
kavaa, jos voisimme tehdä oppaan, jos-
sa olisi lueteltu kaikki maapallon tava-
rat oikeine kierrätyspaikkoineen, mutta 
opuksesta tulisi niin paksu, että siinä si-
tä olisi sitten vasta kierrättämistä! 

Toivottavasti nykyinen jäteopas toi-
mii salatieteen koodinpurkajana, jotta 
oikea paikka löytyisi niin ikkunallisel-
le kirjekuorelle kuin kahvipaketillekin 
ajoissa eikä vasta vuosien päästä. Pakka-
uksiin laitettavat merkit hämäisivät en-
tisestään kuluttajaa: jos sampoopullossa 

olisi neuvo laittaa se muovinkeräykseen 
ja tukanpesijän paikkakunnalla muovia 
ei kerättäisikään, niin siinä sitä vasta oli-
si hämmennystä. 

Kiinteistö voi tyhjennyttää jäteastian-
sa jätehuoltomääräysten mukaan vain kol-
mesti vuodessa, jos sekajätettä syntyy vä-
hän ja talon väki kompostoi biojätteensä 
itse. Jätehuoltomääräysten mukaan seka-
jäteastia, joka ei sisällä biojätettä, voidaan 
tyhjentää vain tarvittaessa, kuitenkin vä-
hintään neljän kuukauden välein kiinteis-
tön ollessa käytössä. Jäteauton ei siis kan-
nata viikoittain kopistella tyhjää astiaa, 
vaan tyhjennykset voi omakotiasuja mi-
toittaa oman perheensä mukaisiksi.

Ekopisteparat, ottavat vastaansa in-
nokkaiden kierrättäjien kuormia ja pää-
sevät tyhjennettäväksi niin usein kuin 
suinkin urakoitsija niiden luokse ehtii. 
Jos ekopisteen täyttyminen tosissaan sa-
pettaa, kannattaa ekopisteeltä lähettää 
tekstiviesti Jätehuoltoon. Silloin tyhjen-
täjä ehtii oikeaan rytmiin. 

LEA ANSAMAA
tiedottaja

Oulun Jätehuolto

Lähetä postia: Postipalstalla 
julkaistaan lukijoiden mielipiteitä. Tekstit voi 
toimittaa joko sähköpostilla (toimitus@rauhan-
tervehdys.fi), postitse (PL 102, 90101 OULU). 
Kirjoittajan yhteystiedot on liitettävä jokaiseen 
tekstiin. Toimituksella on oikeus lyhentää teks-
tejä tarvittaessa ja tehdä niihin otsikot.

Maalaisjärki ja kierrätys sopivat yhteen
Iloitsen arkkipiispanvaalin lopputu-
loksesta. Tuntuu kuitenkin kummal-
liselta, että keskeiseksi kysymyksek-
si nousi homoliittojen siunaaminen. 
Maailmassa, jota uhkaa ekokatastro-
fi ja suunnaton eriarvoisuus yhteisöjen 
välillä ja sisällä, huolehditaan pikku-
asiasta.

Helsingin Sanomien mielipidesivul-
la kysyttiin, onko Suomen kirkko kan-
sankirkko vai jonkinlainen "uskovien" 
kerho. Kannattaisin kansankirkkoa, 
jonka tunnustuksessa nostettaisiin 
esiin nimenomaan Jeesuksen viestin 
ydin; voimme pelastua vain rakkau-
den, totuuden, armon, yhteyden ja va-
pauden varassa. Jeesus vapautti "isien 
perinnäissäännöistä". Hän sanoi: "Te 
olette kuulleet sanottavan, mutta minä 
sanon teille - - " Raamattua tulkitessa 
tämä on tärkeää muistaa. Vuosituhan-
sien takainen usein maaginen ajattelu 
ei saisi sitoa meitä.

Kirkon sisällä pienemmät ryhmät 
ovat usein elävämpiä ja lämpimämpiä. 
Niiden välillä voi olla painotuseroja, 
mutta tärkeää olisi, että ne kunnioit-
taisivat toisiaan ilman nykyään muo-

Kirkkoon kaivataan suvaitsevaisuutta
dissa oudosti olevaa hyvä-paha-jaotte-
lua, joka nimenomaan on Kristuksen 
mielen vastaista.

ANNA-LIISA REKoLA
Kirkkonummi

Kiitokset
Kiitokset Tuiran seurakunnan Päivi 
Moilaselle ja Sami Riipiselle työttömi-
en leiristä Rokualla 15.–18. maaliskuu-
ta. Ilmat olivat hyvät ja leiri mukava. 
Leiriläisten mieltä piristi, kun päästiin 
mukaan. Hyvää kesän odotusta teille 
kaikille ja voidaan hyvin.

PAULA SARKKINEN
Oulu

Kiirastorstaina ja palmu-
sunnuntaina käydään 
pääsiäisaikaan eniten kir-
kossa. Vuoden kaikis-

ta kirkossakäyntipäivistä kiiras-
torstain edelle kiilaavat vain jou-
lun jumalanpalvelukset. 

Jouluaatto on kirkossakäynti-
päivistä ylivoimaisesti suosituin, 
toisena on joulupäivä ja kolman-
tena ensimmäinen adventtisun-
nuntai. Neljäntenä on kiirastors-
tai, viidentenä pyhäinpäivä ja 
kuudentena palmusunnuntai.

Rauhan Tervehdyksen ilmes-
tymisalueen seurakunnissa pää-
siäisen suosituin kirkossakäynti-
päivä vaihtelee. Kiirastorstai on 
suosituin Limingassa ja Karja-
sillan seurakunnassa, mutta esi-
merkiksi Hailuodossa ja Siikalat-
valla Piippolan kappeliseurakun-
nassa kirkkokansaa houkuttaa 
eniten pääsiäissunnuntai.  Piip-
polassa pääsiäiskirkossa, joka sa-
malla on konfirmaatiojumalan-
palvelus, kävi viime vuonna 211 

Pääsiäisen jumalanpalvelukset 
suosittuja

ihmistä, mikä on yli viisinkertai-
nen määrä tavalliseen sunnuntai-
hin verrattuna.

Kempeleessä lankalauantain ja 
pääsiäissunnuntain välisenä yö-
nä vietettävä pääsiäisyön messu 
nostaa lauantain vuorottelemaan 
suosituimman jumalanpalvelus-
päivän asemasta yhdessä kiiras-
torstain kanssa. Vuonna 2009 kii-

rastorstai oli kempeleläisen pää-
siäisen suosituin kirkossakäyn-
tipäivä, vuotta aiemmin lauan-
tai. Myös Oulujoen seurakun-
nassa lankalauantai nousee niu-
kasti suosituimmaksi pääsiäisyön 
messun ansiosta. 

Muhoksella suosituin kirkos-
sakäyntipäivä on perinteises-
ti pääsiäismaanantai, joka vii-

me vuonna houkutti keskimää-
räiseen 81 kävijään verrattuna 
runsaasti ihmisiä: 248 kirkossa-
kävijää, kun toiseksi suosituim-
pana päivänä eli kiirastorstaina 
kirkossa kävi 135 ihmistä. Maa-

nantain suosiota lisää se, että päi-
vä on rauhanyhdistyksen kirkko-
pyhä.

SATU LAPINLAMPI

Kirkon suosituimmat 
kirkossakäyntipäivät 2007

1. Jouluaatto, 411 300 kävijää

2. Ensimmäinen joulupäivä 142 000

3. Ensimmäinen adventtisunnuntai 136 700

4. Kiirastorstai 127 000

5. Pyhäinpäivä 116 700

6. Palmusunnuntai 86 400

7. Jouluyö 86 100

8. Mikkelinpäivä 82 600

9. Helluntaipäivä 81 800

10. Itsenäisyyspäivä 78 100

11. Ensimmäinen pääsiäispäivä 74 700

12. Pitkäperjantai 59 200

13. Juhannuspäivä 45 300

14. Toinen joulupäivä 25 500

A r k i s to  / J aan i  F ö h r

L ä h d e :  K i r ko n n e l i v u o t i ske r to mus 20 0 4 –20 07
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Maata  kiertelemässä

Riita poikki ja Nigeria kahtia?
Nigerian uskonnolliset ja poliit-
tiset johtajat arvostelevat Libyan 
presidentin Muammar Gadda-
fin ehdotusta jakaa väkiluvul-
taan suurin Afrikan valtio kah-
deksi. Toinen olisi kristityille ja 
toinen muslimeille.

Nigeria ilmoitti kutsuvansa 
suurlähettiläänsä Libyasta, kos-
ka se piti Gaddafin puheita louk-
kaavina ja vastuuttomina.

Gaddafi sanoi toissa viikolla, 
että Intian ja Pakistanin olemas-
saolo erillisinä valtioina on sääs-
tänyt paljon ihmishenkiä. Hä-
nen mielestään Nigerian jakami-
nen lopettaisi verenvuodatuk-

sen ja uskonnollisten rakennus-
ten polttamisen. Presidentti viit-
tasi lausunnollaan Josin alueella 
tapahtuneisiin väkivaltaisuuk-
siin. Hänen mukaansa väkivalta 
on osoitus syvästä uskonnollises-
ta konfliktista, joka johtuu brit-
tien aikoinaan muodostamas-
ta liittovaltiohallinnosta. Sille ei 
hänen mukaansa ole kansan hy-
väksyntää.

Libyan johtaja esitteli näke-
myksiään opiskelijoille. Nigeri-
an pohjoisosissa Josin alueella on 
sattunut tänä vuonna kolme vä-
kivaltaista konfliktia.

– Muslimit ja kristityt eivät 

ole millään tavalla osoittaneet, 
etteivätkö he voisi elää rauhalli-
sesti yhdessä, sanoi Nigerian me-
todistikirkon pastori Sunday Ola 
Makinde.

Hänen mukaansa konflikti ei 
ratkea jakamalla maata uskon-
nollisin perustein, koska Nigeri-
assa on sattunut myös maltillis-
ten ja äärimuslimien keskinäisiä 
väkivaltaisuuksia.

– Entä miksi kristittyjen ja 
muslimien välillä ei ole ongel-
mia maan eteläosissa? Makinde 
muistuttaa.

Ahmadiyya Muslim Jama’at 
-järjestö kuvaili Gaddafin lau-

suntoa ennenkuulumattomaksi. 
Sen mukaan Nigeria tarvitsee ja-
kamisen sijasta federalismia.

– Meitä ei pitäisi jakaa kah-
tia, koska olemme sisaria ja veljiä 
keskenämme. Josin kaupungin 
tapahtumat johtuvat enemmän 
etnisistä syistä kuin uskonnos-
ta, sillä yksikään uskonto ei salli 
toisten tappamista ilman oikeu-
tettua syytä, sanoi järjestön joh-
taja Moshood Adenrele Fashola.

Nigeriassa muslimeja ja kris-
tittyjä on lähes yhtä paljon.

ENI

Lainapyöriä 
Oulussa 
liikkuville
Oulussa liikkuvien käyttöön 
on kunnostettu lainapyöriä 
Lintulammen asukasyhdis-
tyksen kierrätyshankkeen 
puitteissa. Kolme lainapyö-
rää on jo valmiina Lintulam-
men asukastuvalla. 

Kevään aikana polkupyö-
riä kunnostetaan lisää ja nii-
tä voi loppukeväästä alkaen 
lainata eri puolilta kaupun-
kia. Lainattavissa olevat pol-
kupyörät ovat oranssin väri-
siä lukottomia pyöriä, joi-
den ohjaustangon kyltissä 
on teksti Lainapyörä. 

Lintulammen asukasyh-
distys ottaa vastaan rikki-
näisiä pyöriä, jotka voidaan 
projektin puitteissa kunnos-
taa lainapyöriksi.

Kamalat 
äidit puhuvat 
kaikesta
Oulussa alkaa tänä kevää-
nä uusi Kamalat äidit -ver-
taisryhmä. Ryhmä on tar-
koitettu kaikille äideille, jot-
ka pohtivat elämää murros-
ikäisen lapsensa kanssa. 

Arkipäiväisistä asioista 
kuten kotiintuloajoista, ra-
hankäytöstä ja sopivasta pu-
keutumisesta voi tulla joka-
päiväisiä riidanaiheita sil-
loin, kun nuoren kasvu ai-
kuiseksi on kiivaimmillaan. 
Vertaisryhmässä näistä ja 
kaikista muistakin asiois-
ta voi puhua luottamuksel-
lisesti toisten äitien kanssa. 

Ryhmä kokoontuu 20. 
huhtikuuta alkaen joka toi-
nen tiistai kello 18–19.30. Ke-
vään aikana tavataan neljä ja 
syksyllä kuusi kertaa. Lisätie-
toja numerosta 040 751 4480 
tai nnky.oulu@co.inet.fi.

Ekoteologi 
Kainulainen 
vierailee 
Kryptassa 
Ekoteologi, pastori Pauliina 
Kainulainen vierailee Oulus-
sa toisena pääsiäispäivänä 5. 
huhtikuuta. Aiheena tapah-
tumassa on Missä sielu lepää 
– pyhän kohtaamisen paikat. 

Kainulaiselta on vast-
ikään ilmestynyt kirja sa-
masta aihepiiristä. Keskus-
telutilaisuus pidetään tuo-
miokirkon kryptassa maa-
nantaina 5. huhtikuuta kello 
17. Keskustelun jälkeen kel-
lo 19 vietetään hiljaisuuden 
rukoushetkeä. Tilaisuuden 
järjestävät Sinapinsiemen 
ry, Oulun NNKY ja tuomio-
kirkkoseurakunta.

Kirkon Ulkomaanavun 
johtaja Antti Pentikäi-
nen väitti jokin aika sit-
ten STT:n haastattelussa, 

että Suomen kirkoissa ja vapais-
sa kristillisissä suunnissa esiintyy 
puhetta, jonka voi tulkita vihaan 
ja väkivaltaan yllyttämiseksi pa-
lestiinalaisia kohtaan. 

Pentikäisen mukaan kysees-
sä ovat Israelia puolustavat ää-
ripiirit, joiden sanomaa ei julki-
suudessa juuri tunneta. Ilmiö on 
kuitenkin huolestuttava.

– Kirkkojen pitäisi tunnustaa, 
että kirkkotiloja käytetään ja kir-
kon työntekijöitä osallistuu tilai-
suuksiin, joissa lietsotaan vihaa 
yhtä kansanryhmää kohtaan tai 
oikeutetaan siihen kohdistuvaa 
väkivaltaa, Pentikäinen vaati.

vihanpito 
täyttä totta
Suomalaiset Israelia tukevien 
järjestöjen johtajat torjuvat Pen-
tikäisen väitteet suurelta osin. 
Minkään Israelia tukevan järjes-
tön linjaan ei kuulu vihan nostat-
taminen palestiinalaisia vastaan. 

Israelin Ystävät ry:n toimin-
nanjohtaja Ilkka Vakkurin mu-
kaan järjestön jäsenissä saattaa 
olla joitakin vihanlietsojia, mut-
ta he ovat yksittäisiä poikkeuksia.  

Karmel-yhdistyksen toimin-
nanjohtaja Juho-Pekka Rissa-
nen ei myönnä, että tilanne hä-
nen järjestössään olisi sama, mut-
ta sanoo kuitenkin, että vihanpi-
täminen palestiinalaisia kohtaan 
on Suomessa täyttä totta. 

Kolmannen suuren Israel-jär-

Israel-järjestöt: 

Emme lietso vihaa 
palestiinalaisia kohtaan

jestön ICEJin puheenjohtajan Ju-
ha Ketolan toteaa, että Pentikäi-
nen antaa väärän todistuksen, jos 
hän väittää, että heidän järjestös-
sään esiintyisi vihanlietsontaa 
palestiinalaisia vastaan. 

Ketolan mukaan järjestön ker-
tomat myönteiset uutiset Israelis-
ta kääntyvät mediassa palestiina-
laisvastaisiksi. Myös palestiina-
laisten kritisointi nähdään pales-
tiinalaisvastaisena.

Karmel-yhdistus toimii lähin-
nä evankelisluterilaisissa piireis-
sä ja ICEJ helluntalaisissa. Israe-
lin Ystävät ry puolestaan toimii 
Suomessa evankelisluterilaisten, 
vapaakirkon, helluntaiseurakun-
nan ja muiden kristillisten yhtei-
söjen parissa.

Israelin ystävät ry:ssä on run-
saat 8 000 jäsentä, ICEJissä noin  
2 500 ja Karmel-yhdistyksessä 
reilu 1 000.

Vapaakirkon kirkkokunnan-
johtaja Hannu Vuorinen pitää 
Pentikäisen väitettä hurjana, ei-
kä osaa arvata mihin se perustuu. 

– En ole itse törmännyt näin 
voimakkaaseen ilmiöön.

Vuorinen vakuuttaa, että va-
paakirkossa ei olla mitään ryh-
mää vastaan eikä minkään puo-
lesta. Hän kuitenkin sanoo, että 
Israelilla on oma paikkansa Ju-
malan suuressa suunnitelmassa. 
Silti kaikki ovat samalla viivalla, 
samanarvoisia.

"Järjestöt vetävät 
kiihkoilijoita puoleensa"
Antti Pentikäinen ei kerro missä 
ryhmissä hänen mielestään nos-

tatetaan vihaa palestiinalaisia 
vastaan, koska samoissa ryhmis-
sä on paljon hyvääkin toimintaa. 

Hänen mielestään kyseessä on 
lieveilmiö, joka kuitenkin heijas-
taa ryhmien laajempaa toiminta-
ideaa tai -ohjelmaa.

– Kyse voi myös olla siitä, et-
tei uhkaajien henkinen tasapai-
no ole vakaa. 

Jokin ryhmien toiminnassa 
vetää tällaista käytöstä puoleensa. 
Järjestöjen johtajien vastuu onkin 
suuri.

– Terve itsekritiikki jää pois 
ja uskonnolliset motiivit tulevat 
tilalle, Pentikäinen luonnehtii 
kiihkoilijoita.

Pentikäisen mukaan kyse ei 
ole yksityistapauksista vaan ak-
tiivisesta ryhmästä.

 
Kaikki Israelin 
toiminta hyväksytään
Äärikristilliset ja -konservatiivi-

set ryhmät EU:n ja Yhdysvaltain 
alueella ovat Pentikäisen mukaan 
osa Lähi-idän ongelmaa.

Voimakkaat Israelia tukevat 
ryhmät länsimaissa ovat yksi syy 
Lähi-idän kriisin pitkittymiselle 
eikä Suomi ole poikkeus.

Pentikäinen tunnustaa Israe-
lin ja juutalaisten tukemisen hen-
gellisen ja raamatullisen perus-
tan kirkossa. Hän myös arvostaa 
sitä. Valitettavasti tuki konkreti-
soituu Pentikäisen mukaan kai-
ken Israelin valtion politiikan hy-
väksymisenä.

Palautetta tulee heti, kun pa-
lestiinalaisten avustamisen puo-
lesta on puhuttu. 

– Olemme saaneet arvostelua 
ja suoranaisia henkilökohtaisia 
uhkauksia, Pentikäinen sanoo. 

PEKKA HELIN



6    Nro 12      31.3.–15.4.2010

Opiskelijamenot

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

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 

Rauhan Tervehdys -lehden 

JAKELUHäIRIöT 
ilmoitetaan asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 
tai sähköpostitse: www.posti.fi/palaute

 RAUHAN TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt

puh. 020 754 2309, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoita 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

• 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

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!

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

0600 30 6060
Puhelun hinta 2,95 € min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo. 

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

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
Ylistyksen, Sanan ja Esirukouksen 
Illat lauantaisin klo 18.00. 
TERVETULOA!

www.ohsrk.fi 

Pe 2.4. klo 11 Pitkäperjantain ehtoollisjuma-
lanpalvelus, Juha Hilli, Seija Suuronen, Vesa 
Asikainen. Su 4.4. klo 11 Ylösnousemusjuhla, 
Markku Tossavainen, Päiväpiirin kuoro. Pe 
ja su ei pyhäkoulua/ lastenkokousta. Su 4.4. 
klo 17.30 International Worship Service, Miika 

Savola. Ke 7.4. klo 19 Sana ja rukous, Hannu Orava, Päivi Niemi. To 8.4. 
klo 12 Päiväpiiri. Pe 9.4. klo 19 LIFT-ilta. Su 11.4. klo 11 Jumalanpalvelus, 
Jari Sjöstrand, Joona-kuoro. Su 11.4. klo 18 Ystävän paikka, Jari Sjöstrand, 
Joona-kuoro. Ke 14.4. klo 19 Sana ja rukous, Pasi Markkanen, Päivi Korho-
nen & Kvadra. To 15.4. klo 12 Päiväpiiri.

Pe 2.4. Pitkäperjantain Jumalanpalvelus klo 14.00 (huom. aika). Su 4.4. 
Pääsiäis Jumalanpalvelus+pyhäkoulu klo 11.00. Ma 5.4. Kotiliitto Pää-
siäisen merkeissä, kaikki tervetulleita. Klo 13.00. Ti 6.4. Raamattupiiri 
klo 18.00. TERVETULOA ILOITSEMAAN YLÖSNOUSEMUKSESTA! Su 
11.4. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. Ma 12.4. Kotiliitto klo 13.00 
ja Veljesliitto klo 18.00. Ti 13.4. Raamattupiiri klo 18.00. TERVETULOA 
ARMEIJAAN!

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Seuraava opetus Kristuksen 
kirkon tuntomerkeistä -kurssista 
(klo 18, Tuulimyllynkatu 18): 13.4. 
Rukous ja jumalanpalvelus 
- past. Janne Koskela

Tauno Seppänen 044 521 1960
Mauno Leppäharju 040 750 2023

Remontit, asennukset, huone-
kalujen kasaus, taulun ja lampun 
laitto, pihatyöt, kuljetus ja muu-

tot ym. työt sisällä ja ulkona

www.aviomiespalvelu. 

KUULUTUS
Kuulutus Tyrnävän seurakunnan kirkkoherranvaalin 
vaaliluettelon nähtävillä olosta.

Tyrnävän seurakunnassa toimitetaan 16.5.2010 kirkko-
herranvaali.

Kirkkoherranvaalin vaaliluettelo pidetään valvonnan alaisena 
nähtävänä tiistaina 6.4.2010 kello 9.00–14.00 ja keskiviikkona 
7.4.2010 kello 15.00–19.00 Tyrnävän seurakunnan kirkkoherran-
virastossa, osoite Mankilantie 1, Tyrnävä.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä viimeis-
tään 9.4.2010 ennen klo 16.00 kirkkoherranvirastoon, osoite 
Mankilantie 1, Tyrnävä. Virasto on auki mainittuna päivänä 
klo 9.00–16.00.

Vaalilautakunta kokoontuu käsittelemään oikaisuvaatimuksia 
keskiviikkona 21.4.2010.

TYRNÄVÄN SEURAKUNTA

Kevätseurat 11.4.2010.
Messu, Tuomiokirkko klo 10. 
Lit. Juha Sarkkinen, saarna Veli 
Siljander.
Seurat, Rukoushuone klo 13. 
Juha Sarkkinen, Veli Siljander.
Kahvi klo 14.
Lauluseurat klo 14.30. Mervi 
Kokkonen, Tuomo Nikkola.
Seurat klo 16. Niilo Karjalainen, 
Rukoushetki Kirsti Siljander.
Tänää Opiskelija- ja NA ilta 
klo 19. Mikko Nikula: mGTh.
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi 

OPISKELIJA- & NUORTEN 
AIKUISTEN ILTA

Koulukatu 41

To 8.4. klo 19 Mikko Nikula: mGTh.
OsUH JA KRISTILLINEN OPINTOKESKUS

Välivainion Puutarha
Paulaharjuntie 41, av. ark. 8–19, 

pääsiäisen pyhinä 9–18

◆ kylmää kestävät ruukku
  narsissit ja krookukset
◆ ruukkukrysanteemit

Tervetuloa!

◆ tulilatvat, gerberat ym.
  kukkivat ruukkukukat
◆ tulppaanit ja narsissit
◆ pääsiäisaiheiset kimput

Perinteiset, kauniit pääsiäiskukat!

To 1.4. klo 19 Kiirastorstain ehtoollisjuhla, Risto 
Wotschke, seniorit. Su 4.4. klo 11 Ylösnousemus-
juhla & pyhäkoulu, Pekka Tuominen, Attila György. 

Ti 6.4. klo 13 Päiväpiiri, klo 18 Alfa-kurssi. Ke 7.4. klo 18 Nuortenilta. To 8.4. klo 19 
Lähde-ilta, Sini Niemelä, Kari Heikkinen, God’s Bell, tarjoilu, aihe: Jumala rakastaa 
musiikkia. Pe 9.4. klo 18.30 Varkki-ilta. Su 11.4. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, 
Saints’ Club, Pekka Packalén, Pentti Laamanen. Ti 13.4. klo 13 Päiväpiiri, klo 18 Alfa-
kurssi. Ke 14.4. klo 14 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta, Minna Rissanen & Band. 
www.oulu.svk.fi  Tervetuloa!

Su 4.4. klo 16.30 Pyhäkoulu klo 17 
Seurat Vesa Pöyhtäri. Ke 7.4. klo 18 
Lähetyspiiri ja katekismusvartti. Su 
11.4. klo 16.30 Pyhäkoulu klo 17 Seurat 
Matti Rahja. To 15.4. klo 19 NA- ja 
opiskelijailta ‘Musiikki Raamatussa’.
Tervetuloa!

To 1.4. klo 18 Kiirastorstain 
ehtoolliskokous, Similä.
Ma 5.4. klo 18 Pääsiäispäivän 
kokous, Blomster.
To 8.4. klo 18 Raamattupiiri.
Pe 9.4. klo 18 Hannat, naisten 
yhteiskristillinen rukouspiiri.
Su 11.4. klo 18 Sunnuntain ko-
kous. Tervetuloa! www.kempele.
svk.fi 

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: pe 2.4. klo 18.30 Kempeleen kirkossa, 
to 8.4. klo 18.30 Elli Pyhäluodolla Murrontie 11 Utajärvi, ke 14.4. 
klo 19.00 Rantsilan seurakuntatalossa.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: la 10.4. klo 16.00 kodin siunaaminen 
ja seurat Marjaana ja Matti Tikanmäellä Repsikkapojantie 8 Oulu.

- MUUTOT JA KULJETUKSET
- PAKKAUSTARVIKKEET
- MUUTTOLAATIKOT
- VARASTOINTI

P. 08-530 1165   SÄLPÄTIE 8, 90630 OULU  www.haverinen.fi

OULULAISTA OSAAMISTA VUODESTA 1972

Lue ja    
kommentoi
www.rauhantervehdys.fi
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Kempeleläisiä nuoria 
askarruttivat pääsiäisen 
perinteet. Rauhan 
Tervehdys selvitti 
vastaukset nuorten 
visaisiin kysymyksiin. 

Miksi ihmiset heiluttelivat 
palmunoksia? 
Muinaisessa Roomassa palmu 
oli voiton ja ilon symboli. Pal-
munlehvillä tervehdittiin ylhäi-
siä henkilöitä. Kun ihmiset ot-
tivat Jeesuksen vastaan palmu-
noksia heilutellen, he siis osoit-
tivat ottavansa vastaan voittoisaa 
kuningasta. 

Miksi palmusunnuntaina 
koristellaan pajunoksia ja 
kuljetaan virpomassa noidiksi 
pukeutuneena? 
Virpominen on ortodoksinen 
perinne, joka levisi koko maa-
han karjalaisten evakkojen myö-
tä. Paju kuvastaa palmunoksaa. 
Sana virpoa tulee venäjän kielen 
sanasta verba, joka tarkoittaa pa-
jua. Palmusunnuntain venäjän-
kielinen nimi voidaankin kään-
tää pajusunnuntaiksi. 

Etenkin ortodoksisessa perin-
teessä virpomavitsat ovat tärkei-
tä. Kauniilla oksalla käydään siu-
naamassa läheiset ihmiset. Palk-
ka virpomisesta haetaan pääsiäi-
senä. Ortodoksiseen perinteeseen 
ei liity noidaksi pukeutumista. 

Länsi-Suomessa puolestaan 
uskottiin trulleihin. Trullien eli 
pääsiäisnoitien uskottiin relles-
tävän pitkäperjantain iltana ja 
lankalauantaina. Aikoinaan ka-
teelliset naapurit saattoivat toi-
mia noitina yrittäen käydä tu-
hoamassa naapureiden karjaon-
nea. He saattoivat keritä lampaita 
tai leikata eläimistä nahanpaloja. 

Kun itäinen ja läntinen perin-
ne sekoittuivat, syntyi aivan uusi 
tapa. Sekoittuneet perinteet nä-
kyvät siinäkin, että joissakin pai-
koissa pikkunoidat käyvät virpo-
massa palmusunnuntaina, toisis-
sa lankalauantaina. 

Miten munat liittyvät 
pääsiäiseen? Entä tiput? 
Munat ovat jo esikristillisenä ai-

kana olleet yleinen luomisen ja 
hedelmällisyyden vertausku-
va. Varhaiskristityille muna oli 
symboli ikuisesta elämästä. Mu-
na, joka näyttää kuolleelta, mutta 
sisältää uuden elämän, vertautuu 
Kristuksen hautaan, josta elä-
mä murtautuu ulos. Ensimmäi-
set pääsiäismunat värjättiin pu-
naisiksi, mikä muistutti verestä, 
jonka Jeesus vuodatti ristillä. 

Tiput liittyvät munan symbo-
liikkaan. Vasta kuoriutunut tipu 
edustaa uutta elämää. 

Mitä tekemistä jäniksillä, 
kukoilla ja rairuoholla on 
pääsiäisen kanssa? 
Myös jänis, joka lisääntyy nope-
asti, on uuden elämän ja hedel-
mällisyyden vertauskuva. Toi-
saalta vanhan uskomuksen mu-
kaan jänis nukkuu silmät au-
ki. Tämä yhdistettiin Jeesuk-
seen, joka kuollessaan ei vaipu-

nutkaan ikuiseen uneen. Keski-
Euroopassa pääsiäismunia tuova 
pupu on ollut suosittu satuhah-
mo 1600-luvulta lähtien. Suo-
meen perinne kulkeutui vasta 
myöhemmin. 

Kukko on vanha kristillinen 
symboli, joka kuvaa valppautta ja 
kestävyyttä. Kiirastorstain yönä 
kukon kiekaisu havahdutti Pieta-
rin huomaamaan, että hän oli kiel-
tänyt Jeesuksen. Muniva pääsiäis-
kukko on ilmeisesti sekoitus valp-
pauden symbolia ja pääsiäispupua. 

Rairuoho muistuttaa uudes-
ta elämästä, ja etenkin keväästä. 
Pääsiäisaikaan luonto ei yleensä 
vielä viheriöi, joten kevään vih-
reyttä tuodaan kotiin sisälle. Rai-
ruohon kasvatus on melko uusi 
tapa. Se yleistyi Suomessa vasta 
1960-luvulla. Vanhempina ke-
vään muistuttajina ovat pajun- ja 
koivunoksat, jotka heräävät eloon 
kun ne tuodaan sisälle maljakoi-

Miten kukko liittyy pääsiäiseen?
…ja muita hyviä kysymyksiä

Tiina Leviäkangas Pinja Saukko Pauli Kaikkonen Minna Siltavirta Mikko Kivelä Markus Kumpula  Iida Piira

hin. Rairuoholla ei ole erityistä 
kristillistä merkitystä. 

Miksi vihreä ja keltainen ovat 
pääsiäisen värit? 
Vihreä on luonnollinen kevään 
väri. Se kuvaa kasvua ja luonnon 
heräämistä. Voidaan arvella, et-
tä keltainen väri on samoin vain 
luonnollinen väri pääsiäiselle. 
Keltainen muistuttaa auringos-
ta, useista keväisistä kukista ja ti-
puista. 

Kirkolliset värit vaihtuvat use-
ampaan kertaan pääsiäisen lähet-
tyvillä. Paastonajan liturginen 
väri on violetti. Pitkäperjantaina 
väriksi vaihtuu musta. Musta on 
kuoleman, surun ja katoavaisuu-
den väri. Pääsiäispäivänä suru 
muuttuu iloksi ja liturginen vä-
ri valkoiseksi. Valkoinen on rie-
mun ja puhtauden väri. Kristil-
lisessä yhteydessä pääsiäisen väri 
onkin ennen kaikkea valkoinen. 

Mistä mämmi tehdään ja miksi 
sitä syödään pääsiäisenä? 
Mämmi on vanha perinne Suo-
messa. Lounais-Suomessa sitä 
syötiin jo 1300-luvulla. Mämmi 
oli nimenomaisesti paastonajan 
ruoka, jolloin se muistutti juu-
talaiseen pääsiäiseen olennaises-
ti kuuluvasta happamattomasta 
leivästä. Erityisesti pitkäperjantai 
on ollut mämmipäivä. Silloin ei 
ollut sopivaa tehdä minkäänlai-
sia kotitöitä, eikä siis myöskään 
ruokaa. Hyvin säilyvä, kylmänä 
maistuva mämmi sopi pitkäper-
jantain ateriaksi mainiosti. 

Mämmi valmistetaan maltais-
ta, ruisjauhoista ja vedestä. Mäm-
miä voidaan maustaa esimerkiksi 
siirapilla ja pomeranssinkuorella. 

KAISA ANTTILA

Vastauksissa auttoi teologian 
maisteri Anni Paukkala. Kysymyksiä 
esittivät kuvissa olevat nuoret. 

w w w.sxc . hu

Ka i s a  A
n t t i
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Ku va t :  K a i s a  A n t t i l a
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Rauhan Tervehdys 
ilmestyy 15.4.

Lehtemme ilmestyy seuraavan kerran 15. huhtikuuta. 
Säilytä siis tämä lehti, sillä siitä löytyvät kahden viikon 

tapahtumatiedot. Lehden voi lukea myös nettisivuillamme 
www.rauhantervehdys.fi.

Diak Pohjoinen 
Uusikatu 46, 90100 OULU 
Puh. 020 690 436

HAE. NYT.

NUORTEN KOULUTUS
Hoitotyön koulutusohjelma
•Sairaanhoitaja (AMK), 210 op
•Sairaanhoitaja (AMK) -diakonissa, 240 op
Sosiaalialan koulutusohjelma
•Sosionomi (AMK), 210 op 

AIKUISKOULUTUS, muuntokoulutus
Hoitotyön koulutusohjelma
•Sairaanhoitaja (AMK)
Pohjakoulutusvaatimuksena on terveysalan opistotutkinto.
Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena.
Lisätietoa voi kysyä opinto-ohjaajalta puh. 0400 677 367. 

Koulutuksiin haetaan ammattikorkeakoulujen
yhteishaussa osoitteessa www.amkhaku.fi. 
Hakuaika on 1.3.–16.4.2010. 
Lisätietoja saa netistä www.oulu.diak.fi.

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Espanjan Aurinkoranni-
kon suomalaisessa seu-
rakunnassa pääsiäisajan 
vietto alkoi sielunmessun 

eli requiemin vietolla jo maalis-
kuun toisella viikolla. 

– Pääsiäisen viettoomme 
kuuluvat kiirastorstain ehtool-
liskirkko ja pitkäperjantain hil-
jainen iltakirkko. Molemmat 
pidetään Fuengirolan seura-
kuntakodissa, kertoo johtava-
na pappina toimiva rovasti Ti-
mo Sainio. 

Pääsiäispäivänä on perintei-
sesti myös suomalaisnuorten 
rippikoulun konfirmaatio. Tä-
nä vuonna mukana on kym-
menkunta nuorta. 

Espanjaan talvehtimaan len-
täneet suomalalaiset alkavat 
pääsiäisen tienoilla miettiä pa-
luuta Suomeen. Aurinkoranni-
kolla jumalanpalvelukset jatku-
vat kuitenkin pääsiäisen jälkeen 
viikoittain, sillä alueella on kak-
si suomalaispappia vuoden ym-
päri. Talviasukkien lennähdet-
tyä pois viikkoturistien määrä 
kasvaa. 

Hiljaisen 
viikon kulkueet
Manner-Espanjassa ja erityises-
ti Andalusiassa pääsiäiskulku-
eet värittävät hiljaista viikkoa. 
Kulkueet ovat suuria, ja niihin 
voi osallistua satoja ihmisiä. 
Pääosaa kulkueissa näyttelevät 
Neitsyt Marian ja Kristuksen 
patsaat, joita kannetaan suuril-

la lavitsoilla.
– Pääsiäiskulkueet leimaavat 

koko hiljaista viikkoa. Niitä on 
palmusunnuntaista alkaen joka 
päivä lukuun ottamatta lauan-
taita, jolloin Jeesus lepää hau-
dassa, turistipappi Jaakko Kuu-
sinen kertoo. 

Kulkueita järjestävät katoli-
sen kirkon veljeskunnat. Kul-
kueet alkavat päivällä ja voivat 
jatkua aamuun saakka. Suurim-
missa on lähemmäksi kaksisa-
taa kantajaa. 

Monissa kulkueissa on omat 
erityispiirteensä. Esimerkik-
si Malagassa vapautetaan kii-
rastorstaina vanki, joka liittyy 
mukaan kulkueeseen. Malagan 
kulkueista julkaistaan vuosit-
tain painettu opas, jossa kerro-
taan muun muassa kulkueiden 
reitit, veljeskunnat sekä pääte-
pisteet.

Yhtymäkohtia suomalaisen 
ja espanjalaisen pääsiäisvieton 
välillä löytyy pääsiäisaterial-
ta, jolloin molemmissa maissa 
syödään usein lammasta. Lam-
masateria on juutalainen perin-
ne, jolla muistellaan Egyptistä 
lähtöä. Kristityt saivat pääsiäis-
lampaalle uuden merkityksen: 
Jeesus on ”Jumalan karitsa”, jo-
ka antoi henkensä ihmisten va-
pauttamiseksi. Suklaamunat ja 
pääsiäistiput eivät ole saaneet 
jalansijaa Espanjassa. 

– Espanjassa pääsiäisviikko 
keskittyy evankeliumiin, Kuu-
sinen korostaa.

Lomalaisten 
sielunhoitajat
Turistimatkat ja suomalaisten 
asettuminen muun muassa Es-
panjaan ovat haastaneet kirkon 
uudenlaiseen työhön. 

Jumalanpalvelus ja sielun-
hoito äidinkielellä sekä kirkon 
työntekijän tuki ovat saatavilla 
myös lomalaisille eri lomakoh-
teissa. Ulkosuomalaisseurakun-
tia tai yhdyshenkilöitä on noin 
40 maassa.

Suomen evankelis-luterilai-
sen kirkon ulkosuomalaistyö 
Espanjassa on keskittynyt suo-
malaisten talviasukkaiden ja tu-
ristien suosimiin lomakohtei-
siin, Espanjan Aurinkoranni-
kolle, Costa Blancalle ja Kana-
riansaarille. Espanjassa on tällä 
hetkellä kaksi vakituista työn-
tekijää, kuusi niin sanottua tal-
vipappia ja neljä talvikanttoria.

Yksistään Manner-Espan-
jassa pitempiä tai lyhyempiä 
ajanjaksoja viettäviä suomalai-
sia arvioidaan olevan noin 20 
000. Lisäksi erityisesti Kanari-
ansaarilla ja Aurinkorannikol-
la vierailee vuosittain kymme-
niä tuhansia viikkoturisteja, joi-
ta kirkko haluaa myös palvella.

RAUHAN TERvEHDYS

Lisää tietoja Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon 
toiminnasta Espanjassa löytyy 
verkossa osoitteessa www.
suomenkirkkoespanjassa.net. 

Pääsiäinen 
Aurinkorannikolla  
on yhtä juhlaa
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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
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Hailuodossa asuva Alpo 
Parrila on entinen meri-
karhu. Kookas, parrakas 
leskimies, jolla on sydä-

mellinen nauru ja hyvä lauluääni.
Parrila on laulanut pikkupo-

jasta asti. Nytkin hän kuuluu hai-
luotolaiseen Sirkeät Sirkuttajat 
-kuoroon, joka laulaa myös van-
husten iloksi.

– Tekee mieli laulaa möykäyt-
tää aina välillä, hyväntuulinen 
Parrila kujeilee.

Kerran muuan mamma ei pu-
kahtanut vaan nuokkui kuoro-
esityksen aikana tuolissa, vaikka 
parasta pantiin ja soitettiin.

– Kun lopetimme, mamma 
nosti päätään ja huudahti: iha-
naa musiikkia. Hän virkistyi sii-
tä ja sai jonkinlaisen herätyksen, 
Parrila muistelee.

Mukulat tykkäävät 
merikarhusta
Parrila ei ilahduta lähimmäi-
siä ainoastaan laulamalla. Hän 
on mukana Lionseissa, jotka ai-
na silloin tällöin tempaisevat lä-
himmäisten hyväksi. 

Parrila kuuluu myös eläkeliit-
toon ja Hailuodon seurakunnan 
kaverikerhoon, johon osallistuu 
hänen lisäkseen pieniä lapsia ja 

Merikarhu on lasten kaveri
heidän vanhempiaan. Parrila on 
värvätty mukaan, jotta lapset sai-
sivat tuntumaa ikääntyneisiin ih-
misiin.

Lapset ovat ottaneet hyvin 
vastaan ison ja parrakkaan mie-
hen, joka nauraa paljon.

– Kyllä he alussa vähän katse-
livat, kun paikalle tuli vanha ru-
ma äijä. Sen jälkeen on totuttu 
toisiimme. Lapset rupesivat nau-
reskelemaan ja juttelemaan. Yk-
si pikkupoika, joka kävi isänsä 
kanssa, tuli aina istumaan vie-
reeni, Parrila nauraa iloisesti.

Aktiivisella vapaaehtoisella on 
auttamiseen yksinkertainen syy.

– Ei se sen kummempaa ole, 
kuin että saa olla ihmisten kans-
sa. Se on mukavaa ajankulua. Sii-
nä on pikkuisen olevinaan hyö-
dyksi. Pyrin tekemään hyvänte-
keväisyyttä, että en tunne itseäni 
ihan tyhjän pantiksi.

Suku asunut 
Luodossa 500 vuotta
Meri on ollut Parrilalle hyvä.

– Sain suurenmoisen elämän-
kumppanin keskeltä Atlant-
tia. Olin perämiehenä ja ajettiin 
Amerikka-Suomi-linjaa. Aliisa 
matkusti samassa laivassa Suo-
meen sukulaisia tapaamaan. Siel-
lä me tapasimme ensimmäisen 
kerran, Parrila kertaa.

Laiva oli matkalla Helsinkiin, 
mutta komennettiin kuitenkin 
Turkuun. Aliisan vastaanottajat 
olivat Helsingissä eikä hänellä ol-
lut edes Suomen rahaa.

– Sanoin, että ei hätää. Minä 
ostan sinulle biljetin.

Pari piti yhteyttä ja tapasi seu-
raavan kerran New Yorkissa. 

– Siellä se tuttavuus todella al-

koi, ja kiva kaveri Aliisa olikin.
Parrila rakastaa Hailuo-

toa. Hänen isänsä suku on asu-
nut saarella jo 500 vuotta. Hän 
muutti vaimonsa kanssa Luotoon 
1980- ja 1990-lukujen taitteessa.

– Täällä ne juuret ovat. Se-
tä kuoli ja isäni syntymäkoti jäi 
minulle. Kun ensimmäisen ker-
ran tultiin tänne ja astuin autos-
ta pihalle, tuli heti tunne: tämä 
on minun paikkani.

Samarialaisena 
omalle vaimolle
Aliisa sairastui. Hän asui Saa-
renkartanon palvelukodissa vii-
si vuotta.

– Hän ei pystynyt liikkumaan 
eikä syömään. Kävin häntä hoita-
massa ja syöttämässä joka päivä.

– Ja sitten oli kuule jännä jut-
tu, vanha merikarhu sanoo in-
nostuen. 

– Aliisa ei pystynyt loppuai-
kana puhumaan. Suu meni sel-
laiseksi, ettei hän kyennyt pu-
remaankaan. Kun harjoiteltiin 
ja harjoiteltiin, niin rupesi leuat 
liikkumaan ja hän kykeni pure-
maan jälleen.

– Hän tunnisti minut aina. 
Kun aamulla tulin, näin silmis-
tä, että hän tuli iloiseksi.

Aliisa sai kohtauksen ja joutui 
sairaalaan Ouluun. Aviomies kä-
vi sairaalassa hoitamassa vaimo-
aan joka päivä.

– Kun hän oli viimeisenä päi-
vänään huonona, istuin sängyn 
vieressä ja pidin häntä kädes-
tä kiinni. Istuin ihan viimeiseen 
hengenvetoon asti ja hän tajusi, 
että minä olin siinä. Hän hen-
käisi muutaman kerran syvään 
ja sitten tuli loppu.

Kuolema oli lohdullinen. 
– Minulla on sellainen mu-

kava tunne, että yhteen mentiin 
ja luvattiin olla yhdessä kunnes 
kuolema erottaa. Niin siinä ta-
pahtui ihan sananmukaisesti.

Parrila asuu nyt yksin talos-
saan. Hän on pohtinut ihmisen 
haurautta ja viittaa aineen hävi-

ämättömyyden lakiin.
– Meri on ollut meille tärkeä. 

Se on mahtava elementti. Jokai-
nen pisara, joka siinä on, on ollut 
ennen meitä ja ne samat pisarat 
jäävät meidän jälkeemmekin. Ih-
mispolo luulee olevansa jotakin, 
mutta ei pärjää edes vesipisaralle. 

PEKKA HELIN

Alpo Parrila oli merillä toistakymmentä vuotta ja työskenteli muun 

muassa perämiehenä. Uransa loppuvaiheessa hän toimi luotsina ja 

merenkulun ylitarkastajana.

Hän asui vaimonsa kanssa jonkin aikaa Yhdysvalloissa, mutta sit-

ten pariskunta muutti Suomeen. He asuivat jonkin aikaa Lahdessa, 

kunnes muuttivat Hailuotoon.

Parrilan suku on kotoisin Ruotsissa, mistä Sparren veljekset van-

han sukutarinan mukaan saapuivat Suomeen 1500-luvulla. Toinen 

veljeksistä muutti Hailuotoon ja toinen Pattijoelle. Nimi muuttui en-

sin Parriksi ja sitten Parrilaksi.

Pe k ka H e l i n

Mieskuoro Sirkeät Sirkuttajat on yksi Alpo Parrilan (kesk.) harrastuksista.

Parrila on myös kaverikerhon kantavia voimia.

Alpo Parrila
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Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 

neljä seurakuntaa, yhtymän johto ja 

kuusi palveluyksikköä. Jäsenmäärä 

on noin 111 000. Päätoimisia työn- 

tekijöitä on noin 300.

www.oulunseurakunnat.fi

kanttorin Virka
virka edellyttää laajaa yliopistotutkintoa 

Tiedustelut: kanttori, tiimiesimies Maija Tynkkynen,  
puh. 040 574 7178

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa  
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla 

www.oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja vuoropuhelua > 
avoimet työpaikat.

Hakuaika virkaan päättyy 30.4.2010 klo 16.00.

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa on haettavana

Paikkoja avoinna

Lastenohjaajan toimi
Iin seurakunnassa on haettavana lastenohjaajan toimi.

Iin seurakunta on noin 8300-jäseninen maalaisseurakunta. Iin 
on luonnonkaunis pitäjä Ii-joen suulla ja Perämeren rannalla. 
Seurakunta kuuluu Oulun hiippakuntaan. Ouluun on matkaa
vajaa 40 kilometriä.

Kelpoisuutena vaaditaan piispainkokouksen hyväksymä lapsi-
ja perhetyön perustutkinto tai muukin kirkon kasvatusalan kou-
lutus huomioidaan. Eduksi katsotaan, jos hakijalla on koke-
musta kirkon lapsityöstä. Palkkaus määräytyy KirVesTes 402 
vaativuusryhmän mukaan. Toimessa noudatetaan 6 kk koe-
aikaa.

Hakemukset 20.4.2010 kello 14.00 mennessä osoitteeseen Iin 
seurakunta, Puistotie 3, 91100 Ii. Kuoreen merkintä ”Lasten-
ohjaajan toimi”.

Tiedustele lisää: kappalainen Pekka Soronen 
puh. 040 777 6959 tai kirkkoherra Tapani Ruotsalainen 
puh. 040 515 7633. Lisätietoja myös www.iinseurakunta.fi .

Tapahtumat

Seminaarin sisältö:  Tarkastellaan kirkon uhkia, mahdollisuuksia ja tulevaisuuden-
näkymiä sekä tavoittavuutta, vaikuttavuutta, merkittävyyttä ja yhteyttä uudistuvan 
seurakuntatyön painopisteinä. 
Tehdään ehdotuksia seurakuntalaisten mahdollisuuksista toimia vastuunkantajina ja 
vapaaehtoistyöntekijöinä seurakunnassa. 
Mukana yliopisto-opettaja Kirsi Fiskaali, teologian tohtori Juhani Forsberg, 
teologian tohtori Päivi Jussila, kappalainen Saija Kronqvist, kappalainen Lauri 
Kujala, piispa emeritus Jorma Laulaja, DI Juha Maalismaa, Oulun hiippakunnan 
hiippakuntadekaani  Niilo Pesonen, opetusneuvos Veikko Pöyhönen, Kempeleen 
seurakunnan kirkkoherra Pekka Rehumäki, Suomen Kuvalehden päätoimittaja 
Tapani Ruokanen, Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi, Hengen uudistus 
kirkossamme ry hallituksen puheenjohtaja, talousneuvos Reijo Telaranta, vs. 
hiippakuntasihteeri Kari Tiirola. 
Seminaari on tarkoitettu seurakuntien ja kirkollisten järjestöjen työntekijöille 
erityisesti Oulun hiippakunnassa sekä kaikille muille kirkkomme rakentamisesta 
kiinnostuneille.

 Ohjelma www.hengenuudistus.fi

Maksut ja ilmoittautuminen: Osallistumismaksu 40 euroa (sis. ohjelman, lounaan 
ja kahvit), Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenille 30 euroa. Ilmoittautumiset 
14.5.2010 mennessä Kempeleen seurakunnan virastoon, puh. 08 561 4511 tai 
netissä www.hengenuudistus.fi.  
Tiedustelut: Reijo Telaranta, puh. 0400 412 628 ja Veikko Pöyhönen (Hengen 
uudistus kirkossamme ry), Niilo Pesonen (Oulun hiippakunta, puh. 045 755 5556) ja 
Pekka Rehumäki (Kempeleen seurakunta, puh. 040 779 0301)

Tervetuloa rakentamaan kirkkoamme!

Kirkonrakentajien Foorumi/             Kempeleen  Oulun
Hengen uudistus kirkossamme ry    seurakunta  hiippakunta

Kirkonrakentajien Foorumin seminaari
HEIDÄN KIRKOSTA MEIDÄN KIRKKO

Spiritualiteetti ja karismaattisuus 
uudistuvan kirkon lähteinä

Perjantaina 21. toukokuuta 2010 klo 9–17 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa, Kissaojantie 12, 90450 Kempele

Fyysikolle hiljaisuus on 
yksiselitteinen kaava: hil-
jaisuus on korvilla kuul-
tavien paineaaltojen eli 

ääniaaltojen poissaoloa. Mil-
tä kuulostaa kanttorin, baari-
mestarin ja äänimaisematutki-
jan hiljaisuus?

Hiljaisuus 
herättää
Lasit kilisevät, musiikki raikaa ja 
pulppuava puheen sorina kaikuu 
holvikaarista. Sellainen on baari-
mestari Jari Ukonmaanahon ää-
nimaisema, jossa hän paiskii töi-
tä, pääosin öiseen aikaan. 

Baarimestarille hiljaisuus tar-
koittaa asiakasten puutetta, tyh-
jää ravintolaa. Se ei ole miehen 
mieleen.

– Tykkään siitä, että töissä on 
kunnolla tekemistä. Mieluum-
min kiire kuin kiireettömyys, 
hän linjaa. 

Baarimestarin työpäivänä hil-
jaista on vain arkena sulkemisen 
jälkeen, kun asiakkaat ovat pois-
tuneet, ja viikonloppuna, kun 
Ukonmaanaho istahtaa autoon-
sa töiden jälkeen. Silloin hän ei 
laita päälle edes autoradiota.

Yövuorot meluisassa ravinto-
lamaailmassa ovat tehneet hiljai-
suudesta kummajaisen.

– Hiljaisuus kuulostaa omitui-
selta. Joskus herään siihen, kun 
kotona ei kuulu ääniä. Vaimo ai-
koinaan ihmetteli, miten voin 
nukkua olohuoneessa, kun tytär 
käytti minua leikkialustanaan. Se 
ei haitannut ollenkaan, vaan saa-
toin herätä siihen, kun leikki lop-
pui. Ihmettelin, että mitä nyt ta-
pahtuu.

Ei soittoa 
ilman hiljaisuutta
Oulunsalon seurakunnan kant-
torille Tuomo Kankaalle hil-
jaisuus on työn tekemisen ehto. 
Hektinen hetki ennen soittamis-
ta pilaa valmistautumisen.

– Olen kokenut ahdistavia het-
kiäkin, jos en ole saanut rauhoittua 
harjoittelun ja soittamisen välillä.

– Koen hiljaisuuden voimak-
kaasti musiikkiin liittyen. Kaik-
ki lähtee hiljaisuudesta. Se on iso 
prosessi. Ei riitä, että on hiljais-
ta, vaan vaaditaan, että hiljaisuus 
olisi sisäistetty. Muinaiset kreik-
kalaiset sanoivat, että hyvä mu-
siikki puhdistaa mieltä turhista 
ajatuksista. Kun tulemme seu-
rakunnan tilaisuuteen, mielessä 
voivat olla parkkipaikat tai muut 
käytännön asiat. Hiljaisuus teh-
dään mielen päälle, jotta voidaan 
ottaa vastaan sanomaa.

Kangas on vastustaa trendiä, 
jonka mukaan kanttorin pitäisi 
soittaa koko ehtoollisen ajan, ettei 
syntyisi ollenkaan hiljaista hetkeä. 

– Musiikki ei saa olla auto-
maatti, jolla peitetään omantun-
non ääntä. Hiljaisuus on musii-
kissakin jäänyt jalkoihin. Kaikes-
sa musiikissa ovat volyymit nous-
seet, Kangas kuvailee.

Jokamiehen 
oikeus
– Hiljaisuus on täynnä pieniä, 
merkityksellisiä ääniä, jotka ovat 
miellyttäviä, kulttuurintutki-
muksen professori Helmi Järvi-
luoma-Mäkelä kuvailee.

Äänimaisemia tutkivan pro-
fessorin näkökulmasta hiljaisuus 
ei ole simppeli juttu. 

– Suomalaiset äänimaisema-
tutkijat ovat yrittäneet poistaa 
turhaa mystiikkaa hiljaisuus-
termin ympäriltä. Olemme tut-
kineet sitä osana ihmisten arki-
elämää. 

Vaikka tavanomaisessa kielen-
käytössä hiljaisuus usein merkit-
see kaikkien äänien poissaoloa, 
sitä se ei kuitenkaan käytännös-
sä ole. Ajatellaanpa vaikka ke-
väistä ”hiljaisuutta” Lapin luon-
nossa: se on täynnä ääniä, mut-
ta sellaisia, joita ihmiset eivät pi-
dä meluna.

– Yhä useammin hiljaisuutta 
pyritään myös myymään. Siinä ei 
sinänsä ole mitään pahaa, mutta 
kyllä ihmisillä pitää olla eräänlai-
nen jokamiehen oikeus hiljaisuu-
teen ilman, että sen äärelle pääs-
täkseen tarvitsee maksaa itsensä 
kipeäksi.

Tutkijan työpäivän hiljaisin 
hetki on varhain aamulla, koto-
na Joensuun Nivan kylässä.

– Keittelen kahvia ja teen kes-
kittymistä vaativia töitä ennen 
toimistoon lähtöä.

Työmatkoilla kotikylän hiljai-
suus tuntuu kaukaiselta.

– Olen parhaillaan Kalifor-
niassa, Berkeleyssä, jossa ihmi-
set tekevät paljon töitä kahvilois-
sa kannettavien tietokoneidensa ja 
papereidensa keskellä. Kahviloissa 
soi musiikki todella kovaa, ja kos-
ka huoneet ovat täällä merkillisen 
korkeita, kovia ja kaikuisia, ihmis-
ten puheensorinakin kuuluu voi-
makkaana. Ihmettelen, miten ih-
miset voivat näissä tiloissa keskit-
tyä. Ehkä siihen tottuu.

MARJo HäKKINEN

ei ole äänettömyyttä

Hiljaisuus

w w w.sxc . hu /  N e l l i e  Bu i r
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Askel on kuin ystävä, 
joka tulee kotiin. 
Se antaa voimaa ja 
lohdutusta arkeen.

Suomen tärkein kristillis-
yhteiskunnallinen lehti. 
Arvojen puolesta.
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Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz

Pitkäperjantai 2.4. klo 10 sa-
najumalanpalvelus Oulujoen 
kirkosta. Messussa laulaa Gau-
diate -kuoro.
Pääsiäispäivä su 4.4. klo 10 
messu Tuiran kirkosta. Psal-
mikvartetti esiintyy. Klo 11.30 
Radiopyhäkoulussa lastenoh-
jaaja Outi Metsikkö puhuu ai-
heesta Kristus on ylösnoussut. 
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa on aiheena Pietari-
oratorio. Ohjelmat ovat kuulta-
vissa osoitteessa www.oulun-
seurakunnat.fi/kurkistuskirk-
koon. 
2. pääsiäispäivä ma 5.4. klo 10 
sanajumalanpalvelus Oulun 
tuomiokirkosta. 
Su 11.4. klo 10 messu Oulujo-
en kirkosta. 
Su 11.4. klo 11.30 radiopyhä-
koulussa pastori Anna-Leena 
Häkkinen kertoo ylösnousseen 
Kristuksen todistajista. Klo 
11.45 Kurkistus kirkkoon.

Radio Dei Toivon päivä
Ma-ke klo 16.20 Kysy mitä ha-
luat – Mikko vastaa mitä ha-
luaa. Kysymyksiä voi lähettää 
osoitteessa www.toivonpaiva.fi.
Ke 7.4. klo 15.40 Naisen allak-
ka. Erityisluokanopettaja Mar-
jut Väihkösen kolumni.
To 8.4. klo 15.40 Kasvun paik-
ka. Kuinka olen opetellut kär-

sivällisyyttä? Kirkon nuori-
sotyönohjaaja Atte Kääriäistä 
haastattelee Marja Blomster.
Ke 14.4. klo 15.40 Naisen allak-
ka. Opettaja Tuija Päätalon ko-
lumni.
To 15.4. klo 15.40 Kasvun paik-
ka. Kun perhe kasvaa kerralla 
kahdella jäsenellä, oululaista 
Sirpa Aaltoa haastattelee Mar-
ja Blomster.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz

Su 4.4. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa lastenohjaaja Outi Met-
sikkö puhuu aiheesta Kristus 
on ylösnoussut.
Su 4.4. klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta. Tuomiokirkko-
kuoro. Jumalanpalveluksen jäl-
keen kuullaan uusintana Etap-
pi-ohjelma viime maanantailta, 
jossa osallistutaan elämykselli-
selle Ylös Jerusalemiin -pääsi-
äisvaellukselle.
Ma 5.4. klo 17.05 Etappi-oh-
jelman toimittaa Jussi Leppälä 
Ylivieskasta.
Ke 7.4. klo 17.05 Perhevartis-
sa aiheena nuoret ja seuruste-
lu. Ohjelman toimittaa Marja 
Blomster.
Su 11.4. klo 10 radiopyhäkou-
lussa pastori Anna-Leena Häk-
kinen kertoo ylösnousseen 
Kristuksen todistajista.
Su 11.4. klo 10 jumalanpalvelus 
Pattijoen kirkosta. Jumalanpal-

veluksen jälkeen kuullaan uu-
sintana Etappi-ohjelma viime 
maanantailta.
Ma 12.4. klo 17.05 Etappi-oh-
jelma. Keskustelua vapaaeh-
toistyöstä. Ohjelman toimittaa 
Marja Blomster Oulusta.

www.virtuaalikirkko.fi

Pitkäperjantaina 2.4. klo 18 
J.S. Bachin Matteuspassio Ou-
lun tuomiokirkosta. Solistei-
na laulavat Niall Chorell, Jor-
ma Hynninen, Ari Rautakoski, 
Henna-Mari Sivula, Essi Lutti-
nen ja Jari Parviainen. 70-hen-
kisen kuoron muodostavat 
Oulun katedraalikuoro, Sofia 
Magdalena -yhtye, Oulun ka-
marikuoro ja Pohjankartanon 
yläasteen tyttökuoro. Orkeste-
rina on Oulunsalo Ensemble. 
Teoksen johtaa Raimo Paaso.
Su 11.4. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. 

Eetterissä

Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.fi/radio

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi

Tyrnävän seurakunta on 
saanut Seija Haaralalta 
lahjoituksena kukkasep-

pelein kirjaillun muistopeiton. 
Peitto ripustettiin seurakunta-
salin seinälle luovutustilaisuu-
dessa 22. maaliskuuta. 

Lahjan vastaanotti seura-
kunnan puolesta kirkkoherra 
Leila Ikonen. Lisäksi juhlissa 
oli mukana runsaasti seura-
kuntalaisia, joista osa oli tai-
teilijan lapsuudenystäviä. 

Seija Haarala esitti tilaisuu-
dessa muistopeiton historii-
kin, joka oli kirjoitettu kosket-
tavaksi kirjeeksi äidille. Lisäk-
si hän lausui itkuvirren ja ru-
noja. (RT)

Seijan 
muistopeitto 
pääsi 
seinälle

Seija Haarala ja näyttävän kokoinen muistopeitto.
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Oulugospel-tapahtuma 
järjestetään 5.–7. 
marraskuuta jo 30. kerran. 
Tapahtuman juliste valitaan 
yleisöäänestyksen kautta. 
Ehdokkaat ovat nähtävissä 
Rauhan Tervehdyksen 
lisäksi myös osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.
fi/oulugospel. Äänestää 
voi keskiviikkoon 14. 
huhtikuuta kello 15 asti 
sähköpostilla osoitteeseen 
esa.rattya@evl.fi. Otsikoi 
viestisi nimellä Oulugospel 
2010. Viestiin kirjoitetaan 
ehdokkaan numero ja 
perustelut valinnalle 
sekä omat yhteystiedot. 
Kaikkien äänestäneiden 
kesken arvotaan 
levypalkinto.

Oulugospelin 
juliste valitaan 

yleisöäänestyksellä

1 2

3 4 5

6 7 8
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Pääsiäispäivän aiheena on riemukas huudahdus: ”Kristus on ylösnoussut!” Tähän to-
kaisuun, paastonajan päättävään kliimaksiin, kiteytyy oikeastaan koko hiljaisen vii-
kon – ja laajemminkin – koko kirkkovuoden ydinsanoma. Evankeliumikirja tiivistää 

pääsiäispäivän evankeliumin, ilosanoman: ”Enkelin viesti saavuttaa tyhjän haudan edessä 
seisovat opetuslapset. Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta, jotka ovat 
kuolleet. Hän on voittanut kuoleman, synnin ja kadotuksen vallan. Ylösnousemus vahvis-
taa, että Jeesus on Jumalan Poika.”

Tähän on ollut pitkä matka: kiirastorstain viimeinen ehtoollinen (mutta hengellisessä la-
jissaan ensimmäinen), kiinniotto Getsemanessa, pitkäperjantain järkyttävät tapahtumat ja 
hiljaisen lauantain tuskainen vaikeneminen.

UT:n lukukappaleena on tuttu Korinttolaiskirjeen kohta jossa Paavali kertoo ylösnou-
semusihmeestä: ”Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu, hänet 
haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, ja hän 
ilmestyi Keefakselle ja sitten niille kahdelletoista. Sen jälkeen hän ilmestyi samalla kertaa 
yli viidellesadalle veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa, vaikka jotkut ovatkin jo nukku-
neet pois. Tämän jälkeen hän ilmestyi Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille. Viimeiseksi 
kaikista hän ilmestyi minullekin, joka olen kuin keskosena syntynyt.”

Tämä sanamuoto lähestyy uskontunnustuksen terminologiaa. Kaikki on kuin pohjustus-
ta varsinaisen ongelman käsittelyyn. Saman luvun loppuosassa Paavali nimittäin hyökkää 
vahvoin argumentein ylösnousemuksen kieltäjiä vastaan, sillä heitäkin oli ilmaantunut Ko-
rintin kristittyjen keskuuteen. Vetoamalla siihen, että kirjeen kirjoittamisen aikoihin useat 
Jeesuksen nähneet veljet ovat yhä elossa, Paavali pyrki saamaan puheilleen vakuuttavuut-
ta ja todistusvoimaa: kuka tahansa saattoi tarkistaa Jeesuksen ilmestymisen ylösnousseena 
näiltä paikalla olleilta ja kuulla saman asian useammastakin suusta.

PEKKA TUoMIKoSKI

Pääsiäispäivä 4.4.

Päivän psalmi Ps. 118:15–23 (24)
Ensimmäinen lukukappale 
Hoos. 6:1–3 
Toinen lukukappale 
1. Kor. 15:1–8 (9–10), 11
Evankeliumi  Luuk. 24:1–2 

Kaikkivaltias Jumala.

Sinä olet

Poikasi riemullisella ylösnousemisella

kukistanut kuoleman

ja avannut meille tien ikuiseen elämään.

Auta meitä turvautumaan

hänen kärsimisensä,

kuolemansa ja ylösnousemuksensa

tuomaan pelastukseen.

Kunnia ja kirkkaus,

voima ja valta sinulle,

joka yhdessä Pojan ja Pyhän Hengen kanssa

elät ja hallitset iankaikkisesta iankaikkiseen.

Jeesuksen toisenlainen reitti
Pääsiäisaterian kiitosvirren tunnelmissa Jeesuksen ja opetuslasten matka jat-
kuu Öljymäelle ja Getsemanen puutarhaan. Kunnian kukkulat siintävät jo 
opetuslasten mielissä. Mutta Jeesuksen reitti on toinen ja kunniankukkula-
kin on toisenlainen. On kuin kaikki hiljenisi ja yön vallat saisivat huomaa-
matta otteen elämästä. Jeesuksen kärsimystä on usein kuvattu maljaksi. Kär-
simyksen malja on niin katkera, että hän olisi jättänyt sen juomatta, jos niin 
olisi ollut Isän tahto.

Maan mahtavat tulevat suurista saleista Getsemanen puutarhaan. Arvo-
valtaa ei puutu. Juudaksen suudelmassa läheisen ystävyyden merkistä tulee 
pahimman vihamielisyyden ja pettämisen ilmaus. Yksi opetuslapsista puo-
lustaa Jeesusta, mutta hän ei näe sitä, että Jeesus on lähdössä kärsimyksen ja 
tuskan tielle puolustamaan häntä ja koko maailmaa. Jeesusta ei puolusteta 
miekalla, ei väkivallalla, ei painostamalla, ei vaatimuksilla eikä sivuseikkoi-
hin kiinnittyvillä pykälillä.

Pääsiäisen tapahtumia kertaavan Johannes-passion aaria kuvaa Jeesuksen 
vangitsemista: ”Päästääkseen minut syntieni siteistä Vapahtajani antaa sitoa 
itsensä. Parantaakseen minut täydellisesti syntieni taakasta antaa hän haa-
voittaa itsensä. Vangitsemisesi kautta, Jumalan Poika, on meille tullut vapaus. 
Sinun vankilasi on armoistuin, kaikkien vanhurskaitten turvapaikka. Jos et 
olisi suostunut orjuuteen puolestamme, olisi meidän orjuutemme ikuinen!”

Ei ole niin syvää elämän rotkoa, johon Jumalan Pojan auttava käsi ei ylet-
tyisi. Usko kiteytyy lopulta hyvin yksinkertaiseen muotoon. Parantaakseen 
minut hän haavoittaa itsensä. Vapauttaakseen minut hän joutuu vangituksi. 
Kuolemallaan hän varmistaa minulle vapauden synnistä. Ylösnousemisellaan 
hän valmistaa minulle pääsyn ikuiseen elämään. 

Pääsiäisen sanoman valtava voima piilee sen vastakohtaisuudessa ja yksin-
kertaisuudessa.

PEKKA ASIKAINEN
hiippakuntasihteeri

w w w.sxc . hu /  B i l l  Dave n p o r t
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Jeesukseen kuolemaan 
liittyy monia mystee-
reitä, joita ei ole onnis-
tuttu ratkomaan. Yksi 

mysteereistä koskee kahta mies-
tä, jotka naulittiin ristille Jeesuk-
sen kanssa. Keitä he olivat? 

Matteus ja Markus puhuvat 
rosvoista, Luukas rikollisista ja 
pahantekijöistä, Johannes tyy-
tyy käyttämään ilmaisua "kaksi 
muuta", joita rangaistiin Jeesuk-
sen kanssa.

Ilmaisut voivat olla kaik-
ki vääriä. Joidenkin tutkijoi-
den mukaan ristillenaulitut oli-
vat vapaustaistelijoita, jotka oli-
vat käyneet Rooman valtakun-
taa vastaan. Miehistä käytetään 
myös nimiä terroristit, kapinal-
liset ja vallankumoukselliset.

Raamatun alkukieli kreikka 
käyttää sanaa lestes, joka voidaan 
kääntää joko ryöväriksi tai val-
lankumoukselliseksi. Se on sa-
ma sana, jota käytetään Barab-
baasta,  miehestä, jonka Pontius 
Pilatus vapautti Jeesuksen sijas-
ta. Oliko Barabbas myös vallan-
kumouksellinen, ristinryöväri-
en toveri?

Ajatus vapaustaistelijoista 
ei ole uusi
Hypoteesi vallankumouksellisis-
ta ei ole uusi. Jossain muodossa 
se on ollut olemassa jo kristin-
uskon alusta lähtien, sanoo Itä-
Suomen yliopiston eksegetiikan 
eli  raamatunselitysopin profes-
sori Lauri Thurén.

Roomalaisten hallitsemissa 
provinsseissa ristiinnaulitsemi-
nen oli rangaistus, joka oli va-
rattu kapinallisille ja suurrikol-
lisille. Rooman lain mukaan ka-
pinalliset alamaiset eivät olleet 
vihollisia, vaan rikollisia. Niin-
pä heihin sovellettiin suurrikol-
lisen kohtaloa. Merkittävä ristin-
kuolemalla rangaistujen joukko 
olivat murhaajat, ryöstäjät ja hui-
jarit. 

Lauri Thurén ei usko, että ris-
tille naulitut olivat terroristeja. 
Raamatun mukaan toinen heistä 
katuu, mikä ei sovi miehelle, joka 
on omistanut elämänsä vapaus-
taistelulle. Pikemminkin miehet 
ovat suurrikollisia.

Vapaustaistelijahypoteesia 
vastaan puhuu sekin, että maa-
herra Pontius Pilatus vapaut-
ti Barabbaan Jeesuksen sijasta. 
Tuskinpa roomalaiset vapautti-
vat terroristeja. Sitä eivät tee tä-
män päivänkään roomalaiset eli 
amerikkalaiset, Thurén luon-
nehtii.

Jeesustakaan ei pidetty vapa-
ustaistelijana. Hänet teloitettiin, 

koska roomalaiset pelkäsivät us-
konnollisia levottomuuksia.

Jeesuksen ajan 
kapinallisuutta ei tunneta
Tiede ei tunne hyvin Jeesuk-
sen ajan kapinallisuutta. Thurén 
kertoo, että juutalaisten perinne 
ei suosinut vallankumouksel-
lisuutta. Esimerkiksi pro-
feetta Jeremia varoit-
ti tällaisesta. Juu-
talaiset kuiten-
kin kapinoivat 
ensi kerran noin 
160 vuotta en-
nen Kristusta sil-
loista miehittäjää 
vastaan.

Kapina-
henki 

al-
koi to-
della syn-
tyä rooma-
laisten saatua 
vallan. Sen hui-
pentuma oli niin 
sanottu juutalaisso-
ta 60–70-luvuilla jKr. 
Viimeinen suuri ka-
pina käytiin noin 150 
jKr.

Kapinallisilla oli ta-
pana julistautua mes-
siaiksi ja Daavidin po-
jiksi. Ilmaisu oli po-
liittinen, ei uskonnol-
linen. Myös Jeesusta osa 
hänen kannattajistaan piti 
hallitsijana,joka palauttaisi 
Israelin valtakunnan.

Kaikki juutalaiset eivät 
osallistuneet kapinoihin. He 
uskoivat Jumalan tahdon toteut-
tamiseen. Kun se oli toteutettu, 
Jumala hoitaisi asiat kuntoon.

Syy kapinointiin oli Thurénin 
mukaan yhtäpaljon taloudelli-
nen kuin uskonnollinen. Kapi-
nat puettiin hengelliseen kaa-
puun, mutta kyse oli silkasta ra-
hasta.

Roomalaiset valvoivat talous-
elämää ja kuihduttivat kansaa. 
Suurin syy kapinoihin olivatkin 
verot. 

Roomalaiset pelkäsivät kapi-
noita. Esimerkiksi Pontius Pila-
tus tuli joukkoineen aina ran-
nikolta Cesareasta Jerusalemiin 
juutalaisten pääsiäisjuhlien ai-
kana estääkseen kapinayritykset.

TEKSTIT: PEKKA HELIN

Olivatko ristinryövärit

vapaustaistel
ijoita?

vapaustaistel
ijoita?
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K
uoleva Jeesus kuvataan Itä-
Suomen yliopiston eksegetii-
kan eli  raamatunselitysopin 
professori Lauri Thurénin  

usein ristillä lempeästi hymyilevänä. 
Todellisuus oli toinen. Joskus tuomittu 
kitui viikon ja kuoli haavakuumeeseen 
tai janoon. Joskus tuomittu ruoskittiin 
ja hakattiin niin pahoin, että hän oli jo 
ristille nostettaessa kuollut.

Jeesusta ruoskittiin niin ankarasti, 
että hän kuoli ristillä verrattain lyhy-
essä ajassa. 

– Hän olisi kuollut ilman ristille 
naulitsemistakin, Thurén uskoo.

– Emme tiedä minkälainen Jeesuk-
sen risti oli. Emme tiedä sitäkään, mil-
laisesta puusta se oli tehty, professori 
sanoo.

Roomalaiset olivat oppineet ristiin-
naulitseminen karthagolaisilta. Se oli 
sosiaalinen rangaistus, jonka oli tarkoi-
tus häväistä tuomittu. Samalla se oli va-
roitus: älkää yrittäkö tehdä samaa kuin 
rangaistu. Ristillenaulitut olivat alasti, 
mikä lisäsi heidän häpeäänsä. Myös Jee-
sus oli todennäköisesti alasti ristillä, ja 
myöhemmät sukupolvet ovat häveliäi-
syydestä pukeneet hänelle vaatteen.

Suurimman ryhmän, johon ristiin-
naulitsemista teloitustapana sovellet-
tiin, muodostivat roomalaisvallan ai-
kana orjat. Yhteiskunta perustui or-
juudelle ja sille, että orjat eivät nousseet 
herrojaan vastaan. Orjat kuuluivat pe-
rinteisesti isäntänsä valtaan. Provins-
seissa rangaistus oli varattu suurrikolli-
sille ja vallankumoustaistelijoille.

Huomattavasti rajummat mittasuh-
teet orjien ristiinnaulitsemiset saivat 
orjakapinoiden jälkiselvityksissä, jol-
loin tarkoituksena oli pelottaa seuraa-
vat orjasukupolvet yrittämästä samaa. 
Appianuksen mukaan roomalainen po-
liitikko Crassus naulitsi ristille 6 000 
orjaa Via Appialle Roomasta Capuaan.

Lähteet kertovat sekä elävien että 
kuolleiden ristiinnaulitsemisesta. Ruu-
miin häpäiseminen kuului merkittävä-
nä osana teloitustapaan. Häpäisemisen 
huippuna oli se, että uhri vielä eli.

Jeesuksen 
kuolema oli 
hirvittävä

vapaustaistel
ijoita?

vapaustaistel
ijoita?
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umalanpalvelukset ja messut pääsiäisen aikana 1.–5.4.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Iltakirkko ke 31.3. klo 18 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo, laulu Aila 
Knihtilä, urkuri Maija Tynk-
kynen.
Kiirastorstain messu to 1.4. 
klo 14 Oulun tuomiokirkos-
sa. Toimittaa Ari-Pekka Met-
so, avustaa Anna-Mari Heik-
kinen, urkuri Maija Tynkky-
nen.
Kiirastorstain messu to 1.4. 
klo 18 Oulun tuomiokirkos-
sa. Toimittaa Tiina Kinnu-
nen, avustaa Jyrki Vaaramo, 
kanttori Henna-Mari Sivula, 
Tuomiokirkkokuoro.
Sanajumalanpalvelus pe 
2.4. klo 10 Oulun tuomiokir-
kossa. Toimittaa Jyrki Vaara-
mo, avustaa Juha Sarkkinen, 
kanttori Raimo Paaso ja So-
fia Magdalena -yhtye.
Perheiden pääsiäiskirkko la 
3.4. klo 18 Oulun tuomiokir-
kossa. Toimittaa Tiina Kinnu-
nen ja kanttori Henna-Mari 
Sivula. Pääsiäisateria.
Pääsiäisyön messu la 3.4. 
klo 23 Oulun tuomiokirkos-
sa. Toimittaa Juha Sarkki-
nen, avustaa Tiina Kinnunen 
ja kanttori Raimo Paaso. Pää-
siäisateria.
Messu su 4.4. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Matti Pikkarainen ja avus-
taa Anna-Mari Heikkinen. 
Kanttori Henna-Mari Sivula 
ja Tuomiokirkkokuoro. 
Messu su 4.4. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Matti Pikkarainen ja 
kanttori Henna-Mari Sivula.
Sanajumalanpalvelus ma 
5.4. klo 10 Oulun tuomiokir-
kossa. Toimittaa Anna-Mari 
Heikkinen, avustaa Matti Pik-
karainen ja kanttori Raimo 
Paaso. Radiointi radio Dei.
Messu ma 5.4. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen ja 
kanttori Raimo Paaso.

Karjasillan  
seurakunta
Hiljaisen viikon iltajuma-
lanpalvelus ke 31.3. klo 19 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Juha Vähäkangas, saarna 
Ulla Säilän johdolla Jeesuk-
sen Ristin tien askeliin eläy-
tyen bibliodraaman keinoin. 
Kanttorina Juha Soranta. 

Messu to 1.4. klo 18 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustaa Katja Ylita-
lo, kanttorina Ilkka Järviö.
Messu to 1.4. klo 18 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, avustaa 
Yrjö Vilhunen, kanttorina 
Katja Nauha. 
Messu to 1.4. klo 19 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Ul-
la Säilä, saarnaa Liisa Karku-
lehto, avustavat Matti Häk-
kinen ja Heikki Karppinen, 
kanttorina Sari Wallin. Kirk-
kokuoro.
Messu to 1.4. klo 19 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, avustaa 
Sanna Komulainen, kantto-
rina Henriikka Rantala, viu-
listi Anna Savolainen. 
Hiljaisuuden messu to 1.4. 
klo 19 Maikkulan kappelissa. 
Toimittaa Esa Nevala, avus-
taa Marjukka Hamari, kant-
torina Riitta Piippo. Kappelin 
laulu- ja soitinryhmä.
Sanajumalanpalvelus pe 
2.4. klo 10 Karjasillan kirkos-
sa. Toimittaa Petri Satomaa, 
kanttorina Riitta Piippo. 
Sanajumalanpalvelus pe 
2.4. klo 10 Kastellin kirkos-
sa. Toimittaa Olavi Mäkelä, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kas-
tellin kirkkokuoro. 
Sanajumalanpalvelus pe 
2.4. klo 12 Pyhän Andreaan 
kirkossa. Toimittaa Heikki 
Karppinen, kanttorina Sa-
ri Wallin. Laulajina Jaana ja 
Jorma Pulkkinen.
Jeesuksen kuolinhetken 
hartaus pe 2.4. klo 15 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Olavi Mäkelä, kanttorina 
Riitta Piippo. Kappelin laulu.
Pääsiäisyön messu la 3.4. 
klo 23 Karjasillan kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Tuisku, 
avustavat Liisa Karkulehto, 
Juha Vähäkangas ja Sanna 
Komulainen, kanttorina Ju-
ha Soranta. Mieskuoro Wel-
jet. Pääsiäisateria. 
Messu su 4.4. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Ju-
hani Lavanko, avustaa Mar-
jukka Hamari, kanttorina Sa-
ri Wallin. Kahvikeskustelu. 
Mahdollisuus keskusteluun 
ja rukoukseen.

Messu su 4.4. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Esa 
Nevala, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Kastellin kirkkokuoro. 
Messu su 4.4. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, avus-
taa Sanna Komulainen, kant-
torina Sari Wallin. 
Messu ma 5.4. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Mar-
jukka Hamari, kanttorina 
Riitta Piippo. 
Messu ma 5.4. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Sanna 
Komulainen, avustaa Ola-
vi Mäkelä, kanttorina Sari 
Wallin. 
Messu ma 5.4. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Sanna Komulainen, avus-
taa Marjukka Hamari, kant-
toreina Sari Wallin ja Ilkka 
Järviö. 

Tuiran seurakunta
Hiljaisen viikon jumalanpal-
velus ke 31.3. klo 19 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Anna-
Leena Häkkinen, kanttorina 
Heikki Jämsä. 
Viikkomessu ke 31.3. klo 19 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Toimittaa Hannu Ojalehto, 
puhe Olavi Voittonen, kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki. 
Sekakuoro Tuike. 
Eläkeläisten ja laitosväen 
messu to 1.4. klo 13 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Lauri Ku-
jala, avustavat Paula Kyllö-
nen ja Eeva-Marja Laitinen, 
kanttorina Raakel Pöyhtäri. 
Kiirastorstain messu to 1.4. 
klo 19 Tuiran kirkossa. Toi-
mittaa Riikka Honkavaara, 
avustavat Juha Tahkokorpi 
ja teol.yo Mikko Aaltonen, 
kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki. Heli Nissinen, barito-
nitorvi. 
Kiirastorstain messu to 1.4. 
klo 19 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa Harri Fager-
holm, avustaa Pasi Kurikka, 
kanttorina Raakel Pöyhtäri, 
Eveliina Holma, viulu.

Kiirastorstain messu to 1.4. 
klo 19 Pyhän Luukkaan kap-
pelissa. Toimittaa Päivi Jus-
sila, avustaa Lauri Kujala, 
kanttorina Katri Sippola, Pir-
jo Mäntyvaara, laulu.
Sanajumalanpalvelus pe 
2.4. klo 10 Tuiran kirkossa. 
Toimittaa Pasi Kurikka, avus-
taa Harri Fagerholm, kant-
torina Heikki Jämsä. Kirkko-
kuoro. 
Sanajumalanpalvelus pe 
2.4. klo 10 Pyhän Luukkaan 
kappelissa. Toimittaa Lauri 
Kujala, avustaa Päivi Jussila, 
kanttorina Tommi Hekkala.
Sanajumalanpalvelus pe 
2.4. klo 12 Pyhän Tuomaan 
kirkossa. Toimittaa Juha Tah-
kokorpi, avustavat Riikka 
Honkavaara ja teol. yo Mikko 
Aaltonen, kanttorina Tommi 
Hekkala.
Sanajumalanpalvelus pe 
2.4. klo 12 Rajakylän seura-
kuntakodissa. Toimittaa Riit-
ta Louhelainen, kanttorina 
Heikki Jämsä. 
Jeesuksen kuolinhetken ru-
koushetki pe 2.4. klo 15 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Han-
nu Ojalehto, kanttorina Raa-
kel Pöyhtäri.
Pääsiäisyön messu la 3.4. 
klo 23 Pateniemen kirkos-
sa. Toimittaa Juha Tahko-
korpi, avustavat Sami Riipi-
nen ja teol. yo Mikko Aalto-
nen, kanttorina Katri Sippo-
la, Mikael Säily, sello. Pääsi-
äisateria.
Pääsiäisyön messu la 3.4. 
klo 23 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa Hannu Oja-
lehto, avustavat Lauri Kujala, 
Paula Kyllönen ja Saila Luuk-
konen, kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki. Heli Nissinen, pa-
suuna. Pääsiäisateria.
Messu su 4.4. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Anna-
Leena Häkkinen, avustaa Pa-
si Kurikka, kanttorina Heikki 
Jämsä. Psalmikvartetti. Radi-
ointi radio Dei.
Messu su 4.4. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Juha Valppu, avustaa 
Riitta Louhelainen, kanttori-
na Tommi Hekkala. Jaana ja 
Jorma Pulkkinen, laulu.
Messu su 4.4. klo 12 Raja-
kylän seurakuntakodissa. 
Toimittaa Harri Fagerholm, 
kanttorina Heikki Jämsä. 

Messu ma 5.4. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juha 
Tahkokorpi, saarnaa teol.yo 
Mikko Aaltonen, kanttorina 
Tommi Hekkala. 
Perheiden iloinen pääsiäis-
kirkko ma 5.4. klo 14 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Riikka Honkavaara, kanttori-
na Katri Sippola. 
 
Oulujoen seurakunta
Iltakirkko ke 31.3. klo 19 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Ilkka Mäkinen, puhe Riit-
ta Kentala, kanttorina Lau-
ri Nurkkala.
Messu to 1.4. klo 19 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Jouni 
Riipinen, avustaa Pentti Kor-
tesluoma. Kirkkokuoro, joh-
tajana ja kanttorina Sanna 
Leppäniemi. 
Sanajumalanpalvelus pe 
2.4. klo 10 Oulujoen kirkos-
sa. Toimittaa Pertti Lahtinen.  
Gaudiate-kuoro, johtajana ja 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Radiointi radio Dei.
Jeesuksen kuolinhetken 
hartaus pe 2.4. klo 15 Huo-
nesuon seurakuntakodis-
sa. Toimittaa Pertti Lahti-
nen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.
Pääsiäisyön messu la 3.4. 
klo 23 Oulujoen kirkossa. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, avus-
taa Jukka Joensuu, kanttori-
na Lauri Nurkkala. Juuso Mä-
kinen, kitara ja Pihla Mäki-
nen, nokkahuilu. Kirkkokah-
vit Oulujoen pappilassa.
Messu su 4.4. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, avustaa Jou-
ni Riipinen, kanttorina San-
na Leppäniemi. Ilona Seki-
gughi, piano.
Perhemessu su 4.4. klo 16 
Hintan seurakuntatalossa. 
Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi. Irlantilaistyylistä musiik-
kia. Kirkkokahvit.
Messu ma 5.4. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pert-
ti Lahtinen, avustaa Pent-
ti Kortesluoma, kanttorina 
Lauri Nurkkala. 

YlIKIIMInKI
Iltakirkko ke 31.3. klo 19 Yli-
kiimingin kirkossa. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttori-
na Leo Rahko. 

Messu to 1.4. klo 19 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kirkkokuoro, 
johtajana ja kanttorina Leo 
Rahko.
Sanajumalanpalvelus pe 
2.4. klo 10 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Leo Rahko.
Messu la 3.4. klo 23 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, avustaa Ola-
vi Isokoski, kirkkokuoro, joh-
tajana ja kanttorina Leo Rah-
ko. Kirkkokahvit Ylikiimingin 
seurakuntatalossa. 
Messu su 4.4. klo 10 Ylikii-
mingin kirkkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Leo Rahko. 
Messu ma 5.4. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Jouni Riipinen, kanttorina 
Jenni Rautakoski.

Hailuoto
Kiirastorstain messu to 1.4. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa 
Matti Keskinen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 2.4. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Matti 
Keskinen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. Kirkkokuoro 
avustaa.
Pääsiäispäivän messu su 
4.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Matti Keskinen, kant-
torina Kaisamarja Stöckell. 
Kirkkokuoro avustaa. Kirk-
kokahvit.
2. pääsiäispäivän sanaju-
malanpalvelus ma 5.4. klo 
18 kirkossa. Toimittaa Matti 
Keskinen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell.

Haukipudas
Iltajumalanpalvelus ke 31.3. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa 
Martti Heinonen, kanttori-
na Hannu Niemelä, Perjan-
taikuoro, johtaa Pentti Tiri.
Kiirastorstain messu to 1.4. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa 
Jaakko Kaltakari, saarna Ja-
ri Flink, kanttorina Else Piilo-
nen, musiikkiavustajina Ou-
lun ammattikorkeakoulun 
kirkkomusiikin opiskelijat. 
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Sanajumalanpalvelus pitkä-
perjantaina 2.4. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Sami Puo-
litaival, kanttorina Hannu 
Niemelä, Haukiputaan Kir-
kon Kamarikuoro.
Pitkänperjantain harta-
us pe 2.4. klo 15 Martinnie-
men srk-kodissa. Toimittaa 
Sami Puolitaival, kanttorina 
Hannu Niemelä, Reijo Alata-
lo laulu. 
Pääsiäisyön messu la 3.4. 
klo 23 srk-keskuksessa. Toi-
mittaa Jari Flink, saarna Ee-
va Mertaniemi, kanttorina 
Hannu Niemelä, Haukipu-
taan Kirkon Kamarikuoro. 
Messun jälkeen pääsiäisyön 
ateria.
Messu 1. pääsiäispäivänä 
4.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Kaltakari, saarna 
Martti Heinonen, kanttorina 
Else Piilonen.
Sanajumalanpalvelus 1. 
pääsiäispäivänä 4.4. klo 16 
Kellon srk-kodissa. Toimit-
taa Martti Heinonen, kant-
torina Hannu Niemelä, mu-
siikkiavustajina Anna ja Jen-
ni Holma. 
Sanajumalanpalvelus 2. 
pääsiäispäivänä 5.4. klo 10 
kirkossa, toimittaa Eeva 
Mertaniemi, kanttorina El-
se Piilonen. 

Kempele
Iltakirkko ke 31.3. klo 19 
kirkossa. Toimittaa Leena 
Brockman, kanttorina Eija 
Savolainen.
Kiirastorstain messu 1.4. klo 
19 kirkossa. Toimittaa Sei-
ja Helomaa, avustaa Leena 
Brockman ja Timo Riihimäki, 
kanttorina Tarja Sakko. 
Pitkäperjantain sanaju-
malanpalvelus 2.4. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Leena 
Brockman, avustaa Seija He-
lomaa, kanttorina Eija Savo-
lainen. Mukana Askeleet-
kuoro. Urut vaikenevat.

Pääsiäisyön messu la 3.4. 
klo 23 kirkossa. Toimittaa 
Martti Pennanen, avustaa 
Seija Helomaa, kanttorina 
Marjo Irjala. Messun jälkeen 
yhteinen pääsiäisateria.
Pääsiäispäivän messu su 4.4. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Riihimäki, avustaa Lee-
na Brockman ja Arvo Yrjölä, 
kanttorina Eija Savolainen.
2. Pääsiäispäivän messu ma 
5.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Seija Helomaa, avustaa 
Martti Pennanen, kanttori-
na Tarja Sakko.
Kuuntele pääsiäisen juma-
lanpalvelukset suorana: 
www.evl.fi/srk/kempele.

Liminka
Kiirastorstain messu to 1.4. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa 
Aino Pieskä, avustaa Anna-
Maari Ruotanen, kanttori-
na Mika Kotkaranta. Muka-
na Tähdet-kuoro.
Sanajumalanpalvelus pitkä-
perjantaina 2.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Ilkka Tornberg, 
kanttorina Mika Kotkaranta. 
Mukana kirkkolaulajat.
Pääsiäisyön messu la 3.4. klo 
23 kirkossa. Toimittaa Anna-
Maari Ruotanen, avustaa Ilk-
ka Tornberg. Musiikkina pää-
siäisajan lauluja gospelyhty-
een johdolla. Musiikista vas-
taa Ari Natunen. Messun jäl-
keen pääsiäisateria.
Pääsiäisaamun messu su 
4.4. klo 7 kirkossa. Toimit-
taa Aino Pieskä, avustaa Ilk-
ka Tornberg, kanttorina Mi-
ka Kotkaranta. Mukana kirk-
kolaulajat.
Ulkoilukirkko ma 5.4. klo 11 
Luontokeskuksella. Toimit-
taa Ilkka Tornberg, kantto-
rina Mika Kotkaranta.

Lumijoki
Kiirastorstain iltamessu 
1.4. klo 18 kirkossa. Toimitta-
vat Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen. 
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus 2.4. klo 10 kir-
kossa.Toimittavat Markku Töl-
li, kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen. Kuoro avustaa. 
Pääsiäissunnuntain messu 
4.4. klo 10 kirkossa. Toimitta-
vat Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen. 
Kuoro avustaa. Pyhäkoulu. 
2. pääsiäispäivän sanaju-
malanpalvelus 5.4. klo 10 
Lumilyhdyssä. Toimittavat 
Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen. 
 
Muhos
Hiljaisen viikon iltamessu 
ke 31.3. klo 19 Laitasaaren 
rukoushuoneella. Toimittaa 
Simo Pekka Pekkala, kantto-
rina Pirjo Mäntyvaara 
Kiirastorstain messu to 1.4. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa 
Pekka Kyllönen, saarnaa Jou-
ni Heikkinen, kanttorina Ossi 
Kajava, kirkkokuoro.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 2.4. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Pekka 
Kyllönen, kanttorina Ossi Ka-
java, kirkkokuoro.
Pääsiäispäivän messu su 
4.4. klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Pekka Kyllönen, saarnaa Simo 
Pekka Pekkala, kanttorina Pir-
jo Mäntyvaara, lauluryhmä.
2. pääsiäispäivä messu ma 
5.4. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, saarnaa 
rovasti Osvald Carlson, kant-
torina Pirjo Mäntyvaara.
Sanajumalanpalvelus su 
11.4. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekkala, 
saarnaa Rainer Väänänen, 
kanttorina Ossi Kajava. Isos-
koulutettavat osallistuvat ju-
malanpalvelukseen.

Oulunsalo
Sanajumalanpalvelus pit-
käperjantaina 2.4. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Tapio 
Kortesluoma, kanttorina Ta-
ru Pisto, Uusi ääni.
Messu su 4.4. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Mari Flink, 
avustaa Tapio Kortesluoma, 
kanttorina Tuomo Kangas.
Sanajumalanpalvelus ma 
5.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Mari Flink, kanttorina 
Tuomo Kangas.

Siikalatva
KESTIlÄ
Messu kiirastorstaina 1.4. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa 
Reijo Tuomola, kanttorina 
Ulla Koskelo. Kirkkokuoro 
avustaa.
Sanajumalanpalvelus pitkä-
perjantaina 2.4. klo 12 Kesti-
län kirkossa. Toimittaa Reijo 
Tuomola, kanttorina Arja Lei-
nonen. Kirkkokuoro avustaa. 
Messu pääsiäisenä 4.4. klo 
12 Kestilän kirkossa. Toimit-
taa Reijo Tuomola, kanttori-
na Unto Määttä. Kirkkokuo-
ro avustaa. 
Messu 2. pääsiäispäivänä 
5.4. klo 12 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, 
avustaa Reijo Tuomola, kant-
torina Unto Määttä. 

PIIPPola
Pentti Haanpään koulun 
pääsiäiskirkko to 1.4. klo 12 
Piippolan kirkossa. Toimit-
taa Erkki Piri, kanttorina Un-
to Määttä. 
Messu kiirastorstaina 1.4. 
klo 19 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Erkki Piri, kantto-
rina Unto Määttä.
Kärsimysajan virsiä ja lau-
luja pitkäperjantaina 2.4. 
klo 19 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Erkki Piri, kantto-
rina Unto Määttä.
Messu pääsiäisenä 4.4. klo 
10 Piippolan kirkossa. Toi-
mittaa Erkki Piri, kanttorina 
Unto Määttä.

PUlKKIla
alakoulun ja esikoulun pää-
siäiskirkko ke 31.3. klo 10 
Pulkkilan kirkossa. Toimit-
taa Erkki Piri, kanttorina Un-
to Määttä.
Yläkoulun ja lukion pää-
siäiskirkko ke 31.3. klo 11 
Pulkkilan kirkossa. Toimit-
taa Erkki Piri, kanttorina Un-
to Määttä.
Hiljaisen viikon ehtoolli-
nen ke 31.3. klo 19 Junnono-
jan rukoushuoneella. Toimit-
taa Martti Arkkila, kanttori-
na Pekka Kyöstilä.
Messu kiirastorstaina 1.4. 
klo 19 Pulkkilan kirkossa. Toi-
mittaa Martti Arkkila, kant-
torina Pekka Kyöstilä. Kirk-
kokuoro avustaa.  
Sanajumalanpalvelus pit-
käperjantaina 2.4. klo 12 
Pulkkilan kirkossa. Toimit-
taa Erkki Piri, kanttorina Un-
to Määttä. 
Messu pääsiäisenä 4.4. klo 
12 Pulkkilan kirkossa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen, kantto-
rina Arja Leinonen. Kirkko-
kuoro avustaa. 

PYHÄnTÄ
lasten pääsiäiskirkko ke 
31.3. klo 9.15 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Veijo Kin-
nunen. Lapsikuoro ja Sirkku 
Palola avustavat. Kirkon jäl-
keen päivä- ja perhekerho-
laiset siirtyvä srk-talolle.
ahtikirkko ke 31.3. klo 19 
Pyhännän kirkossa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen, kant-
torina Veijo Kinnunen. Lap-
si- ja nuorisokuoro laulavat 
kärsimysajan lauluja.
Messu kiirastorstaina 1.4. 
klo19 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Veijo Kinnunen, 
avustaa Arttu Kamula.
Sanajumalanpalvelus pit-
käperjantaina 2.4. klo 10 Py-
hännän kirkossa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen, kanttorina 
Veijo Kinnunen. Kirkkokuo-
ro avustaa. 

Pääsiäisyön messu la 3.4. 
klo 23 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Veijo Kinnunen. 
Nuorisokuoro, Leena Nissi-
nen ja Matti Saaranen avus-
tavat. Pääsiäisyön ateria seu-
rakuntatalossa.

RanTSIla
ahtikirkko ke 31.3. klo 19 
Rantsilan kirkossa. Puhe Au-
kusti Nevala, kanttorina Ar-
ja Leinonen.
Messu kiirastorstaina 1.4. 
klo 19 Rantsilan kirkossa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä, kantto-
rina Arja Leinonen. Projekti-
kuoro avustaa.
Sanajumalanpalvelus pitkä-
perjantaina 2.4. klo 10 Rant-
silan kirkossa. Toimittaa 
Merja Jyrkkä, kanttorina Ar-
ja Leinonen.
Messu pääsiäisenä 4.4. klo 
10 Rantsilan kirkossa. Toimit-
taa Merja Jyrkkä, kanttorina 
Arja Leinonen.
Jumalanpalvelus 2. pääsiäis-
päivänä 5.4. klo 10 Mankilan 
rukoushuoneella. Toimittaa 
Merja Jyrkkä, kanttorina Ar-
ja Leinonen. Kirkkokahvit ja 
Mankilan rukoushuoneyh-
distyksen vuosikokous.

Tyrnävä
Kiirastorstain messu klo 19 
Tyrnävän kirkossa. Toimit-
taa Leila Ikonen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski, Murron 
nuorten kuoro avustaa.
Kiirastorstain messu klo 19 
Temmeksen kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kanttori-
na Riina Impiö, Korsukuoro 
avustaa. Kirkkokyyti, kulje-
tuspyynnöt 0400 280 678.
Pitkänperjantain sanajuma-
lanpalvelus 2.4. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski. Kirkkokuoro.
Pääsiäispäivän sanajuma-
lanpalvelus su 4.4. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toimit-
taa Leila Ikonen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.
2. pääsiäispäivän sanaju-
malanpalvelus su 5.4. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toimittaa 
Leila Ikonen, kanttorina Rii-
na Impiö.
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umalanpalvelukset ja messut 6.–15.4.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 11.4. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo, saarna 
Veli Siljander, avustaa Ari-
Pekka Metso. Kanttori Mai-
ja Tynkkynen. www.virtuaa-
likirkko.fi. 
Viittomakielinen messu su 
11.4. klo 12 Piispantalon tal-
likappelissa. 
Messu su 11.4. klo 12 Hei-
nätorin seurakuntatalossa. 
Toimittaa Jyrki Vaaramo ja 
kanttori Maija Tynkkynen.

Karjasillan  
seurakunta
Messu 11.4. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Jaak-
ko Tuisku, saarnaa Esa Lipas-
ti, kanttorina Juha Soranta. 
Mukana Reino Tanjunen. 
Rautatieläisten ja eläkeläis-
ten kirkkopyhä. Kirkkokah-
vit. Mahdollisuus keskuste-
luun ja rukoukseen.
Messu su 11.4. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Er-
ja Järvi, kanttorina Sari Wal-
lin. Kirkkokahvit. 
Sanajumalanpalvelus su 
11.4. klo 12 Pyhän Andreaan 
kirkossa. Toimittaa Petri Sa-
tomaa, kanttorina Juha So-
ranta. Raamattusunnuntai. 
Messu su 11.4. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Erja Järvi, avustaa Henrik Ke-
tola, kanttorina Sari Wallin. 
Sanajumalanpalvelus su 
11.4. klo 12 Kaukovainion 
kappelissa. Toimittaa Jaakko 
Tuisku, kanttorina Henriikka 
Rantala. 
arabiankielinen jumalan-
palvelus su 11.4. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 15.4. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, kanttori-
na Riitta Piippo. Kahden var-
tin kirkkohetki.

Tuiran seurakunta
Viikkomessu ke 7.4. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Nanna Helaakoski, kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki. 
Saksankielinen jumalanpal-
velus pe 9.4. klo 18 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Hans Martin Röker, kant-
torina Heikki Jämsä.
Messu su 11.4. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Stiven 
Naatus, avustaa Lauri Kuja-
la, kanttorina Heikki Jämsä. 
Messu su 11.4. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Ter-
hi-Liisa Sutinen, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri. Pyhä Luu-
kas 2 eli ekorippikouluryh-
mä osallistuu messuun.
Perhejumalanpalvelus su 
11.4. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Hannu Oja-
lehto, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. Mukana Patenie-
men rauhanyhdistyksen lap-
sityö. 
Messu su 11.4. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Mat-
ti Ketola, kanttorina Heikki 
Jämsä. Rippikouluryhmät Py-
hä Tuomas 3 ja 4 osallistuvat.

Iltamessu su 11.4. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Nan-
na Helaakoski, puhe teol. yo 
Mikko Aaltonen, kanttorina 
Heikki Jämsä.
Viikkomessu ke 14.4. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Heik-
ki Jämsä. 
Ekumeeninen jumalanpal-
velus to 15.4. klo 19 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Veijo Koi-
vula.
 
Oulujoen seurakunta
Messu su 11.4. klo 10 Ou-
lujoen kirkossa. Toimit-
taa Jouni Riipinen, avustaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Sanna Leppäniemi. Ra-
diointi radio Dei.
Sanajumalanpalvelus su 
11.4. klo 12 Sanginsuun seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Lauri Nurkkala. Kirkko-
kahvit. 
Messu su 11.4. klo 16 Hin-
tan seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi. Kirkkokahvit. Lähetysti-
laisuus, esillä nimikkolähet-
ti Emma Holmströmin työ 
Kambodzassa.

YlIKIIMInKI
Messu su 11.4. klo 10, Yli-
kiimingin kirkossa. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttori-
na Jenni Rautakoski. 

Hailuoto
Messu su 11.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Matti Keski-
nen, kanttorina Kaisamarja 
Stöckell. 

Haukipudas
Messu su 11.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Martti Heino-
nen, saarna Eeva Mertanie-
mi, kanttorina Hannu Nie-
melä. Kirkkokahvit. Seura-
kunta tarjoaa ilmaista kirk-
kokyytiä, kyytitilaukset dia-
koniatoimistoon pe klo 9–11 
p. 5472 636
luontojumalanpalvelus su 
11.4. klo 16 Martinniemes-
sä, Villenniemen makasiinil-
la. Toimittaa Eeva Mertanie-
mi, kanttorina Hannu Nie-
melä. Jumalanpalvelus to-
teutetaan kansanlaulukirk-
kona, säestäjänä Iin laulupe-
limannit. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen lettukahvit, va-
paaehtoinen kahviraha. 

Kempele
Konfirmaatiomessu su 11.4. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Riihimäki, avustaa Leena 
Brockman, Antti Ristkari ja 
Arto Pisilä, kanttorina Mar-
ja-Liisa Jääskeläinen. Muka-
na kirkkokuoro.
Konfirmaatiomessu su 11.4. 
klo 14 kirkossa. Toimittaa 
Leena Brockman, avustaa 
Timo Riihimäki, Arto Pisi-
lä ja Antti Ristkari, kanttori-
na Marja-Liisa Jääskeläinen. 
Mukana Versot.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
11.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Aino Pieskä, kanttorina 
Mika Kotkaranta.
Iltamessu su 11.4. klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Matti Lauri-
la, liturgina Aino Pieskä. Mu-
siikista vastaavat nuoret.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
11.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttorina 
Juha Pöykkö. Pyhäkoulu. Gi-
deonit vierailevat.

Siikalatva
PUlKKIla
Konfirmaatiojumalanpal-
velus la 10.4. klo 16.30 Pulk-
kilan kirkossa. Toimittaa Erk-
ki Piri, avustaa Perttu Kyllö-
nen, kanttorina Arja Leino-
nen. 
Konfirmaatiomessu la 10.4. 
klo 18 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Erkki Piri, avusta-
vat Perttu Kyllönen ja Sirkku 
Palola, kanttorina Arja Lei-
nonen.

PYHÄnTÄ
Sanajumalanpalvelus su 
11.4. klo 19 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Veijo Kin-
nunen.

RanTSIla
Messu ja kappalainen Mer-
ja Jyrkän virkaanasettami-
nen su 11.4. klo 10 Rantsilan 
kirkossa. Toimittaa lääninro-
vasti Erkki Piri, saarna kappa-
lainen Merja Jyrkkä. Rovas-
tit Heikki Hurskainen ja Han-
nu Lauriala sekä kappalaiset 
Perttu Kyllönen ja Reijo Tuo-
mola sekä veteraanikuoro 
avustavat, kanttorina Arja 
Leinonen. Ruokailu ja juhla 
seurakuntatalossa. 

Tyrnävä
Messu su 11.4. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Jaak-
ko Kaltakari, saarna Jorma 
Kiviranta, kanttorina Heikki 
Lumiaho.
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31.3.–15.4.2010enot oulussa 

Pitkänäperjantaina käydään 
yrttitarhasta Golgatalle

Pitkäperjantaina 2. huhtikuu-
ta Oulussa vietetään sanaju-
malanpalvelusten lisäksi Jee-
suksen kuolinhetken hartaudet 

kello 15 Karjasillan ja Tuiran kirkois-
sa ja Huonesuon seurakuntakodissa. 

Pitkäperjantain jumalanpalveluk-
sissa kirkko on puettu mustiin ja alt-
tarilla on viisi punaista ruusua merk-
kinä ristiinnaulitun Jeesuksen haa-
voista.

Syvemmälle Jeesuksen ristintiel-
le johdattaa kello 13 alkava Käy yrtti-
tarhasta polku -runomatinea. Heinä-
torin seurakuntatalossa. 

– Matinealla on pitkä perinne, en-
simmäisen kerran runomatinea oli 25 
vuotta sitten. Niinpä matinea onkin 
muodostunut monen oululaisen pää-
siäisen kiinteäksi osaksi, kertoo runo-
matinean ohjaaja Aili Heikkinen.

Matineassa esiintyvät hänen lisäk-
seen Verna Granroth, Olavi Kokko, 
Väinö Kokkonen, Kirsti Leino ja Jyr-
ki Vaaramo.

Pitkän perjantain jälkeen koit-
taa lankalauantai. Illalla pääsiäisyön 
messuissa alkaa ilo Kristuksen ylös-
nousemuksesta, kun risti kannetaan 
kirkkoon ja alttarivaatteet vaihde-
taan valkoisiksi. Useissa kirkoissa on 
öisen messun jälkeen yhteinen ateria 
tai kirkkokahvit.

RAUHAN TERvEHDYS

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Hartaus ke 31.3. ja 14.4. klo 
14, Hollihaan palvelukoti. 
31.3. Jyrki Vaaramo, ehtool-
linen, 14.4. Anna-Mari Heik-
kinen.
Raamattupiiri ke 31.3. ja 
14.4. klo 16, Aurinkokoti. Jyr-
ki Vaaramo.
Miesten piiri ke 31.3. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Rukoushetki ke 31.3., 7.4. ja 
14.4. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. 
Hartaus to 1.4. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Jyrki 
Vaaramo, pyhä ehtoollinen.
Sana elää pe 2.4. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
aamupiiri la 3.4. klo 10, Van-
ha pappila. 
Rauhanyhdistyksen seu-
rat su 4.4. ja 11.4. klo 17, Ou-
lun tuomiokirkko. 4.4. Tapa-
ni Kirsilä ja Pentti Kopperoi-
nen, 11.4. Kyösti Karjula ja 
Matti Määttä.
Hiljaisuuden rukoushetki 
ma 5.4. klo 17, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Missä sie-
lu lepää – pyhän kohtaami-
sen paikat. Alustaa ekoteolo-
gi Pauliina Kainulainen. Tee-
tarjoilu. Järj. myös Sinapinsie-
men ry ja Oulun NNKY.
Rauhanyhdistyksen seurat 
ma 5.4. klo 17, Oulun tuo-
miokirkko. Sulo Kautto ja 
Antti Leskelä.
Päiväseurat ke 7.4. ja 14.4. 
klo 12, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Hartaus ke 7.4. klo 14, Aurin-
kokoti. Juha Sarkkinen, eh-
toollinen.
Hartaus ke 7.4. klo 15, Seni-
oritalo. Jyrki Vaaramo, eh-
toollinen.
Miesten piiri ke 7.4. ja 14.4. 
klo 18, Heinätorin seurakun-
tatalo. 
ompeluseurat to 8.4. klo 14, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Torstain raamattupiiri to 
8.4. ja 15.4. klo 14, Keskus-
tan seurakuntatalo. Ruoka-
la. 1. Moos. 27. Anna-Mari 
Heikkinen.
Raamattupiiri to 8.4. ja 15.4. 
klo 16, Intiön seurakuntako-
ti. Jyrki Vaaramo.
Hartaus to 8.4. ja 15.4. klo 
18.30, Kuntotalo. 8.4. Jyrki 
Vaaramo, 15.4. Anna-Mari 
Heikkinen.
aamupiiri la 10.4. klo 10, 
Vanha pappila. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 10.4. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
opettajien raamattupiiri 
ma 12.4. klo 16, Vanha pap-
pila, Jössensali. 
Rauhanyhdistyksen kirk-
koilta ti 13.4. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko. Olavi Isokoski 
ja Matti Niemelä.
Keskiviikkoseurat ke 14.4. 
klo 18, Vanha pappila, Sipi-
läsali. Hannele Lusikka.
Hartaus to 15.4. klo 14, Sara 
Wacklin -koti. Jyrki Vaaramo, 
ehtoollinen.

Karjasillan seurakunta
Miesten raamattupiiri ke 
31.3., 7.4. ja 14.4. klo 18, Kar-
jasillan kirkko ryhmätyötila. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-

seurat ti 6.4. klo 19, Karjasil-
lan kirkko.
Pappilan raamattupiiri ke 
7.4. ja 14.4. klo 11, Kastellin 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
ke 7.4. klo 18, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Raamattupiiri to 8.4. ja 15.4. 
klo 18, Maikkulan kappeli. 
Torstai-illan raamattupiiri 
to 8.4. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Pappilan puoli.
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 9.4. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 9.4. klo 19, 
Maikkulan kappeli. 
Hengellisen syventymisen 
piiri ti 13.4. klo 18.30, Maik-
kulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 15.4. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 
Raamattupiiri to 15.4. klo 
17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
1.4., 8.4. ja 15.4. klo 16, Py-
hän Tuomaan kirkko. Ystä-
vänkammari. 
Raamattupiiri ti 6.4. ja 13.4. 
klo 18, Niittyaron seurakun-
takoti. 
Raamattupiiri ke 7.4. ja 21.4. 
klo 18, Pateniemen kirkko.
Raamattupiiri to 8.4. ja 
15.4. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko. Sumppu.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat la 3.4. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 8.4. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Miesten piiri ti 13.4. klo 18, 
Tuiran kirkko. Samuel Yare-
din alustus Etiopian kopti-
kirkko ja Etiopian kristillisyys.

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen seu-
rat ke 14.4. klo 19, Oulujo-
en kirkko. Matti Pennanen.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 9.4. klo 18.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Urkuvartti ke 31.3. klo 12.15, 
Oulun tuomiokirkko. Paasto-
najan urkukoraaleja teemas-
ta Oi rakkain Jeesukseni.
Käy yrttitarhasta polku - 
pitkäperjantain runoma-
tinea pe 2.4. klo 13, Heinä-
torin seurakuntatalo. Esiin-
tyjät Aili Heikkinen, Verna 
Granroth, Olavi Kokko, Väi-
nö Kokkonen, Kirsti Leino ja 
Jyrki Vaaramo.
J. S. Bachin Matteuspassio 
pe 2.4. klo 18, Oulun tuomio-
kirkko. Ks. erillinen ilmoitus.
Virsilauluilta ti 13.4. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Pääsiäisvirsiä, Esko Laukka-
nen.
Yhteisvastuukonsertti su 
18.4. klo 17, Oulun tuomio-
kirkko. Ks. yhteisvastuuil-
moitus.

Karjasillan seurakunta
Pietari-oratorio ma 5.4. klo 
18, Karjasillan kirkko. Ks. 

erillinen ilmoitus.
Hyväntekeväisyyskonsert-
ti su 11.4. klo 14, Karjasil-
lan kirkko. Ks. erillinen il-
moitus.
Kirjavirtaa pappilassa -kir-
jallisuuspiiri ke 14.4. klo 
18, Kastellin kirkko. Giovan-
ni Guareschin Isä Camilloin 
kylä tai Isä Camillo vauhdis-
sa tai Isä Camillo ja hänen 
laumansa sekä P. G. Wode-
housen Kiitos, Jeeves. 
Huuda minua avuksi hädän 
päivänä – psalmiluentaa ja 
viulumusiikkia su 18.4. klo 
18, Kastellin kirkko.Ks. yh-
teisvastuuilmoitus.

Tuiran seurakunta
Tuiran kanttorien yhteis-
vastuukonsertti su 25.4. klo 
16, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Ks. yhteisvastuuilmoitus.
Kutsu merelle -musiikkiti-
laisuus ke 28.4. klo 18, Tui-
ran kirkko. Ks. yhteisvas-
tuuilmoitus.

Oulujoen seurakunta
Koululauluilta ma 12.4. klo 
18, Sanginsuun seurakunta-
koti. Ks. yhteisvastuuilmoi-
tus.
Virsilauluilta ti 13.4. klo 18, 
Oulujoen pappila. Ks. yhteis-
vastuuilmoitus.

Diakonia
Työttömien ateria ke 31.3.,  
7.4. ja 14.4. klo 11–13, Öber-
gin talo. 

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. 
Ystävänkamari ti 6.4. ja 
13.4. klo 13, Kaukovainion 
kappeli. 13.4. tiedot ks. yh-
teisvastuuilmoitus.
Maikkulan diakoniaryh-
mä ti 6.4. klo 14, Maikkulan 
kappeli. 
Diakoniapiiri ma 12.4. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Juttutupa työikäisille elä-
keläisille ja työttömille ma 
12.4. klo 13, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
Työttömien ruokailu to 1.4.,  
8.4. ja 15.4. klo 12, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Juttutupa ma 5.4. ja 12.4. 
klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 12.4. vierailu Koske-
lan seurakuntakodille. Läh-
tö Luukkaan kappelilta klo 
10.30. Lisätietoja Saila Luuk-
konen p. 040 5747 092
Juttutupa ma 12.4. klo 
10.30, Koskelan seurakunta-
koti. Pyhän Luukkaan Juttu-
tuvan vierailu.
Diakoniapiiri ma 12.4. klo 
14, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Pateniemen diakoniapiiri to 
22.4. klo 13–15, 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 6.4. klo 13.15, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Keskustelukerho ti 6.4. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
nuorten aikuisten ilta pe 
9.4. klo 18, Öbergin talo, 
Vapaaehtoistyön pysäkki.  
18–40-vuotiaille.
Keskustelukerho ti 13.4. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
nuorten aikuisten retki la 
8.5. klo 16. Kotakirkko-ret-
ki Isoniemeen Haukiputaal-
le. 18–40-vuotiaille. Mukana 
Kaisa Jaakkola ja Elina Hyvö-
nen. Lähtö Öbergin talon pi-
hasta klo 16. Eväät seurakun-
nan puolesta. Ilm. viimeis-
tään 23.4. p. 040 5156 935.

KUUloVaMMaISET
Hiljaisen viikon ehtoollis-
kirkko to 1.4. klo 16, Palve-
lukeskus Runola. 
Hyvä tietää – mukava osal-
listua -luento pe 9.4. klo 
9.30, Keskustan seurakunta-
talo. Palveluesimies Marja-
Leena Kemppainen kertoo 
hoitotakuu-asiasta.
Viittomakielinen messu su 
11.4. klo 12, Piispantalon tal-
likappeli. 
lähetyspiiri ma 12.4. klo 14, 
Kuurojen yhdistys. 

nÄKöVaMMaISET
näköpiiri ti 6.4. klo 13, Kes-
kustan seurakuntatalon ala-
sali. Toiverunoja, vieraana Ou-
lun seudun lausujat. Runotoi-
veet etukäteen Paulalle p. 050 
4305 178 tai ota toiverunosi 
mukaan. Opasystävä vastassa 
klo 12.30 alkaen ulko-ovella.
näkövammaisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri to 
15.4. klo 13, Diakoniakeskus, 
alakerran ryhmätila. Kahvi-
tarjoilu. Opasystävä vastas-
sa pihalla klo 12.30 alkaen.

PÄIHDETYö
Miesten saunailta ke 7.4. ja 

14.4. klo 16–17.30, Öbergin 
talo. 
naistenryhmä pe 9.4. klo 
9–16. Retki Vasamolle.
Tavoiteryhmä ma 12.4. klo 
9–16. Retki Vasamolle.

Lähetys
lähetyssoppi to 8.4. ja 15.4. 
klo 10–14, Keskustan seura-
kuntatalo. Leivonnaisia, kä-
sitöitä, arpoja ja muuta mu-
kavaa sekä vohvelikahvila. 
Tuotto nimikkotyölle Suo-
men Lähetysseuran kautta. 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ei ole avoinna hiljaisella 
viikolla, ke 7.4. alkaen ma-ke 
ja pe klo 10–14. Puodista käy-
tettyjä astioita, liinavaattei-
ta, koruja, kirjoja sekä pajan 
tuotteita, tarjolla myös kah-
via yms. Pajassa tehdään kä-
sitöitä. P. 044 316 1720. 
Vappukeitaan suunnittelu-
kokous ti 6.4. klo 18, Keskus-
tan seurakuntatalo. Ks. erilli-
nen ilmoitus.
lähetystovi pe 9.4. klo 12, Sii-
pi, lähetyksen puoti ja paja. 
Laulua, mukana Riitta Piippo.
Siiven sauvat ke 14.4. klo 
14.30, Siipi, lähetyksen puo-

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

Olavi Kokko, Aili Heikkinen, Kirsti Leino, Verna Granroth ja Väinö Kokkonen harjoittelemassa.

Kukin esiintyjistä lukee vuorollaan tarinaa.
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ti ja paja. Mukaan omat sau-
vat ja ulkoiluvaatteet.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 8.4. ja 15.4. 
klo 14, Vanha pappila, Sipi-
läsali. Raamattutunti 8.4. Ju-
hani Lavanko, 15.4. Väinö Si-
mojoki.

Karjasillan seurakunta
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
6.4. ja 13.4. klo 17.30, Kauko-
vainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
lähetyspiiri ma 12.4. klo 
16.30, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 12.4. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 12.4. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

Oulujoen seurakunta
YlIKIIMInKI
Piispankamarin kahvila  ja 
kirpputori maanantaisin ja 
perjantaisin klo 11–14, ei hil-
jaisella viikolla. Paikkana en-
tinen kunnantalo. Myytävä-
nä käsitöitä ja pientä tavaraa.

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

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 4.4. ja 11.4. klo 
16.30, Koulukatu 10. 
Perhekerho ti 6.4. ja 13.4. 
klo 10, Heinätorin seurakun-
tatalo.
Perhekerho to 8.4. ja 15.4. 
klo 10, Intiön seurakuntakoti.
Pyhäkoulu su 11.4. klo 12, 
Makasiininkatu 6. 

Karjasillan seurakunta
Perhekerho ke 31.3., 7.4. ja 
14.4. klo 9.30, Maikkulan 
kappeli. 
Perhekerho ke 31.3., 7.4. ja 
14.4. klo 10, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Perhekerho ti 6.4. ja 13.4. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ke 7.4. ja 14.4. 
klo 9.30, Kastellin kirkko. 
Perhekerho ke 7.4. ja 14.4. 
klo 9.30, Karjasillan kirkko. 
Perhekerho ke 7.4. ja 14.4. 
klo 9.30, Kaukovainion kap-
peli. 7.4. Valokuvaus.
Pyhäkoulu su 11.4. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Pyhäkoulu 
jumalanpalveluksen aikana. 
Pyhäkoulu su 11.4. klo 10, 
Kastellin kirkko. Pyhäkoulu 
jumalanpalveluksen aikana. 
Pyhäkoulu su 11.4. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Pyhäkoulu su 11.4. klo 12, 
Maikkulan kappeli. Jumalan-
palveluksen aikana. 
Perhekerho ma 12.4. klo 10, 
Sarasuon päiväkoti. 
Taidepyhis ma 12.4. klo 
14.30, Metsokankaan koulu.

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu su 4.4. ja 11.4. klo 

10, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Pyhäkoulu la 10.4. klo 11.30, 
Kuivasjärven seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 11.4. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Kansainvälinen pyhäkoulu 
su 11.4. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Pyhäkoulu 
suomen kielellä. 
Koskelan perhekerho ke 
7.4.  ja 14.4. klo 9.30, Koske-
lan seurakuntakoti. 
Kuivasjärven perhekerho 
ke 7.4. ja 14.4. klo 9.30, Kui-
vasjärven seurakuntakoti. 
Pateniemen perhekerho ke 
7.4. ja 14.4. klo 9.30, Patenie-
men kirkko. 
Rajakylän perhekerho ke 
7.4. ja 14.4. klo 9.30, Rajaky-
län seurakuntakoti. 
Tuomaan perhekerho ke 
7.4. ja 14.4. klo 9.30, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
luukkaan perhekerho to 
8.4. ja 15.4. klo 9.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
International Family Club 
– englanninkielinen perhe-
kerho to 8.4. klo 13, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Ks. Kan-
sainvälisyys.

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 11.4. klo 12, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 11.4. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 7.4. ja 14.4. 
klo 9.30, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Perhekerho ke 7.4. ja 14.4. 
klo 9.30, Hintan seurakun-
tatalo. 
Perhekerho ke 7.4. ja 14.4. 
klo 9.30, Myllyojan seura-
kuntatalo. 
Perhekerho ke 7.4. ja 14.4.  
klo 9.30, Heikkilänkankaan 
seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 7.4. ja 14.4. 
klo 9.30, Saarelan seurakun-
takoti. 
Perhekerho ke 7.4. ja 14.4. 
klo 9.30, Sanginsuun seura-
kuntakoti. 

YlIKIIMInKI
Perhekerho ke 7.4. ja 14.4. 
klo 10, Ylikiimingin seura-
kuntatalo.

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

Nuoret

Karjasillan seurakunta
nuortenilta ke 31.3. ja 14.4. 
klo 19, Kaukovainion kappeli. 
nuortenilta ti 6.4. klo 18, Py-
hän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
nuortenilta ke 31.3., 7.4. 
ja 14.4. klo 18.30, Koskelan 
seurakuntakoti. 
Tuiran seurakunnan 11. 
isoskoulutus ke 7.4. tai 14.4. 
klo 17, Koskelan seurakunta-
koti. Aiheena Ensiapua. 
nuorten improryhmä to 
15.4. klo 17, Tuiran kirkko. 

Nuoret aikuiset 
nuorten aikuisten raamat-
tupiiri ke 7.4. ja 14.4. klo 18, 
Vanha pappila. 

Takkailta ti 13.4. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli. 

oPISKElIJaJÄRJESTöT
Evankelisten opiskelijoiden 
opiskelijailta ke 31.3., 7.4. ja 
14.4. klo 18.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 31.3. Jeesus 
elää! -pääsiäisseurat, 7.4. Va-
pauteen Kristus vapautti, Pa-
si Kurikka, 14.4. Avainnippu 
elämään, Erkki Koskenniemi.
Evankelinen nuorten ai-
kuisten ilta pe 9.4. klo 18, 
Heinätorin seurakuntata-
lo. Ylösnousemus ja elämä, 
Jaakko Lounela.
Körttiopiskelijoiden seurat 
la 10.4. klo 12, Marjaana & 
Matti Tikanmäki, Repsikka-
pojantie 8. Seurat ja kodin 
siunaaminen.
oPKon opiskelijailta la 10.4. 
klo 19, Öbergin talo. Virsi-ilta.
Kansanlähetyksen Kol-
me kohtaamista -ilta ma 
12.4. klo 18.30, Torikatu 9 A 
32. Kaisa ja Jaakko Lounila: 
Mies, vaimo ja Jumala.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Tarinatupa ke 31.3., 7.4. ja 
14.4. klo 13, Intiön seura-
kuntakoti. 
Toiminta- ja keskusteluker-
ho to 8.4. ja 15.4. klo 10.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 8.4. ja 
15.4. klo 12, Hautajaishuo-
neisto. Seurakuntakerho 
Senioripäivä ma 12.4. klo 
11, Heinätorin seurakunta-
talo. Verenpaineen mittaus 
klo 11–12. Mahdollisuus ruo-
kailuun 4 € . 
Hopealankakerho ma 12.4. 
klo 12.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Seurakuntakerho 
Hopealanka

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 8.4. ja 
15.4. klo 13, Kastellin kirkko. 
Mukana pastori Esa Nevala.
Eläkeläisten kerho to 8.4. 
klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Eläkeläisten kerho ma 12.4. 
klo 12.30, Maikkulan kap-
peli.
Seurakuntakerho ma 12.4. 
klo 13.30, Caritas-koti, Cari-
tas-sali. 
Seurakuntakerho ti 13.4. klo 
13, Höyhtyän palvelukeskus, 
Mummon kammari.
Eläkeläisten kerho to 15.4. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 
Vierailu Pikkaraisen kodalle 
os. lyijytie 2. Makkaranpais-
toa, kahvittelua, tarinoita 
nuotion lämmössä. Vapaaeh-
toinen kahviraha yv-keräyk-
sen hyväksi. Yhteislähtö Kar-
jasillan kirkolta 13.30.

Tuiran seurakunta
Vanhustyön linja keskiviik-
koisin klo 9–11 puhelinnu-
merossa 08 5314 616. Nume-
roon voi soittaa, kun on yk-
sin tai kaipaa kuuntelija a, 
kun haluaa puhua tärkeistä 
asioista ja kun haluaa pyytää 
kotikäyntiä tai jättää soitto-
pyynnön.
Eläkeläisten ja laitosväen 
messu to 1.4. klo 13, Tuiran 
kirkko. Messun jälkeen on 

Hietasaaressa 
lauantaitanssit 
Yhteisvastuun 

hyväksi

Hietasaaren tanssimajakan parketilla pyöräh-
dellään lauantaina 17. huhtikuuta kello 20.30 
alkaen Saanko luvan? – liikuttaako yhteis-

vastuu -tansseissa. Illan orkesterina esiintyy Tai-
kakuu. 

Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2010 kohtee-
na ovat köyhät lapsiperheet Suomessa ja Haitissa. 
Tanssitapahtumaa ideoineen nuorisotyönohjaajan 
Maire Kuoppalan sydäntä se koskettaa erityisesti.

– Olen työssäni törmännyt tilanteisiin, joissa 
esimerkiksi sisarukset sanovat toisilleen, että syö 
nyt, kun ei tiedä milloin seuraavan kerran syö-
dään. Hätä Haitissa on varmasti vielä moninker-
tainen. Samalla kun auttaa toisia, voi tanssitapah-
tumaan osallistumalla huolehtia itsestä ja saada lii-
kunnan iloa.

Toista kertaa järjestettävissä yhteisvastuutans-
seissa on mukana Oulun Martat. He tarjoavat il-
lan aikana pientä suolaista ostettavaksi. 

Pääsylipun hinta on 15 euroa, josta 20 prosent-
tia menee Yhteisvastuukeräykselle. Lippuja voi os-
taa ennakkoon 15. huhtikuuta saakka arkisin kello 
12–16 Öbergin talosta.

RAUHAN TERvEHDYS

yhteinen kahvihetki, jonka 
jälkeen paluukuljetus noin 
klo 14.45. Linja-autokulje-
tus on osallistujille ilmai-
nen. Linja-autoreitti 1: klo 
12.05 Palokan palvelukes-
kus, klo 12.10 Rajakylän seu-
rakuntakoti, klo 12.20 Koske-
lan seurakuntakodin pysäk-
ki, klo 12.25 Koskelan pal-
velukeskus, klo 12.35 Tui-
ran palvelukeskus, klo 12.45 
Tuiran kirkko. Linja-auto-
reitti 2: klo 12.10 Patenie-
men kirkko, klo 12.15 Kui-
vasjärvi, Karjakentän pysäk-
ki, klo 12.20 Ajaa Kaitoväy-
lää, Yliopistonkadun pysäk-
ki, klo 12.30 Hiidentien pää-
tepysäkki, ajaa Järvitietä, klo 
12.35 Ajaa Kaarnatietä, Alp-
pila, klo 12.45 Tuiran kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 8.4. klo 
13, Tuiran kirkko. Lisät. Aino-
Liisa Ilkko p. 040 7510 064.
Eläkeläisten kerho to 8.4.  ja 
15.4. klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 15.4. 
klo 13, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho to 8.4. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 8.4. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo.
Porinapiiri ma 12.4. klo 11, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 12.4. 
klo 12, Hintan seurakunta-
talo. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
12.4. klo 18, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 15.4. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat. 

YlIKIIMInKI
Seurakuntakerho ti 6.4. klo 
11, Ylikiimingin seurakunta-
talo. 
Porinakerho ma 12.4. klo 
10, Vanhustentalon kerho-
huone. 
laulukerho to 15.4. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Leirit ja retket

Karjasillan seurakunta
Veteraanien leiri 3.–6.5. Ro-
kuan leirikeskus. Ilm. viimeis-
tään 13.4. p.  08 3161 340. Lei-
rin hinta 62 €. Mukana Nina 
Niemelä ja Marjo Heikkinen. 
Retki Tampereelle 21.– 23.5. 
9–14-vuotiaille oululaisille. 
Käydään Särkänniemessä, il-
mailumuseossa ja jumalan-
palveluksessa. Ilm. p. 08 3161 
340 arkisin klo 9–16 tai www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo vii-
meistään 3.5. Lisät. Esa Harju, 
p. 040 5752 713. 

Oulujoen seurakunta
Retki Baltiaan. Seurakunta-
retki Viroon, Latviaan ja Liet-
tuaan 9.–13.6. Hinta on noin 
450 € / 2 hh tai 550 € / 1 hh. 
Mukaan mahtuu 40 nopein-
ta, etusijalla Oulujoen seu-
rakunnan jäsenet. Sis. kyy-
dit turistibussilla ja laivalla, 
hotellimajoitukset, ruokai-
lut puolihoidolla, matkava-
kuutuksen Oulun seurakun-
tien jäsenille, kaupunkikier-
toajelun Riikassa sekä päivä-

31.3.–15.4.2010enot oulussa 

Johann Sebastian Bach

MATTEUS-PASSIO
Oulun tuomiokirkossa

pe 2.4. klo 18

Niall Chorell 
Jorma Hynninen
Ari Rautakoski 

Henna-Mari Sivula
Essi Luttinen 

Jari Parviainen

Oulun katedraalikuoro 
Sofia Magdalena -yhtye

Oulun Kamarikuoro
Oulunsalo Ensemble

Pohjankartanon yläasteen tyttökuoro

Johtaa Raimo Paaso

Ohjelma 20 /15 euroa
Oulun tuomiokirkkoseurakunta ja Limingan seurakunta

w w w.sxc . hu /  Dan i e l  K äsmay r
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retken Ristikukkulalle ja Run-
dalenin palatsiin. Sitovat ilm. 
viim. 9.4. p. 08 3161 340. Tied. 
Eija Röning 040 558 0435 ja 
Anu Fedotoff 040 574 7098. 
Matkajärjestelyistä vastaavat 
Koskilinjat ja Matka-Vekka. 

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

Tuiran seurakunta
Puuhakerho maanantaisin 
ja keskiviikkoisin klo 9, Inti-
ön hautausmaan kasvihuo-
neen kellari. Puutöitä.
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
6.4. ja 13.4. klo 10, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Kerho ko-
koontuu kirkon kellarissa.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 6.4. ja 13.4. 
klo 17, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
aikuisten kuntopiiri ke 7.4. 
ja 14.4. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo. 

Muut menot
Pappi tavattavissa. Ks. eril-
linen ilmoitus.
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.
Kirkkokahvikeskustelut su 
4.4. klo 10, Karjasillan kirk-
ko. Keväällä aina kuukauden 
ensimmäisenä sunnuntaina. 
Keskustelun pohjana on juu-
ri päättynyt messu, josta yksi 
seurakuntalainen on tehnyt 
muistiinpanoja. Keskustelus-
sa käydään läpi seurakunta-
laisen havaintoja, tuntemuk-
sia ja kokemuksia. Paikalla on 
seurakuntalaisia sekä mes-
sun toimittajia. Luonnollises-
ti myös kahvia tarjolla.
Kevätkirpputori su 11.4. klo 
9–13, Talvikankaan monitoi-
mitalo. Ks. yhteisvastuuil-
moitus.
naisten ilta ma 12.4. klo 18–
20, Öbergin talo. Yhdessä-
oloa, keskustelua ja iltahar-
taus. Mahdollisuus sauno-
miseen.

Kansainvälisyys
lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.
International Family Club- 
englanninkielinen perhe-
kerho on Thursday 8th of 
April from 1 pm to 2.30 pm 
at Pyhän Luukkaan kappeli, 
Yliopistokatu 7, Linnanmaa. 
More info Anu Marden 044 
3161 718.
Deutschsprachiger Gottes-
dienst am Freitag 9.4. um 18 
Uhr in der Pyhän Luukkaan 
kappeli. Mit Hans Martin Rö-
ker und Heikki Jämsä.
Kansainvälinen pyhäkoulu 
su 11.4. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Pyhäkoulu 
suomen kielellä. 
arabiankielinen jumalan-
palvelus su 11.4. klo 17, Kau-
kovainion kappeli.

Pappi 
tavattavissa 

tuomiokirkossa
Oulun tuomiokirkko 
on avoinna ja pappi 

tavattavissa 
sunnuntaisin klo 12–14 

kastetoimituksia, 
avioliittoon vihkimisiä, 

sielunhoitoa ja kirkkoon 
liittymisiä varten.

 Tällöin on mahdollista 
myös varata aikoja 

kirkollisiin toimituksiin.

Kaukovainion kappelin Ystävänkamari 
tiistaina 13.4. klo 13 Pikkaraisen kodalla os. Lyijytie 2
Makkaranpaistoa, kahvittelua, tarinoita nuotion läm-
mössä. Vapaaehtoinen kahvimaksu.

Koululauluilta 
maanantaina 12.4. klo 18 

Sanginsuun seurakuntakodissa
Lauletaan vanhoja koululauluja, laulattamassa  kant-
tori Leo Rahko. Kahvitarjoilu ja arvontaa.

Virsilauluilta 
tiistaina 13.4. klo 18 Oulujoen pappilassa 

Mukana Ilkka Mäkinen ja Lauri Nurkkala. Kahvitar-
joilu ja arvontaa. 

Pääsiäisajan urkumusiikkikonsertti 
sunnuntaina 18.4. klo 17 Oulun tuomiokirkossa 

Maija Tynkkynen. Ohjelma 5 €.

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 €.

Tuiran kanttorien yhteisvastuukonsertti 
sunnuntaina 25.4. klo 16 Pyhän Tuomaan kirkossa

Kanttorit Katri Sippola, Marjo Irjala, Heikki Jämsä, 
Lauri-Kalle Kallunki ja Tommi Hekkala musisoivat. Va-
paa pääsy. Ohjelmamaksu 5 €.

Kutsu merelle -musiikkitilaisuus 
keskiviikkona 28.4. klo 18 Tuiran kirkossa 

Järjestää Pertti Haipola. Muut esiintyjät Martti Heiku-
ra, Matti Partanen, Riitta Piippo, Heikki ja Eeva-Mar-
ja Laitinen. Tilaisuudessa on yhteislaulua ja arvontaa. 

Kevätkirpputori
sunnuntaina 11.4. klo 9–13 

Talvikankaan monitoimitalossa

Kirpputorilla on myyntipöytä, jonka tuotto lahjoite-
taan keräykselle. MLL:n tuotteiden myyntiä ja 
kahvio. Järjestelyissä mukana MLL:n Korvensuoran 
paikallisyhdistys. Lisätietoja mll.fi/korvensuora.

Hyväntekeväisyyskonsertti 
sunnuntaina 11.4. klo 14 Karjasillan kirkossa 

Oulun kaupungin tervehdys 
Avauspuhe parkinsonpotilas

Asiantuntijaluento emeritusprofessori Vilho Myllylä 
Aiolos-kuoro Kempeleestä, johtaa Elina Könönen 

Yksinlaulua Sari Hourula säestäjänä pianisti 
Jussi-Pekka Heikkilä 

 Jani Metsäperä säestäjänä pianisti 
Jussi-Pekka Heikkilä 

Naiskuoro Viihdepiikkarit, johtaa Ahti Sepp 
Juontaa parkinsonpotilas 

Tuotto Kempeleen Parkinson-naisten kerholle. 
Vapaaehtoinen ohjelma 10 €.

Yöpyhis 17.–18.4.2010
Yöpyhis alkaa lauantaina 17.4. klo 16 ja 

päättyy sunnuntaina 18.4. klo 10 alkavaan messuun.
Paikkana on Pyhän Luukkaan kappeli ja 

kappelin kerhotilat.

Yöpyhis on pyhäkoulua leiritunnelmissa - laulua, pelailua ja 
uusia ystäviä. Se on koululaisen kokoinen yökyläily kirkolle.

Yöpyhis on myös hiljentymisen paikka. Hiljennymme 
opetukseen,hartauteen, ja nukkumaan.

Yöpyhis on ilmainen ja suunnattu kouluikäisille. Osallistujille 
tarjotaan päivällinen, sekä ilta- ja aamupala. 

Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje.

Vetäjinä ovat koulutetut aikuiset pyhäkoulunopettajat.
Lähde rohkeasti mukaan!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 12.4. mennessä:
Maria Matilainen 050 3021 303, tai 

Maria.matilainen@netti.fi

Tuiran seurakunnan pyhäkoulutyö

Kiirastorstaina 1.4.
Messut:
Klo 13 Tuiran kirkossa (eläkeläisten ja 
laitosväen messu (Lauri Kujala).
Klo 14 tuomiokirkossa (Ari-Pekka Metso).
Klo 18 tuomiokirkossa (Tiina Kinnunen), 
Kastellin kirkossa (Olavi Mäkelä), Kauko-
vainion kappelissa (Jaakko Tuisku).
Klo 19 Karjasillan kirkossa (Ulla Säilä, 
saarna Liisa Karkulehto), Pyhän Andreaan 
kirkossa (Petri Satomaa), Tuiran kirkossa 
(Riikka Honkavaara), Maikkulan kappelis-
sa (hiljaisuuden messu, Esa Nevala), Pyhän 
Luukkaan kappelissa (Päivi Jussila), Pyhän 
Tuomaan kirkossa (Harri Fagerholm), 
Oulujoen kirkossa (Jouni Riipinen), Ylikii-
mingin kirkossa (Olavi Isokoski).
Hiljaisen viikon ehtoolliskirkko klo 16 
Palvelukeskus Runolassa. 

Pitkäperjantaina 2.4.
Sanajumalanpalvelukset:
Klo 10 tuomiokirkossa (Jyrki Vaaramo), 
Karjasillan kirkossa (Petri Satomaa), 
Kastellin kirkossa (Olavi Mäkelä), Tuiran 
kirkossa (Pasi Kurikka), Pyhän Luukkaan 
kappelissa (Lauri Kujala),Oulujoen kirkos-
sa (Pertti Lahtinen), Ylikiimingin kirkossa 
(Olavi Isokoski).
Klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa (Juha 
Tahkokorpi), Pyhän Andreaan kirkossa 
(Heikki Karppinen), Rajakylän seurakun-
takodissa (Riitta Louhelainen).
Jeesuksen kuolinhetken hartaudet:
Klo 15 Karjasillan kirkossa (Olavi Mäke-
lä), Tuiran kirkossa (Hannu Ojalehto), 
Huonesuon seurakuntakodissa (Pertti 
Lahtinen).
Käy yrttitarhasta polku -runomatinea klo 
13 Heinätorin seurakuntatalossa. Esiinty-
jät: Aili Heikkinen, Verna Granroth, Olavi 
Kokko, Väinö Kokkonen, Kirsti Leino ja 
Jyrki Vaaramo. 
J. S. Bachin Matteuspassio klo 18 tuomio-
kirkossa. Niall Chorell evankelista/ tenori, 
Jorma Hynninen Jeesus, Ari Rautakoski 
Juudas, Pilatus ja Pietari, Henna-Mari 
Sivula sopraano, Essi Luttinen altto, Jari 
Parviainen, basso. Oulun katedraalikuoro, 
Sofia Magdalena -yhtye, Oulun kamari-
kuoro ja Pohjankartanon yläasteen tyttö-
kuoro. Orkesterina Oulunsalo Ensemble. 
Johtaa Raimo Paaso. Ohjelma 20/15 e. 

Lauantaina 3.4.
Perheiden pääsiäiskirkko klo 18 tuomiokir-
kossa (Tiina Kinnunen).
Pääsiäisyön messut:
Klo 23 tuomiokirkossa (Juha Sarkkinen), 
Karjasillan kirkossa (Jaakko Tuisku, pääsi-
äisateria), Pateniemen kirkossa (Juha Tah-
kokorpi, pääsiäisateria), Pyhän Tuomaan 
kirkossa (Hannu Ojalehto, pääsiäisateria), 

Oulujoen kirkossa (Ilkka Mäkinen, kirkko-
kahvit Oulujoen pappilassa), Ylikiimingin 
kirkossa (Pertti Lahtinen, kirkkokahvit 
seurakuntatalolla).

Pääsiäispäivänä 4.4.
Messut:
Klo 10 tuomiokirkossa (Matti Pikka-
rainen), Karjasillan kirkossa (Juhani 
Lavanko), Kastellin kirkossa (Esa Nevala), 
Tuiran kirkossa (Anna-Leena Häkkinen), 
Pyhän Luukkaan kappelissa (Juha Valppu), 
Oulujoen kirkossa (Pentti Kortesluoma), 
Ylikiimingin kirkossa (Olavi Isokoski).
Klo 12 Heinätorin seurakuntatalossa 
(Matti Pikkarainen), Kaukovainion kap-
pelissa (Esa Nevala), Maikkulan kappelissa 
(Juha Vähäkangas), Pyhän Andreaan 
kirkossa (Heikki Karppinen), Rajakylän 
seurakuntakodissa (Harri Fagerholm).
Klo 16 Hintan seurakuntatalossa (perhe-
messu, Ilkka Mäkinen).

2. pääsiäispäivänä 5.4.
Messut:
Klo 10 Karjasillan kirkossa (Liisa Karku-
lehto), Kastellin kirkossa (Sanna Komulai-
nen), Tuiran kirkossa (Juha Tahkokorpi, 
saarna Mikko Aaltonen), Oulujoen kirkos-
sa (Pertti Lahtinen), Ylikiimingin kirkossa 
(Jouni Riipinen).
Klo 12 Intiön seurakuntakodissa (Anna-
Mari Heikkinen), Pyhän Andreaan kirkos-
sa (Sanna Komulainen).
Sanajumalanpalvelukset:
Klo 10 tuomiokirkossa (Anna-Mari Heik-
kinen).
Klo 14 Pyhän Tuomaan kirkossa (per-
heiden iloinen pääsiäiskirkko, Riikka 
Honkavaara)
Hiljaisuuden rukoushetki klo 17 tuomio-
kirkon kryptassa. Keskusteluun johdattaa 
ekoteologi Pauliina Kainulainen.
Pietari-oratorio klo 18 Karjasillan kirkossa. 
San. Niilo Rauhala, säv. Antti Heikkilä. 
Solistit Heikki Rainio tenori, Sirkka Rauta-
koski mezzosopraano, Joose Vähäsöyrinki 
baritoni, Ari Rautakoski baritoni ja Mark-
ku Liukkonen basso. Cantio Laudis -kuoro 
ja Oulun Kamariorkesteri. Teoksen johtaa 
Olli Heikkilä. Ohjelma 10/5 e.

Radio 
Pe 2.4. klo 10 sanajumalanpalvelus 
Oulujoen kirkosta Radio Deissä.
Su 4.4. klo 10 messu Tuiran kirkosta 
Radio Deissä.
Ma 5.4. klo 10 sanajumalanpalvelus 
tuomiokirkosta Radio Deissä.

www.virtuaalikirkko.fi
Pe 2.4. klo 18 Bachin Matteuspassio 
tuomiokirkosta. 

Ristin tietä pääsiäisen iloon

Seuraava Rauhan Tervehdys 
ilmestyy 15. huhtikuuta.
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31.3.–15.4.2010enot 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

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 paikkaa
Marraskuun	14.	ja	15.	päivänä	järjes-
tetään	seurakuntavaalit.	Oulussa	va-
litaan	113	edustajaa	seurakuntaneu-
vostoihin	 ja	 seurakuntien	 yhteiseen	
kirkkovaltuustoon.	Syksyn	vaaleihin	
haluamme	hyviä	ehdokkaita	–	Sinut.

Verkostoidu
Taivaan Isän
kanssa. Haemme
palvelukseen
osa-aikaisia
projektipäälliköitä.
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. 

Kastetut
Tuomiokirkko: Arne Eevert 
Artonpoika Hildén, Eeme-
li Ilmari Matero, Frans Ilma-
ri Piikivi. 
Karjasilta: Aaro Eerik Juha-
ni Barsk, Joona Eetu Elias Es-
kola, Milja Elena Karhumaa, 
Aaro Jaakko Viljami Lahti,  
Jaro Veikko Valtteri Laihola, 
Silva Saga Maria Louhisalmi, 
Joel Juhani Lukka, Antti-Jus-
si Aleksanteri Mettovaara, 
Unto Jukka Aapeli Parkki-
nen, Alina Lyydia Seppänen, 
Aapo Henrikki Siira, Alpo El-
meri Timonen. 
Tuira: Kaapo Elmeri Finning, 

Veeti Antero Tapani Grön-
strand, Lauri Anselmi Helis-
ten, Peetu Elia Huhtala, Siina 
Inari Koskelo, Senni Eva Ma-
ria Lusua, Helmi Saga Sofia 
Nissilä, Viljami Pietiläinen, 
Romeo Raminpoika Sippa-
la, Ossi Jaakko Samuel Sir-
viö, Vilho Henrik Ulkuniemi.
oulujoki: Tarmo Oskari Hap-
ponen, Lucas Daniel Kalevi 
Koiranen, Ville Matias Körk-
kö, Jeremia Joonatan Lauri, 
Oliveri Onni Kasperi Mäen-
tausta, Emmi Matilda Niemi, 
Aapo Oskari Palokangas, Aa-
da Josefiina Toppila.

Vihityt
Tuomiokirkko: Tomi Juhani 
Ketolainen ja Mervi Helena 
Lepistö, Oula-Aleksi Mikko-
nen ja Hanna Katriina Har-
tikainen.
Tuira: Mika Juhani Rantala ja 
Laura Hannele Räisänen.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Teuvo Saka-
ri Haapalainen 53, Rauha 
Koivumäki 89, Liisa Marjat-
ta Päätalo 82, Alpo Kalervo 
Taskinen 66.
Karjasilta: Leevi Jaakko Kla-
puri 90, Lyyli Annikki Kum-
pulainen s. Rankinen 89, Syl-
vi Annikki Laine s. Kylmänie-
mi 87, Maiju Annikki Määt-
tä s. Harjula 77, Ahti Johan-
nes Panula 85, Lempi Tyyni 
Romppanen s. Loikas 101, Sa-
kari Albert Vorne 55.
Tuira: Irja-Liisa Aalto s. Ant-
tila 78, Aino Kantola s. Savo-
lainen 89, Maija-Liisa Murto 
s. Saarela 89, Rauni Kyllikki 
Vesa s. Kinnunen 77.
oulujoki: Heikki Juhani Ant-
tonen 58, Aarne Kinnunen 
80, Anna-Liisa Parkkinen s. 
Holmi 69, Eino Eevertti Vuo-
ti 92, Pekka Urpo Juhani Väy-
rynen 70.

Talkoolaisia 
tarvitaan
 Vappukeitaan 

suunnittelukokous 

tiistaina 6.4. klo 18 
 Keskustan 

seurakuntatalossa

Talkoolaisia tarvitaan 
suunnittelemaan ja to-
teuttamaan Vappukei-
dasta. 

Tehtäviä on monenlai-
sia: ruuanlaittoa, leipo-
mista, koristelua, myyn-
tiä ja tiskaamista.

Vappukeidas on lähetys-
työn perinteikäs vappu-
tapahtuma. Sen tuotol-
la tuetaan seurakuntien 
lähetystyötä Suomen 
Lähetysseuran kautta. 

Pietari-oratorio 
maanantaina 5.4. klo 18 Karjasillan kirkossa 

Niilo Rauhalan sanoittama ja Antti Heikkilän säveltä-
mä pääsiäisenä 2009 kantaesitetty oratorio. Cantio 
Laudis -kuoro ja Oulun kamariorkesteri. Solisteina te-
nori Heikki Rainio, mezzosopraano Sirkka Rautakoski, 
baritoni Joose Vähäsöyrinki, baritoni Ari Rautakoski ja 
basso Markku Liukkonen. Olli Heikkilä johtaa teoksen. 

Ohjelma 10/5 €.

Pietari-oratorio 



23   Nro 12      31.3.–15.4.2010

eurakunnissa tapahtuu 31.3.–15.4.2010

Pääsiäinen on 
kirkkovuoden tärkein 
juhla. Se on juhlien juhla, 
festum festorum, kuten 
paavi Leo Suuri sitä 
luonnehti 400-luvulla. 

Pääsiäisenä juhlan ja ilon ai-
heena on Kristuksen ylös-
nousemus. Kristus nou-
si kuolleista, ja ihmiskun-

ta pääsi synnin ja kuoleman val-
lasta. Tämä on kristinuskon ydin.

Sana pääsiäinen tulee siitä, et-
tä silloin päästään eroon pitkästä 
paastosta, johon laskeuduttiin jo 
laskiaisena, seitsemän viikkoa ai-
emmin. Toisaalta sana liittyy juu-
talaisten pääsiäiseen, jolloin juh-
litaan israelilaisten pääsyä pois 
Egyptin orjuudesta.

Pääsiäinen on hepreaksi pesah. 
Sana muistuttaa verbiä pasah, 
’mennä ohi’. Israelilaisten en-

Pääsiäisenä 
maistellaan 
elämää

simmäisenä pääsiäisenä Egyp-
tissä Herra kulki niiden talojen 
ohi, joiden ovenpieleen oli sivelty 
merkki pääsiäislampaan verellä. 
Näin israelilaiset pelastuivat kuo-
lemalta.

Myös ruotsin kielen pääsiäistä 
merkitsevän påsk-sanan taustalla 
on heprean pesah. Englannin eas-
ter- ja saksan ostern-sanojen poh-
jana on sen sijaan Austro, mui-
naisgermaanien kevään jumala-
tar. Kristillinen ylösnousemus-
juhla antoi siten uuden sisällön 
esikristilliselle kevään juhlalle.

vanhin 
kristillinen juhla
Pääsiäinen on vanhin tunnet-
tu kristillinen juhla. Sitä vietet-
tiin jo 100-luvulla. Seurakunta 
valvoi jumalanpalveluksessa ko-
ko pääsiäisyön. Kristuksen toi-
sen tulemisen odotettiin tapah-
tuvan pääsiäisyönä, samalla ta-
valla kuin Jumala vapautti Isra-

elin kansan Egyptin orjuudesta 
pääsiäisyönä.

Tänä vuonna pääsiäissunnun-
tai osuu kalenterissamme huhti-
kuun 4. päivälle. Jo pääsiäislau-
antain iltana alttarin musta vä-
ri vaihdetaan valkoiseen, ja pää-
siäisen alttarikukkana on viat-
tomuutta kuvaava pääsiäislilja. 
Pääsiäisyönä koko kristikunta 
riemuitsee. Perinteisesti on us-
kottu, että pääsiäisaamuna au-
rinkokin tanssii ylösnousemuk-
sen kunniaksi.

Muna symboloi 
elämää
Pääsiäisellä on monia tunnus-
merkkejä, joista kaikki kuvaavat 
uuden elämän alkua. Pääsiäis-
munat symboloivat iankaikkis-
ta elämää. Munan kuori kuvas-
taa Jeesuksen hautaa, jonka läpi 
elämä murtautuu. Suklaamuni-
en yllätys symboloi iloa siitä, että 
Jeesus ei olekaan kuollut.

Legendan mukaan jo Mag-
dalan Maria antoi ensimmäisen 
pääsiäismunan Rooman keisari 

Tiberiukselle. Samalla hän ker-
toi Jeesuksen nousseen kuolleista. 

Alun perin pääsiäismunat vär-
jättiin punaiseksi, sillä väri yh-
distyy ristillä vuotaneeseen Jee-
suksen vereen. 

Uuden elämän vertauskuvia 
ovat myös pääsiäistiput. Pääsiäis-
pupua taas on pidetty hedelmäl-
lisyyden vertauskuvana, sillä ka-
nit lisääntyvät nopeasti. Vanhan 
uskomuksen mukaan jänis nuk-
kui silmät avoinna. Siksi jänistä 
pidettiin vertauskuvana Jeesuk-
sesta, joka ei kuollessaan vaipu-
nut ikuiseen uneen.

Pääsiäisenä syödään lammas-
ta, joka muistuttaa Jeesuksen vii-
meisestä ateriasta. Jeesus on Ju-
malan karitsa, joka antoi henken-
sä ihmisten vapauttamiseksi.

Pääsiäisen suosikkikukkaa, 
narsissia, voi luonnehtia ylösnou-
semuksen kukaksi, sillä maan al-
le haudattu sipuli murtaa kevääl-
lä tiensä maan pinnalle kukki-
maan. Myös hiirenkorvalle puh-
jenneet oksat ja rairuoho kuvaa-
vat uuden elämän alkua.

Pajunkissat 
korvaavat palmunoksat
Pajunkissoilla kuvataan palmun 
oksia, joita kansa levitti Jerusa-
lemiin ratsastaneen Jeesuksen 
eteen tielle. Itä-Suomessa vir-
pomisella on toivotettu onnea 
ja siunausta sekä muistettu Jee-
suksen ratsastusta Jerusalemiin. 
Myöhemmin virpomiseen on se-
koittunut rannikko-Suomen ta-
pa pukea pienet lapset noidiksi tai 
trulleiksi pääsiäisen aikaan. 

Suomalaisen perinneruoan 
mämmi vertautuu israelilaisten 
happamattomaan leipään. Hap-
pamaton leipä on osa israelilais-
ten pääsiäisateriaa. Hapan oli 
juutalaisille pahan vertausku-
va. Kristillisessä kirkossa kristi-
tyt ovat ”happamattomia”, pa-
han vallasta vapautettuja. Make-
aksi imellettyä mämmiä syötiin 
jo keskiajalla Länsi-Suomessa. 
Myöhemmin makeat leivonnai-
set ovat saaneet saman merkityk-
sen happamattomana herkkuna.

RAUHAN TERvEHDYS

Yle TV1 näyttää suora-
na lähetyksenä juma-
lanpalvelukset pitkä-
perjantaina, pääsiäis-

yönä ja ensimmäisenä pääsi-
äispäivänä. 

Pitkäperjantain jumalanpal-
velus lähetetään Ylistaron kir-
kosta kello 10. TV1 ja Yle Radio 
1 lähettävät ortodoksisen pää-
siäisyön aamujumalanpalve-
luksen Uspenskin katedraalis-
ta Helsingistä lauantaina kello 
23.55. Pääsiäispäivänä kello 10 
nähdään pääsiäismessu Tampe-
reelta Messukylän kirkosta.

Hiljaisen viikon Pisara-har-
tausohjelmat keskittyvät pää-
siäisen tapahtumiin. TV1 lä-
hettää ohjelman maanantaista 

perjantaihin kello 14.55, lauan-
taina 3. huhtikuuta kello 11.05 
ja toisena pääsiäispäivänä 5. 
huhtikuuta kello 15.51.

Radiomessuja 
eri puolilta maata
Myös YLE Radio 1:stä voi 
kuunnella pääsiäisen jumalan-
palveluksia. Kiirastorstaina 1.4. 
lähetetään katolisen kiirastors-
tain iltamessu Pyhän Henrikin 
katedraalista Helsingistä kel-
lo 18. 

Pitkäperjantaina jumalan-
palvelus lähetetään Sodan-
kylän kirkosta kello 10.  Kris-
tuksen hautauspalvelus lähe-
tetään puolestaan Uspenskin 
katedraalista Helsingistä kello 

18. Pääsiäispäivänä lähetetään 
jumalanpalvelus Savonlinnan 
tuomiokirkosta kello 10 ja kel-
lo 18 kuullaan Jyväskylän ad-
venttiseurakunnan jumalan-
palvelus.

Toisena pääsiäispäivänä ra-
dioidaan jumalanpalvelus Il-
majoen kirkosta kello 10. 

Panteleimon 
päättää pääsiäisajan
Kirkkojen johtajat pitävät pää-
siäisviikolla aamuhartauk-
sia Yle Radio 1:ssä. Tiistaina 
6. huhtikuuta hartauden pitää 
Katolisen kirkon piispa Teemu 
Sippo. Keskiviikkona 7. huhti-
kuuta ja perjantaina 9. huhti-
kuuta puhuu arkkipiispa Juk-

ka Paarma. Torstaina 8. huh-
tikuuta kuullaan everstiluut-
nantti Arja Laukkasta Pelas-
tusarmeijasta ja lauantaina 10. 
huhtikuuta hartauden pitää 
Ortodoksisen kirkon metropo-
liitta Panteleimon. Hartaudet 
lähetetään kello 6.15 ja 7.50.

Pääsiäismusiikki 
soi verkossa
Digitaalinen radiokanava Ylen 
Klassinen lähettää runsaasti 
kirkkomusiikkia pääsiäisenä. 
Ohjelmistossa on muun muas-
sa Beethovenin oratorio Kristus 
Öljymäellä kiirastorstaina kel-
lo 19.43 ja Wagnerin musiik-
kidraamaa Parsifal pitkänä-
perjantaina kello 23.10. Bach-

in Matteus-passio lähetetään 
lauantaina kello 18 ja Pergole-
sin Stabat mater ensimmäise-
nä pääsiäispäivänä kello 14.39. 
Ylen Klassista voi kuunnella 
osoitteessa www.yleradio1.fi

RAUHAN TERvEHDYS

Kirkon pääsiäissivut, joilla 
on tietoa pääsiäisen taustoista 
ja tapahtumista osoitteessa
evl.fi/paasiainen. 
Toimittaja Mikko Huotari 
seuraa blogissaan, kuinka 
ruoho kasvaa osoitteessa 
www.pod.fi.

Pääsiäinen näkyy ja kuuluu mediassa
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Luontojumalanpalvelus
sunnuntaina 11.4. klo 16 Martinniemessä, 

Villenniemen makasiinilla, Villentien päässä. 

Jumalanpalveluksen toimittaa Eeva Mertaniemi, 
kanttorina Hannu Niemelä. 

Jumalanpalvelus toteutetaan kansanlaulukirkkona, 
säestäjänä Iin laulupelimannit.

Lettukahvit, vapaaehtoinen kahviraha. 
Makkaranpaistoa 1 € / makkara.
Tuotto yhteisvastuukeräykseen. 

Varaa mukaan lämmittävä istuinalusta.

Järjestäjinä Haukiputaan seurakunta, 
Puttaan Martat ja Häyrysenniemen kylätoimikunta

Kirkkoherranvirasto ja ta-
loustoimisto avoinna kiiras-
torstaina klo 10–14.
omaishoitajien vertaistuki-
ryhmä ti 6.4. klo srk-keskuk-
sen neuvotteluhuoneessa.
lähetyspiiri ti 6.4. klo 13 lä-
hetystoimiston vieraskama-
rissa.
naiseuden unelmia ja haas-
teita. Äiti-ryhmä aloittaa ti 
6.4. klo 17.30 Wirkkulassa, 
Kirkkotie 10 B. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset perhe-
terapeutti, psykodraamaoh-
jaaja-opisk. Teija Pirnes, p. 
040 5420 651, teija.pirnes@
instory.fi.
Miesten saunailta ti 6.4. klo 
19.30–21 Vesijatulin takka-
huoneessa ja tilaussaunas-
sa. Kokoontuminen Jatulin 
aulassa klo 19.25. Tieduste-
lut Martti Heinonen p. 040 
5812 546.
Seurakuntakerho ke 7.4. klo 
13 Kellon srk-kodissa, to 8.4. 
klo 13 srk-keskuksen isossa 
salissa sekä ma 12.4. klo 13 
Jokivarren vanhustentalos-
sa. Kuljetuspyynnöt perjan-
taisin klo 9–11 diakoniatoi-
mistoon p. 5472 636.
Puttaan Tuvan avajaiset 
ke 7.4. klo 17, Kirkkotie 10 
C. Hartauspuhe Martti Hei-
nonen. Vakkurilan histori-
aa. Gospel-bändi soittaa ja 
soitattaa. Tarjoilua diako-
nia- ja lähetystyön hyväksi. 
Avajaisten jälkeen alkaa Put-
taan Tuvan säännöllinen toi-
minta. Torstaisin ja perjan-
taisin klo 12–15 on mahdol-

lisuus käydä kahvittelemas-
sa, lukea ja lainata lehtiä tai 
kirjoja, seurustella tai teh-
dä käsityöostoksia. Käsitöitä 
voi myös tehdä itsenä kahvi-
lapäivinä.
Raamattupiiri ke 7.4. klo 18 
srk-keskuksen monitoimisa-
lissa (Luuk.19).
Kellon diakonia- ja lähetys-
piiri ma 12.4. klo 14.30 Liisa 
Similällä, Kuusikonkuja. Mu-
kana Eeva Mertaniemi ja He-
lena Ylimaula.
Vapaaehtoisten vinkki-ilta 
ma 12.4. klo 17 Puttaan Tu-
valla, Kirkkotie 10 C. Vinkke-
jä ja ohjausta vapaaehtoisil-
le, jotka avustavat liikkumi-
sessa ja ulkoilussa apua tar-
vitsevia. Kouluttajana fysio-
terapeutti Anne Haapala. Il-
moittautumiset to 8.4. men-
nessä Johannalle, p. 045 
1393 993.
Mielenterveyskuntoutuji-
en omaisten vertaistuki-
ryhmään odotetaan osallis-
tujia. Seuraava kerta ke 14.4. 
klo 18 Kirkkotie 10 C.
Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 15.4. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa.
Juttukahvila to 15.4. klo 13 
Martinniemen srk-kodissa. 
Kuljetuspyynnöt perjantai-
sin klo 9–11 diakoniatoimis-
toon p. 5472 636.
nuorisotyönohjaaja Pekka 
Rintamäen 50-vuotissynty-
mäpäiväseurat to 15.4. klo 
18 Wirkkulassa. Vastaanotto 
alkaa klo 17.30. Mahdolliset 
muistamiset tilille 574075-

278246. Viestiksi Pekka 50-
v. Tarjoilua varten ilmoittau-
tumiset p. 040 5843 126 tai 
sähköpostilla pekka.rinta-
maki@evl.fi.
Hetki parisuhteelle -perhe-
leiri 16.-18.4. Isoniemen leiri-
keskuksessa. Leiri antaa tilaa 
puolisoiden väliselle kohtaa-
miselle ja parisuhteen syven-
tämiselle. Aikuisille ja lapsil-
le omaa ohjelmaa. Osallis-
tujille lähetetään leirikir-
je. Ilmoittautumiset viimeis-
tään 31.3. Laila Rantakokko, 
p. 040 8668 319, laila.ranta-
kokko@evl.fi.
Rantapohjan alueen kehi-
tysvammaisten kirkkopyhä 
su 18.4. klo 10 Kiimingin kir-
kossa. Jumalanpalveluksen 
jälkeen ruokailu ja yhteistä 

ohjelmaa srk-keskuksessa. Il-
moittautumiset, ruokavaliot 
ja kyytitarpeet viim. 9.4. dia-
koniatoimistoon perjantaisin 
klo 9–11 p. 5472 636.
Rovastikunnan lähetyspy-
hä su 18.4 Pudasjärvellä. Il-
moittautumiset pe 9.4. men-
nessä Helena Ylimaulalle p. 
040 5014 76. Messun jälkeen 
lounas ja juhla.
Haukiputaan kehitysvam-
maisten tuki ry:n kevätko-
kous ke 31.3. klo 18 srk-kes-
kuksen monitoimisalissa.
Rauhanyhdistys: Haukipu-
das: Pääsiäisseurat su 4.4. 
klo 17 ja ma 5.4. klo 13 ry:llä.
Messu ma 5.4. klo 18 kirkos-
sa. Raamattuluokka pe 8.4. 
klo 18.30 ry:llä. Pyhäkoulut 
su 11.4. klo 12 T. Holmalla, 

Rehulla, Hiltusella ja R. Ala-
kärpällä. Seurat su 11.4. klo 
17 ry:llä. Lauluseurat ke 14.4. 
klo 18.30 Yrttiaholla, Melo-
jantie 15. Kello: Pitkäper-
jantain lauluseurat pe 2.4. 
klo 18.30 Kellon srk-kodis-
sa. Päiväkerho pe 9.4. klo 17 
Kellon srk-kodissa. Raamat-
tuluokka (pienet) pe 9.4. klo 
17.30 Harjulla. Ompeluseu-
rat pe 9.4. klo 18.30 Peräta-
lolla. Pyhäkoulu su 11.4. klo 
12 Kosamolla ja Rehulla. Jo-
kikylä: Seurat ma 5.4. klo 14 
ry:llä. Päiväkerhot ti 6.4. ja 
ke 7.4. klo 17.30 ry:llä. Pien-
ten raamattuluokka pe 9.4. 
klo 17.30 ry:llä. Ompeluseu-
rat pe 9.4. klo 18.30 Sirpa ja 
Jarno Vänttilä, Raili ja Timo 
Karsikas, Siru ja Pekka Hin-

tikka. Isojen raamattuluok-
ka la 10.4. klo 18.30 Sirpa ja 
Sampo Saarijärvellä. Pyhä-
koulut su 11.4. klo 12 Ase-
ma e Aki Sarajärvi, Asema 
p Littow Timo, keskikylä Ta-
pio Pakanen, Vänttilänperä 
Niemelä Reima, Taipaleen-
kylä Karsikas Timo. Seurat 
su 11.4. klo 16 ry:llä. Päivä-
kerhot ti 13.4. ja ke 14.4. klo 
17.30 ry:llä. Sisarpiiri to 15.4 
klo 18.30 ry:llä.
Kuollut: Reino Andreas Kuu-
sikko 87, Maire Annikki Kor-
vala 84.
avioliittoon kuulutettu: To-
ni Antero Tuominen ja Sanna 
Leena Annanpalo.
Kastettu: Fanni Lyydia Torn-
berg, Eliel Ilmari Pohjola, 
Toivo Andreas Alavaikko.
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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

Yhteystiedot

virasto 387 172 
Kirkkoherra 
045 2369 094 
Diakonissa 
045 638 1973 
Suntio 
045 630 6081
Talouspäällikkö 
045 630 6082
Kerhohuone 387 512

Saarenkartanon ehtoollis-
hartaus to 1.4. klo 14.30.
Raamattu- ja rukousilta ti 
6.4. klo 18 srk-salissa.
Päiväpiiri ke 7.4. klo 10 Saa-
renkartanossa.
Kaverikerho to 8.4. klo 10 
kirkossa. Pääsiäishartaus ja 
-aamiainen.
Kirkkokuoro to 8.4. klo 
18.30. Kevätkokous.
liikuntasalin perhevuoro 
pe 9.4. klo 10–11.
Pyhäkoulu su 11.4. klo 12 kir-
kossa.
Eläkeliitto ti 13.4. klo 11 srk-
salissa.
Päiväpiiri ke 14.4. klo 10 Saa-
renkartanossa.
Kaverikerho to 15.4. klo 10 
kirkossa.
Kastettu: Laila Fanni Johan-
na Ranta.

Cantus Bothnica konsertoi Hailuodossa

Kemiläinen lauluyhtye Cantus Bothnica konsertoi 
Hailuodon kirkossa perjantaina 9. huhtikuuta kel-
lo 19. Konsertissa soivat niin tunnetut kuin harvi-
naisemmatkin negrospirituaalit tuorein tulkinnoin. 
Ohjelmiston tuttuihin afroamerikkalaisiin sävelmiin 
kuuluvat muun muassa Kumbaya ja Swing Low sekä 
Amacing Grace.
Cantus Bothnica on kuuden Hepolan koulun opetta-
jan muodostama a´cappella -lauluyhtye. Ryhmä pe-
rustettiin vuonna 2008 ja nykyisessä kokoonpanossa 
sielut ja sävelet ovat soineet viime vuodesta lähtien. 
Lisätietoja lauluyhtyeestä osoitteesta www.cantus-
bothnica.com.

Päiväkerhot: Päivä- ja per-
hekerhot jatkuvat normaa-
listi ti 6.4. alkaen.
Koululaisten pääsiäiskirkko 
ke 31.3. klo 9.
lumilyhdyn hartaushetki 
ke 31.3. ja 14.4. klo 14.
Matalakynnys su 4.4. klo 16 
Korsuhovissa. Mukana Toni 
Eskola ja Pekka Siitonen.
Kirkkovaltuuston kokous ti 
6.4. klo 18 srk-talossa.
Raamattupiiri ti 13.4. klo 
18.30, "Isä meidän". Huom. 
ti 6.4. ei ole raamattupiiriä.
Keskipäivänkerho ke 7.4. 
klo 12, "Ylösnousseen todis-
tajia", Joh.20:19–31.
Partio: Metsähanhet Naskun 
laavulla pappilassa to 8.4. ja 
15.4. klo 18. Hiljaisella viikol-
la (vko 13) ei ole partiota.
Kuorot: Hiljaisella viikolla 
(vko 13) ei ole kuoroja.
Diakonia: Limingan rovasti-
kunnan yhteinen omaishoi-
tajien leiri 4.–6.5. Roku-
an kuntokeskuksessa. Lei-
rin omavastuu 50 €. Tarkem-
pi ohjelma ja ilmoittautumi-
set Marjolta 12.4. mennessä.
limingan rovastikunnan lä-
hetystapahtuma Pyhä yk-
sinkertaisuus su 11.4. klo 
14 Limingan seurakuntata-
lossa. Ohjelmallista yhdes-
säoloa lähetysteemojen ää-
rellä. Vieraana mm. Pakis-
tanin pitkäaikainen lähetti 
Arja Lehmijoki. Päivä päät-
tyy klo 18 alkavaan iltakirk-
koon Limingan kirkossa. Ti-
laisuudessa on ruokailu, jon-
ka vuoksi ilmoittautuminen 

ti 6.4. mennessä Kirsille p. 
044 7521 225.
Rauhanyhdistys: Nuorten-
ilta pe 9.4. klo 19 Niemi-
korvella ja raamattuluokka 
Myllysellä. Seurakuntapäi-
vä ja ruokailu su 11.4. klo 12 
ry:llä. Sisarpiiri ma 12.4. klo 
19 ry:llä. Ompeluseurat ke 
14.4. klo 19 ry:llä. Päiväker-
ho ry:llä ma, ke klo 17–18.30 
ja ti, to klo 17.30–19. 
Kuollut: Erkki Henrik (Heik-
ki) Pesola 68.

Seuraava Rauhan 
Tervehdys ilmestyy 

15. huhtikuuta.
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liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Matteus-Passio ke 31.3. klo 
18 kirkossa.
Hartaus ja HPE to 1.4. klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodilla.
Jeesuksen kuolinhetken 
hartaus pe 2.4. klo 15 Ranta-
kylän kappelilla. Aino Pieskä.
Esikoislestadiolaisseurat la 
3.4. klo 18 seurakuntatalol-
la. Puhujina Eino Ruusula ja 
Pauli Väänänen.
Hyvänmielen päiväkahvit 
ti 6.4. klo 12 mielenterveys-
kuntoutujille pappilan piha-
piirin vintillä. Mukana Sinik-
ka Ilmonen. Tervetuloa ensi-
kertalaisetkin.
Seurakuntakerho ke 7.4. klo 
12 srk-talolla. Vieraana leh-
tori Kerttu Inkala. Puhutaan 
kirkon vuositeemasta Pyhä.
Tupoksen olohuone ke 7.4. 
klo 13–15 Vanamon yläker-
rassa. Mukana Eero ja Kyllik-
ki Väyrynen.
Englanninkielinen raamat-
tupiiri ke 7.4. klo 19–20.30 
lähetysvintillä.
niittypirtin kerho ti 13.4. 
klo 13 vanhusten palveluta-
lolla. Huomaa poikkeukselli-
nen päivä, tiistai. Mukana Si-
nikka Ilmonen ja Pirkko Pu-
hakka.
Hartaus ke 14.4. klo 13.15 
vuodeosastolla.
Tupoksen olohuone ke 14.4. 
klo 13–15 Vanamon yläker-
rassa. Maisa Hautamäen tu-
liaiset matkalta.
lähimmäispalvelun tuki-
henkilöilta ke 14.4. klo 18 
nuorisotoimistossa srk-talol-

la. Kiinnostaako lähimmäi-
sen auttaminen. Lisätietoja 
Sinikka Ilmoselta.
Raamattu-ja rukouspiiri ke 
14.4. klo 18.30 lähetysvin-
tillä.
lähetys: Limingan rovasti-
kunnan lähetystapahtuma 
teemalla Pyhä yksinkertai-
suus su 11.4. klo 14 Limin-
gan seurakuntatalossa. Oh-
jelmallista yhdessäoloa lä-
hetysteemojen äärellä. Vie-
raana mm. Pakistanin pitkä-
aikainen lähetti Arja Lehmi-
joki. Päivä päättyy iltakirk-
koon Limingan kirkossa klo 
18. Tilaisuudessa on ruokai-
lu, jonka vuoksi ilmoittautu-
minen 6.4. mennessä Kirsille, 
p. 044 7521 225. 
nuorisotyö: Nuorten lähe-
tysvintti ke 7.4. klo 17–18.30 
lähetysvintillä. Nuortenilta 
to 8.4. klo 18-20 Vanamossa. 

Nuorten palveluryhmä ke 
14.4. klo 15.15. Kokoontumi-
nen diakoniatoimistoon.
lähetys: Lähetysvintti avoin-
na maanantaisin klo 12–14.
Perhekerhot: Ti 6.4. klo 
9.30–11 Kotikololla yhdes-
säoloa. Ke 7.4. klo 9.30–11 
Vanamossa. Lähetyssihteeri 
Kirsi Junnonahon Tansanian 
terveiset.
Partio: Mafeking 7 ke 7.4. 
klo 18–20.30 partiokämpäl-
lä. Aiheena itsepuolustus, 
ensiapu ja henkinen ensi-
apu. Retkivarustus, säähän 
sopiva asu, eväät ja juota-
vat. Make päivystää pe 9.4. 
klo 15–17 partiotoimistossa. 
Kirkkopalvelussa su 11.4. klo 
9.30 Kanervat. Leirikokous 
Kilkes-suurleirille lähteville 
ti 13.4. klo 18.30 Kotikolossa. 
Mafecafe ke 14.4. klo 17–18 
partiotoimistossa Mafekingi-
läisille ja sen käyneille. Halli-
tus pe 16.4. klo 18-20 partio-
kämpällä. Asiat Riikalle ajois-
sa. Retkivarustus ja -asu. Päk-
mä 10 partiotaitokilpailut La 
17.4. partiokämpän maastos-
sa. Kirkkopalvelussa Su 18.4. 
klo 9.30 Vadelmat.
Rauhanyhdistys: Pitkäper-
jantain seurat pe 2.4. klo 17 
ja 18.30 ry:llä. Pääsiäislau-
luilta su 4.4. klo 18 Limingan 
kirkossa. Seurat ma 5.4. klo 
17 ja 18.30 ry:llä. Varttunei-
den kerho ti 6.4. klo 12 ry:llä. 
Raamattuluokka 7.–8. pe 
9.4. klo 18.30 ry:llä ja nuor-
tenilta Aune ja Markus Pigil-
lä. Raamattuluokka 5.–6. la 

10.4. klo 18.30 ry:llä. Pyhä-
koulut ja seurat su 11.4. klo 
11.30 ja klo 14 Alatemmek-
sen vanhainkodissa. Seurat 
su 11.4. klo 17 ja 18.30 ry:llä.
Kastettu: Neko Juhani Ilma-
ri Mustonen, Senni Kaisa Jo-

sefiina Niemelä, Selma Han-
na Katariina Sutela, Elena 
Aamu Helinä Veijola, Elliina 
Lyydia Vähä.
Kuollut: Atte Oskari Karhu-
maa 2 pv, Lauri Kalervo Lau-
lajainen 86.

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.

Eläkekerhojen ja 
eläkeläisten 

yhteinen iltapäivä 

ke 14.4. kello 12 
seurakuntatalolla

Ohjelmassa kahvitarjoilu, 
hartaus Anna-Maari Ruo-
tanen, suuhygienia-asiaa, 

kunnanvaltuuston pu-
heenjohtaja Tapio Juntti-
lan terveiset ja lasten esi-
tys. Järjestäjinä vanhus-
neuvosto ja seurakunta. 

Yhteisvastuun hyväksi 
arpoja ja tuotteita.

Papin päivystys perjantaisin 
klo 13–16 Zeppelinin kappe-
lissa.
aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
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. Perheker-
hoja ei ole hiljaisella viikol-
la 29.3.–2.4.
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille to klo 16.15 
Kirkonkylän srk-kodissa ja 
pe klo 15 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Kuoroja ei ole 
1.4.–2.4.
Pietarit hiilivalkealla kiiras-
torstaina 1.4. klo 22 kirkon 
huoltorakennuksen pihalla. 
Mukana Martti Pennanen.
oma Hetki -omaishoitajien 
keskusteluryhmä to 1.4. klo 
12.30–14 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Omaishoitaja-
ryhmää ei ole to 8.4.
Herännäisseurat pitkäper-
jantaina 2.4. klo 18.30 kir-
kossa.
Työikäisten miesten piiri la 

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

Kirkkoherranviraston 
avoinna ma-ti ja pe klo 
9–15, ke klo 9–14, to klo 
9–17. Virasto auki kiiras-
torstaina 1.4. klo 9–15.

3.4. klo 16 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
riä ja seurakuntapiiriä ei ole 
hiljaisella viikolla 31.3. ja 1.4.  
Seurakuntapiirin ja päiväpii-
rin yhteinen kokoontumi-
nen to 8.4. klo 12 Kirkonky-
län srk-kodissa. Vieraana on 
rovasti, kirjailija Niilo Rauha-
la. Päiväpiiri ke 14.4. klo 12 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa, vieraana lähetyssih-
teeri Minna Sorvala. Seura-
kuntapiiri to 15.4. klo 12 Kir-
konkylän srk-kodissa.  
Eläkeläisten retki Rovanie-
melle to 22.4. Hinta 20 € si-
sältää matkat, ruokailut ja 
kahvit. Ilmoittautuminen 
6.4. mennessä Heini Karhu-
maa p.040 7790 368 tai Lee-
na Hintsala p. 040 7790 365.
Työikäisten naisten raamat-
tupiiri ti 6.4. klo 19 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.
Kirkkokuoro ke 7.4. ja 14.4. 
klo 18 Kirkonkylän srk-kodis-
sa. Kuoroa ei ole ke 31.3. 
Varttuneet to 8.4. klo 14.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
naisten piiri to 8.4. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa. Mu-
kana Seija Helomaa.
Miesten piiri to 8.4. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
askeleet pe 9.4. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Rovastikunnan lähetyspäi-
vä su 11.4. klo 14–19 Limin-
gassa teemalla Pyhä yksin-
kertaisuus. Ilmoittaudu ruo-
kailua ja mahdollista kyy-

tiä varten lähetyssihteerille 
p. 040 7797 705 tai sähköp. 
minna.sorvala@evl.fi.
Taizé-lauluja kynttilän va-
lossa ke 14.4. klo 18 kirkossa.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 
10–13. Kirpputori suljettu 
hiljaisella viikolla.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta 
Veikon valinta arkisin klo 
9–14 Ollakantie 14.
aamukahvila maanantaisin 
klo 10–12 Kirkonkylän srk-
kodissa. Työttömille, eläke-
läisille ja kaikille, joilla on 
päivisin aikaa. Ei kahvilaa 
ma 5.4.
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. Kerhoja ei ole 
kiirastorstaina 1.4.
nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. Yö-
pappila pe 9.4. klo 20 Van-
hassa pappilassa. Raamis ke 
14.4. klo 18 Vanhassa pap-
pilassa. Nuorten pelivuoro 

ti klo 16.30 Kempelehallilla. 
Päivystys pe klo 16-19 Zep-
pelinissä. 
Rippikoulu: Rippikoulukor-
tit tulee palauttaa viim. to 
8.4. klo 17 mennessä kirkko-
herranvirastoon, Tiilitie 1.
Perhelentopallo la klo 9-11 
Kirkonkylän ala-asteella.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Seurat ma 5.4. klo 16 ry:llä. 
Raamattuluokat pe 9.4. klo 
18 Pienemmät: Turpeinen, 
Laiduntie 9. Isommat, Lauri-
la, Kokkokankaantie 169 (il-
takylä). Oulun seudun alueel-
linen nuortenilta la 10.4. klo 
18 ry:llä. Pyhäkoulut: su 11.4. 
klo 12 Kokkokangas: Taski-
la, Haukkasuontie 4. Keskus-
ta-Ollila: Pulkkinen, Cajanuk-
sentie 12. Santamäki: Limma, 
Pappilanniitty 8. Paituri: Kes-
ti, Pulkkisentie 11. Seurat su 
11.4. klo 16 ry:llä. Sisarilta ke 
14.4. klo 18.30 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Pitkäperjantain seurat pe 
2.4. klo 16 ry:llä. Pääsiäis-
seurat ma 5.4. klo 13 ja 18 
ry:llä. Lauluseurat pe 9.4. klo 
19 Päivi ja Olli-Pekka Kreivil-
lä, Loilanmutka 8. Seurat su 
11.4. klo 16 ry:llä.
Kastetut: Jaani Aleksante-
ri Kareisto, Kiia Helmi Olivia 
Kaakinen, Nikolas Sebastian 
Lepistö, Elmeri Olavi Mäki-
Penttilä.
Vihitty: Marko Tapani Juu-
tinen ja Riikka Maria Niemi-
Pesola.
Kuollut: Rauha Maria Elviira 
Siltavirta s. Moilanen 82.

YHTEISVaSTUUTaPaHTUMIa

Yhteisvastuu-kävely 
tiistaina 6.4. 
Kävele yhteisvastuun hyväksi, 
itsellesi sopivaan aikaan oma 
reittisi tai yhdessä tasatunnein, kello 15–
18, kirkonkylän seurakuntakodilta lähtevän 
kävelijäporukan mukana. Kävelyn hinta 
5 €. Seurakuntakodin salissa tarjolla 
marttojen laittamat kahvit ja myytävänä 
yhteisvastuutuotteita. Kahvit tarjolla kello 
15–19.

Matti lahtisen 
taidetta myynnissä
Kirkkovuoteen liittyvät puupiirrokset ja 
puuleikkaukset ovat nähtävillä kirkonkylän 
seurakuntakodin salissa 6.–8. huhtikuuta ja 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa 9.–
10. huhtikuuta. Taiteilija on itse paikalla 
pe 9.4. kello 10–15 ja la 10.4. kello 12–15 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa. 

Taideteokset ovat myytävänä yhteisvastuun 
hyväksi. Niitä voi varata etukäteen näyttelyn 
aikana. Töiden varsinainen myynti tapahtuu 
lauantaina 10. huhtikuuta kello 12–15 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa. 
Taidehuutokauppa pidetään kello 14. 

Että jaksaisin ensi 
viikkoon -ilta 
su 11.4. klo 18 

Kokkokankaan seurakun-
takeskuksessa. 

Jari Levy -trio musisoi. 

SUoRa lÄHETYS KIRKoSTa

Kuuntele pääsiäisen jumalanpalvelukset ja 
muut tilaisuudet Pyhän Kolminaisuuden kir-
kosta suorana netistä www.evl.fi/srk/kempele.
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Hiljaisen viikon musiikkihar-
taus ke 31.3. klo 19 kirkossa. 
Hiljaisuuden laulut, kirkko-
kuoro, kanttori Ossi Kajava, 
puhe Pekka Kyllönen.
Ehtoolliskirkko to 1.4. klo 
13.30 Mikevan palvelukodeis-
sa. Pekka Kyllönen, Ossi Ka-
java.
Pääsiäisajan virret ja ehtool-
linen to 1.4. klo 19 Kylmälän-
kylän kappelissa, Simo Pekka 
Pekkala. 
laitasaaren kerho ti 6.4. klo 
12 rukoushuoneella, Pekka 
Kyllönen.
Hartaus ja ehtoollinen ti 6.4. 
klo 14 tk-sairaalan b-osastolla 
ja klo 15 ryhmäkodissa, Simo 
Pekka Pekkala.
aikuisten raamattupiiri ti 6.4. 
klo 17 srk-talon kappelihuo-
neessa, Simo Pekka Pekkala. 
Iltahartaus ti 6.4. klo 19 Ro-
kualla, Pekka Kyllönen.
Keskipäivänkerho ke 7.4. klo 
11.30 seurakuntatalossa. Lee-
na Leskelä, vieraana Anneli 
Nurro Reumaliitosta, aiheena 
tuki- ja liikuntaelinoireet.
Hartaus ke 7.4. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Pekka Kyllönen.
Hartaus ja ehtoollinen ke 7.4. 
klo 14 Koivu- ja Tähtikodeissa, 
Pekka Kyllönen.
Rukouspiiri ke 7.4. ja 14.4. 
klo 17.45 srk-talon kappeli-
huoneessa, Marja Leena Sa-
volainen.
Miesten ilta pe 9.4. klo 18 
Koortilassa, Matti Savolainen.
lähetyspäivä teemalla Py-
hä yksinkertaisuus su 11.4. 
klo 14 alkaen Limingassa. Oh-

jelmallista yhdessäoloa lähe-
tysteemojen äärellä. Vieraana 
mm. Pakistanin pitkäaikainen 
lähetti Arja Lehmijoki. Päivä 
päättyy klo 18 alkavaan ilta-
kirkkoon. Ruokailun vuoksi il-
moittautuminen 1.4. mennes-
sä lähetyssihteeri Anja Hämä-
läiselle p. 040 5629131.
Hartaus ti 13.4. klo 13 Muhok-
sen palvelukodissa, Pekka Kyl-
lönen.
Keskipäivänkerho ke 14.4. 
klo 11.30 seurakuntatalossa, 
Pekka Kyllönen. 
Hartaus to 15.4. klo 12.30 
Päiväkeskuksessa, Pekka Kyl-
lönen.
Paino hallintaan -luento to 
15.4. klo 18 seurakuntatalos-
sa. Illan alustuksen pitää ko-
titalous- ja elintarvikeneuvo-
ja Helena Lahdenperä.
Kuorot: Ke 7.4. klo 10.30 päi-
väkuoro seurakuntatalossa. 
Ke 7.4. ja 14.4. klo 17 lapsi-
kuoro ja klo 18.30 kirkkokuo-
ro seurakuntatalossa. 
lapset  ja perheet: Perheker-
ho tiistaisin klo 9.30–11.30 srk-
talossa ja Päivärinteen seura-
kuntasalissa sekä torstaisin 
klo 10–12 Laitasaaren rukous-
huoneessa. Esikot-ryhmä ke 
7.4. klo 12–13.30 srk-talon ala-
kerrassa. Tällä kertaa aiheena 
vauvahieronta. 
nuoret: Nuortenilta ke 7.4. 
ja 14.4. klo 17–18.30 Päivärin-
teen srk-salissa. Koulupastori-
päivystys torstaisin klo 10.40–
12.15 yläkoululla ja lukiolla. 
Päivystys nuorisotoimistossa 
pe 9.4. klo 15–17 p. 533 1201. 

Nuortenilta  pe 9.4. klo 18-
19.30 srk-talon alakerrassa. 
Yökahvila Valopilikku la 10.4. 
klo 19–24 Nuokkarilla. Isos-
koulutusleiri 10.–11.4. Koorti-
lassa, alkaa la klo 10 ja päät-
tyy su klo 14. Leiriin sisältyy 
osallistuminen jumalanpalve-
lukseen ja sen toteutukseen. 
Isosilmoittautuminen kesän 
leireille 30.4. mennessä kirk-
koherranviraston listoihin. 
omaishoitajien leiri 4.–6. 
toukokuuta Rokuan kunto-
keskuksessa. Osallistumis-
maksu 50 € sis. linja-auto-
kyydin, majoituksen, ruo-
kailut ja ohjelman. Tieduste-
lut ja ilmoittautumiset 12.4. 
mennessä Leena Leskelälle 
p. 040 5470 785.
laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. Hiljaisen viikon 
iltamessu ke 31.3. klo 19, Si-
mo Pekka Pekkala, kanttori-
na Marjo Irjala. Kerho ti 6.4. 
klo 12, Pekka Kyllönen.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Veljespiiri ke 31.3. klo 19 Uta-
järven kirkossa: virsilauluil-
ta. Pääsiäisseurat 4.–5.4.: su 
klo 12 seurat ja klo 18 alustus 
ry:llä, ma klo 12 seurat ry:llä 
ja klo 18 messu Muhoksen kir-
kossa. Kirkkokahvit ja iltahar-
taus ry:llä. Kotiompeluseurat 
pe 9.4. klo 19: Suokylä Lea ja 
Timo Parviainen, kk & Antti-
la Heli ja Sauli Härkönen, Ko-
rivaara Helinä ja Pentti Räisä-
nen, Pälli Paula ja Jarmo Lyy-
tikäinen. Nuorten leiri 9.–11.4. 

La 10.4. klo 19 raamattuluok-
ka ja iltakylä 7–8-lk Lea ja Tero 
Kinnusella, Tarmontie 13. Seu-
rat su 11.4. klo 14 ry:llä. Päi-
väkerhot ma 12.4. klo 17.30 ja 
klo 18.30 ry:llä. 
laitasaaren rauhanyhdistys: 
Ma 5.4. klo 17 seurat ry:llä. 9.–

PÄÄSIÄISEn TaPaHTUMIa

Hiljaisen viikon 
musiikkihartaus 

ke 31.3. klo 19 kirkossa

Hiljaisen viikon iltamessu 
ke 31.3. klo 19 

Laitasaaren rukoushuoneella

Ehtoolliskirkko 
to 1.4. klo 13.30 

Mikevan palvelukodeissa

Kiirastorstain messu 
to 1.4. klo 19 kirkossa

Pääsiäisajan virret ja 
ehtoollinen 
to 1.4. klo 19 

Kylmälänkylän kappelissa

Pitkäperjantain 
jumalanpalvelus 

pe 2.4. klo 10 kirkossa

Pääsiäispäivän messu 
su 4.4. klo 10 kirkossa

Toisen pääsiäispäivän messu 
ma 5.4. klo 18 kirkossa

11.4. nuorten leiri Taivalkos-
ken Jokijärvellä. Pe 9.4. klo 
19 toimintailta ry:llä. La 10.4. 
klo 11 päiväkerho ry:llä. Klo 
19 raamattuluokka ja iltaky-
lä 7–8-lk Kinnusella, Tarmon-
tie 13. Su 11.4. klo 12 pyhä-
koulut: Hyrkki Kinnunen, Tar-

oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fi

eurakunnissa tapahtuu 31.3.–15.4.2010

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Kirkkoherranvirasto
ma–to 9–13, ke 14–17, 

pe 10–13

vä su 11.4. klo 14–19 Limin-
gassa teemalla Pyhä yksin-
kertaisuus. Ilmoittaudu lähe-
tyssihteerille p. 040 779 7705 
tai sähköpostitse minna.sor-
vala@evl.fi.
KyläKamari saa vieraita ma 
12.4. klo 12 Kaukovainion 
diakoniapiiristä.
Hartaus ke 14.4. klo 13.30 
Salonkartanossa, Riitta Mar-
kus-Wikstedt.
Seurakuntakerho to 15.4. 
klo 11 srk-talossa. Riitta Mar-
kus-Wikstedt, Mari Flink.
Hartaus Teppolassa to 
15.4.klo 11.30, Minna Salmi.
Tilkkutäkki-ilta pe 16.4. klo 
18.30 Aniaksella, Kerppuku-
ja 1 Oulunsalo.
Työntekijät: Kirkkoherra Ta-
pio Kortesluoma lomalla 10.-
19.4. 
Salonpään ry:  Seurat ma 
5.4. klo 16 ry:llä, Harri Hyväri 
ja Lauri Karhumaa. Myyjäis-
lauluseurat to 8.4. klo 18.30 
Sorvarilla. Seurat su 11.4. klo 
16 ry:llä. Olavi Koskimäki ja 
Erkki Vähäsöyrinki. Laulu-
seurat to 15.4. klo 18.30 Yli-
mäellä.
Kirkonkylän ry: Varttunei-
den kerho ke 31.3. klo 12 
ry:llä. Pitkäperjantain seu-
rat  2.4. klo 16 ry:llä, Aarno 
Haho. Seurat su 4.4. klo 16 
ry:llä, Tuomo Kava, Leo Väy-

rynen. Seurat ma 5.4. klo 12 
ry:llä, Leo Väyrynen, Tuomo 
Kava, klo 16 seurat ja HPE kir-
kossa Tuomo Kava, Leo Väy-
rynen. Lauluseuroja kodeis-
sa: Ke 7.4. klo 18.30 Keskiky-
lä: Hyytisellä, Maustetie 42. 
Raamattuluokka I. su 11.4. 
klo 12, ry:llä, Raamattuluok-
ka 2 Kylänpuoli ja Keskikylä; 
ry:llä Karhuoja; Jouko Koske-
lo, klo 16 seurat ry:llä, Matti 
Lääkkö, Jorma Vuorma.
Kastettu: Jesse Matias Romp-
painen, Fanni Viena Vanessa 
Määttä, Aada Ellen Koskelo, 
Mianna Isla Maria Nyström, 
Silva Matilda Räihä.
Vihitty: Markku Reino Jo-
hannes Kurunlahti ja Han-
namari Korkiakoski, Miikka 
Petteri Kärnä ja Anna Riik-
ka Maria Hyyryläinen, Anssi 
Keijo Kalevi Teppola ja Saara 
Anniina Pirilä.

PÄÄSIÄISaIKa KIRKoSSa:

ahtisaarna 
ke 31.3. klo 19

Mari Flink, Taru Pisto.
Ehtoolliskirkko 

to 1.4. klo 19
Tapio Kortesluoma, Mari Flink, 

Taru Pisto, oboisti Jyrki Runsten.
Sanajumalanpalvelus 

pe 2.4. klo 10
Tapio Kortesluoma, Taru Pisto, 

Uusi Ääni.
Messu 

su 4.4. klo 10
Mari Flink, Tapio Kortesluoma, 

Tuomo Kangas.
Sanajumalanpalvelus 

ma 5.4. klo 10
Mari Flink, Tuomo Kangas.

Seurat ja HPE 
ma 5.4. klo 16

Tuomo Kava, Leo Väyrynen.

Seurakuntakerho ei ko-
koonnu 1.4. 
Hartaus to 1.4. klo 11.30 
Teppolassa, Mari Flink. 
Pitkäperjantain herännäis-
seurat  2.4. klo 18.30 Kem-
peleen kirkossa.
Päiväkerhoja ei ole to 1.4. 
Pyhäkouluja ei ole su 4.4. 
askareilta 6.4. klo 18-20 Re-
pussa.
KyläKamarin lauluhetki ke 
7.4. klo 12, Pappilantie 28.
KyläKamarin tukiryhmän 
kokoontuminen ke 7.4. klo 
13 pappilassa 
Hartaus ke 7.4. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Lasse Kouk-
kari.
lähetysilta ke 7.4. klo 18 toi-
mitalolla, Vattukuja 2.
Seurakuntakerho  to 8.4. 
klo 11 srk-talolla. Päivi Pulk-
kinen ja Tuomo Kangas.
Rovastikunnan lähetyspäi-

KIRPPUToRI 
Osuuspankin vanhassa 

rakennuksessa 
Kauppiaantiellä

Avoinna: 
ma-pe 19.–23.4. klo 11–18 

ja la 24.4. klo 10–15. 
Vaatteita, kodin 

tavaroita, tekstiilejä, 
huonekaluja ym.

Tavaran vastaanotto pe 
16.4. klo 15–18.

Tee kevätsiivous hyvään 
tarkoitukseen!

Tuotto diakonia- ja 
lähetystyölle

HaUTaUSMaan KESÄTYöPaIKaT oVaT HaETTaVana

Tarvitsemme 5 tyttöä ja 5 poikaa hautausmaallemme kesätöihin. Kesätöitä voivat ha-
kea v. 1992–1994 syntyneet oulunsalolaiset nuoret, jotka eivät ole aikaisemmin olleet 
seurakunnalla töissä tai isosina. Hautausmaan kesätöitä eivät voi hakea seurakun-
nan leiri-isosina tänä vuonna toimivat. Työjakson pituus on enintään 2 viikkoa/nuori.

Tule täyttämään hakulomake kirkkoherranvirastossa (os. Vattukuja 2) 30. huhtikuu-
ta mennessä. Kirkkoherranviraston aukioloajat ovat ma-to klo 9–13, pe 10– 13 ja li-
säksi ke 14–17. 

Kesätyöpaikat arvotaan hakijoiden kesken ja valituksi tulleiden nimet ilmoitetaan 
seurakuntamme kotisivulla. 

YlEISölUEnTo: PaInonPUDoTTaJan 
PÄIVÄoHJElMa –RaVInToa Ja lIIKUnTaa
ma 12.4. klo 17–18.30 Pappilassa, Pappilantie 28
Erityisesti mukaan kutsutaan läskikampanjassa mukana 
olevia ja muitakin asiasta kiinnostuneita.

montie 13, Laitasaari M. Kar-
humaa, Törmäläntie 19, Huo-
vila Kakko, Mäkelänkuja 12. 
Klo 17 seurat ry:llä. 
Kastettu: Eelis Aleksanteri 
Kelhälä, Jade Helmi Marjaana
Keränen.
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Leivontapäivä 
perheille

lauantaina 17.4. klo 10–14 
Tyrnävän seurakuntatalolla, sisäänkäynti pääovesta

Leivomme sämpylöitä ja leipää sekä jotain makeaa asi-
antuntijan johdolla. Koko perhe voi olla mukana lei-
pomassa. Tarvittaessa myös lastenhoito. Leivontapäi-
vään osallistuminen maksaa 5 euroa / perhe. Tuotto 

menee yhteisvastuukeräykselle.

Lisätietoja saa Minna Matinlaurilta p. 044 7372 616. Il-
moittautumiset 12.4. mennessä p. 5640 600.

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Siikalatvan seurakunta

    San. Niilo Rauhala

Säv. Antti HeikkiläPieta
ri-

  ora
torio

Solistit:

Rantsilan kirkossa su 4.4. klo 19
Karjasillan kirkossa ma 5.4. klo 18

 
Heikki Rainio, tenori (Pietari)
Sirkka Rautakoski, mezzosopraano
Joose Vähäsöyrinki, baritoni
Ari Rautakoski, baritoni
Markku Liukkonen, basso
 
Cantio Laudis -kuoro           
Oulun Kamariorkesteri
 
Olli Heikkilä, musiikinjohto
 

Vapaa pääsy, ohjelma 10/5 euroa

srk_pietarioratorio_A4.indd   1 1.3.2010   09:07:03

        

KESTIlÄ
Raamattuluokka ke 31.3. 
klo 19 ry:llä.
Ehtoollishartaus to 1.4. klo 13 
Pihlajistossa, Reijo Tuomola.
Pääsiäisseurat su 4.4. klo 13 
ja klo 19 ry:llä sekä ma 5.4. 
klo 12 kirkossa ja klo 13.30 
ry:llä, Perttu Kyllönen, Eero 
Mankinen, Raimo Mikkonen 
ja Alpo Pikkarainen. 
Ystävänkammari ke 7.4. klo 
10 kerhokodissa. 
Raamattuluokkaretki pe 

9.4. klo 18 Ristironkkeliin.
Rippikoulua la 10.4. ja 17.4. 
klo 9–14 srk-kodissa. 
nuortenilta la 10.4. klo 19 
Ristironkkelissa.
Seurat su 11.4. klo 13 Pihla-
jistossa.
Pyhäkoulua su 11.4. klo 13 
ry:llä.
Väyrylänsaaren diakonia-
kylätoimikunnan vierailu 
ke 14.4. klo 13 Pihlajistossa. 
Raamattuluokka ke 14.4. 
klo 19 ry:llä. 
Seurakuntakerho pe 16.4. 
klo 10 srk-kodissa. 
Seurakunnan ohjelmaa pe 
16.4. klo 13 Pihlajistossa. 
ompeluseurat pe 16.4. klo 
19 ry:llä. 

PIIPPola
lähetystyön pääsiäismyy-
jäiset to 1.4. klo 13–15 srk-
kodissa. 
Ehtoollishartaus to 1.4. klo 
14 Vaarintalossa ja klo 14.30 
Ainolassa.
Kärsimysajan virsiä ja lau-
luja pitkäperjantaina 2.4. 
klo 19 Piippolan kirkossa.
Seurakuntakerho ti 6.4. ja ti 
13.4. klo 12 Väinölässä. 
Kastettu: Fennia Helmi 
Wood. 
Kuollut: Eeva Orvokki Tervo-
nen s. Ojakoski 80.

PUlKKIla
lähetyskahvila ke 31.3. klo 
14–18 srk-talossa. Myydään 
myös leivonnaisia lähetys-
työn hyväksi. 
Ehtoollishartaus to 1.4. 

klo 13 Koivulehdossa, Mer-
ja Jyrkkä.
Seurat pe 2.4. klo 13 ry:llä, Pau-
li Alasaarela ja Heikki Hyväri.
Ehtoollishartaus su 4.4. klo 
14.30 Pulkkilan vuodeosas-
tolla.
Seurakuntakerho ke 7.4. ja 
ke 14.4. klo 12 srk-talossa.
ompeluseurat pe 9.4. Elina 
ja Aulis Hiltusella.
Seurat su 11.4. klo 13 Koi-
vulehdossa ja klo 14 ry:llä, 
Martti Huhtala. 
Hartaus pe 16.4. klo 13 Koi-
vulehdossa.
Kastettu: Sofia Olivia Jyl-
hänkangas.

PYHÄnTÄ
Yhteisvastuuhiihdon tuot-
to oli 425 €. Kiitokset kai-
kille tukijoille ja lahjoittajil-
le. Hiihtäjien kesken arvotun 
retkirepun voitti Paavo Lei-
viskä. Arpajaiset järjestetään 
myöhemmin toisessa tapah-
tumassa. 
lasten pääsiäiskirkko ke 
31.3. klo 9.15 kirkossa, jonka 
jälkeen päivä- ja perheker-
holaiset siirtyvät srk-talolle.
Seurat pitkäperjantaina 2.4. 
klo 19 ry:llä. 
Pääsiäisyön messu la 3.4. klo 
23 kirkossa, ateria srk-talossa.
Seurat 4.4. klo 16 ry:llä, 
Markku Kalliokoski ja Han-
nu Jokitalo.
Varttuneen väen kerho ke 
7.4. klo 12 srk-talossa. 
Veteraanipäivä pe 9.4. klo 
12 srk-talossa. Mukana Mer-
ja Jyrkkä sekä vieraita Kesti-

lästä ja Kärsämäeltä. 
nuorten keskusteluilta la 
10.4. klo 19 ry:llä. 
Hartaus su 11.4. klo 13.30 
Nestorissa.
Seurat su 11.4. klo 16 ry:llä, 
Markku Heikkala ja Vesa 
Kumpula. 
Seurakuntailta ma 12.4. klo 
18 Kuurankukassa. 
lauluseurat ke 14.4. klo 
18.30 Arttu Kamulalla. 
Virsihetki to 15.4. klo 10 
Nestorissa. 
Rippikoulua la 17.4. klo 9–14 
kerhotilassa. 

RanTSIla
Seurat pitkäperjantaina 2.4. 
klo 18.30 ry:llä. 
Kirkkokahvit ja Mankilan 
rukoushuoneyhdistyksen 
vuosikokous 2. pääsiäispäi-
vänä 5.4. klo 10 jumalanpal-
veluksen jälkeen Mankilan 
rukoushuoneella.
Seurat toisena pääsiäispäi-
vänä 5.4. klo 18.30 Mankilan 
Rukoushuoneella.
Eläkeliitto ti 6.4. klo 11 srk-
talossa. 
Varttuneiden kerho ke 7.4. 
klo 13 ry:llä.
ompeluseurat pe 9.4. klo 19 
ry:llä.
Rippikoulua la 10.4. klo 9–14 
srk-talossa. 
Kappalainen Merja Jyrkän 
virkaanasettaminen su 11.4. 
klo 10 kirkossa. Ruokailu ja 
juhla seurakuntatalossa. 
Seurat su 11.4. klo 18.30 srk-
talossa. 
Syöpäkerho ke 14.4. klo 13 

srk-talossa, hartaus Merja 
Jyrkkä. 
Herättäjän Siioninvirsiseu-
rat ke 14.4. klo 19 srk-talossa, 
Sauli Typpö ja Merja Jyrkkä.
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.
Kastettu: Eetu Urho Mikael 
Näsänen.

Rippikoululaiset: 
pääsiäisajan rippikoulu-
opetusta to 1.4. klo 17–
20.30 kirkoissa. Opetus-

tuokio koskee myös muu-
alle rippikouluun mene-
viä. Piippolan ja Pulkki-

lan ryhmät Piippolan kirk-
koon. Pukkilalainen rippi-
koululainen, jos tarvitset 
kyytiä, ilmoittaudu kirk-

koherranvirastoon 
p. 0207 109 860 

ke 31.3. mennessä 

Kehitysvammaisten 
kirkkopyhä Raahessa 

su 18.4. Ilmoittautumiset 
16.4. mennessä 
diakonissoille.

Perhe-, päivä- ja var-
haisnuorten kerhot se-
kä kuorot kokoontuvat 
pääsiäisen jälkeen vetä-
jien ilmoittamana ajan-

kohtana. 

Murto-ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 1.4. ja 15.4. 
klo 10.30 Kauttarannassa.
Seurakuntakerho ti 6.4. ja 
13.4. klo 12.30 Tyrnävän srk-
talossa.
Vapaaehtoisten kokoontu-
minen ti 6.4. klo 15 Tyrnävän 
srk-talon takkahuoneessa. 
aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Hartaus to 8.4. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodissa.
Sinkkuilta su 11.4. klo 17 Tyr-
nävän srk-talon takkahuo-
neessa. 
Päiväkerhoissa eväs- ja lelu-
päivä viikolla 14, eli lapsille 
mukaan pienet eväät ja oma 
lelu. Maanantain päiväker-
holaisten eväspäivä on 12.4. 
Temmes: Jeesuksen kuolin-
hetken rukoushetki pe 2.4. 
klo 15 Temmeksen kirkos-
sa. Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttorina Pentti Korkiakos-

ki. Raamattu- ja tuumailu-
piiri RaaTuu su 11.4. klo 16 
Temmeksen seurakuntata-
lossa. Aiheena taivas ja ka-
dotus. Hartaus to 15.4. Män-
tyrinteellä.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Pitkäperjantain seurat 2.4. 
klo 16 ry:llä. Pääsiäisseurat 
ma 5.4. klo 16 ry:llä. Tyrnä-
vän Ry:n 90-vuotisjuhla su 
11.4., klo 10 messu ja klo 13 
juhla Tyrnävän kirkossa.
Murron rauhanyhdistys: Pit-
käperjantain seurat 2.4. klo 16 
ry:llä. Pääsiäisseurat ma 5.4. 
klo 13 ja 18 ry:llä. Lauluseu-
rat pe 9.4. klo 19 Päivi ja Olli-
Pekka Kreivillä, Loilanmutka 
8. Seurat su 11.4. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Henna Aleksiina 
Saukko, Eero Johannes Jur-
velin.
Kuollut: Maire Marjatta 
Alakylmänen e. Könönen s. 
Saarni 90, Helvi Aino Ylitalo 
s. Rauhio 92.

Sanan, SÄVElEn Ja  
RUKoUKSEn IlTa

sunnuntaina  
11.4 klo 18.30 

Tyrnävän srk-talolla 

Vierailemassa Eero Karja-
lainen Oulusta sekä lau-
luryhmä Versot Kempe-
leestä. Tervetuloa laula-
maan, kuuntelemaan se-
kä hiljentymään omien 
ja yhteisten rukousten 
ääreen. Illan päätteeksi 

teetä ja kahvia.

omaishoitajien leiri

Limingan rovastikunta 
järjestää omaishoitaji-

en leirin 4.–6. toukokuu-
ta Rokuan kuntokeskuk-

sessa. 

Osallistumismaksu 50 € 
sisältää linja-autokyydin, 
majoituksen, ruokailut 

ja ohjelman. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset 12.4. 
mennessä Riitta Pesosel-

le 044 7372 630.

PÄÄSIÄISEn aJan TIlaISUUKSIa

Musiikkiahti ke 31.3. klo 19 Tyrnävän kirkossa. Kirk-
kokuoro, kanttorina Pentti Korkiakoski, hartaus Lei-
la Ikonen.
aamusoitto to 1.4. klo 8 Tyrnävän kirkossa.
Kiirastorstain messu 1.4. klo 19 Tyrnävän kirkossa, 
toimittaa Leila Ikonen, kanttorina Pentti Korkiakoski, 
Murron nuorten kuoro avustaa.
Kiirastorstain messu 1.4. klo 19 Temmeksen kirkos-
sa, toimittaa Timo Liikanen, kanttorina Riina Impiö, 
Korsukuoro avustaa. Kirkkokyyti, kuljetuspyynnöt p. 
0400 280 678.
Pitkänperjantain sanajumalanpalvelus 2.4. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toimittaa Timo Liikanen, kantto-
rina Pentti Korkiakoski. Kirkkokuoro.
Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki pe 2.4. klo 15 
Temmeksen kirkossa. Toimittaa Timo Liikanen, kant-
torina Pentti Korkiakoski.
Pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus su 4.4. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toimittaa Leila Ikonen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.
2. pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus su 5.4. klo 
10 Tyrnävän kirkossa. Toimittaa Leila Ikonen, kantto-
rina Riina Impiö.

KIRKKoHERRanVaalI 

Tyrnävän seurakunnan kirkkoherran vaalissa vaalisijoil-
le asetetut toimittavat päiväjumalanpalveluksen Tyrnä-
vän kirkossa seuraavasti:
I vaalisijalla oleva Limingan seurakunnan seurakunta-
pastori Kimmo Helomaa sunnuntaina 18.4. klo 10.
II vaalisijalla oleva Jämsän seurakunnan aluekappalai-
nen Markku Kanniainen sunnuntaina 25.4. klo 10.
III vaalisijalla oleva Tyrnävän seurakunnan vs. kappa-
lainen Timo Juhani Liikanen sunnuntaina 2.5. klo 10.
Kirkkoherranvaali toimitetaan Tyrnävän kirkossa sun-
nuntaina 16.5.2010 klo 10 pidettävän jumalanpalveluk-
sen jälkeen. Ennakkoäänestys Tyrnävän seurakunnas-
sa 10.–14.5. klo 9–18 kirkkoherranvirastossa. Kotiäänes-
tystä voi pyytää 7.4. mennessä kirkkoherranvirastosta.

Kärsimysajan 
virsiä ja lauluja

Ke 31.3. klo 19 
Pyhännän kirkossa.

Lapsi- ja nuorisokuoro 
laulavat kärsimysajan 
lauluja Ahtikirkossa.
Pitkäperjantaina 2.4. 

klo 19 Piippolan kirkossa 
sanajumalanpalveluksen 

yhteydessä.
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Kuvaruudussa kuolemanrangaistus

NäyTe Sarjassa joku meistä kokee
 kulttuurielämyksen ja kertoo 

siitä mielipiteensä.

Naisen kivitys
Ohjaus: Cyrus Nowrasteh, 

USA 2008

K I n o K U l M a

Virpi Suutarin dokumenttielo-
kuva Auf Wiedersehen, Finn-
land alkaa seesteisillä kuvilla 
kesäisestä Suomesta, horsmia 

kukkivasta niitystä ja tyynestä järves-
tä.  Sen jälkeen siirrytään metsän kes-
kellä seisovan puutalon sisälle.  Ennen 
kuin katsoja näkee talon asukin, hän 
kuulee vanhan naisen äänen.  Äänessä 
on katkeruutta.  Vieläkin nainen kuu-
lee huorittelua, vaikka aikaa on kulu-

Naiset kahden tulen välissä
nut yli 65 vuotta siitä, kun saksalaiset 
sotilaat lähtivät Rovaniemeltä. 

Tunnelma elokuvateatterissa on 
kuin kirkossa. Valtaosa katsojista on 
naisia. He ovat todistamassa neljän 
naisen tarinaa vuonna 1944 alkanees-
ta tapahtumasarjasta, josta on aiem-
min vaiettu. Sitä ennen heidän tari-
nansa ovat kuulleet vain Valtiollisen 
poliisin kuulustelijat osan naisista pa-
lattua Suomeen. 

Kirjallisuudessa aihetta ovat käsitel-
leet Paavo Rintala Pojissa sekä lappilai-
set kirjailijat Annikki Kariniemi Veren 
kuvassa ja Veren ikävässä ja Ritva-Kaija 
Laitinen Pahan morsiamessa.  

Kirjoissa kuvataan suomalaisten 
naisten ja saksalaisten sotilaiden kiel-
lettyä suhdetta ja sen seurauksia sodan 
päätyttyä. Ne ovat vahvistaneet kuvaa 
siitä, että saksalaisten mukaan lähdet-
tiin vain yhdestä syystä. Virpi Suutarin 
dokumentti osoittaa, että lähtemisen 
taustat olivat hyvinkin erilaisia. Yh-
teistä on kuitenkin se, että naiset oli-

vat uhreja, aivan kuten sodan päätyt-
tyä saksalaiset naiset voittajavaltioiden 
jakamassa Berliinissä. Siitä dokument-
ti antaa viitteitä näyttäessään sodanai-
kaisessa arkistofilmissä nuoren naisen 
hakattuja kasvoja.

Virpi Suutarin dokumentissa on 
harras tunnelma. Ohjaaja on välttä-
nyt puhuvia päitä.  Hän luo intensiivi-
siä kuvia, joissa luonto on tapahtumien 
todistaja. Olli Huhtasen suunnittele-
ma äänimaailma ja Johanna Juholan ja 
Pekka Kuusiston musiikki tavoittavat 
sakraalisen tunnelman. Heikki Färm 
kuvaa kohdetta läheltä ja Virpi Suuta-
ri antaa kuvan kestää pitkään, vaikka 
puhetta ei tulisikaan. Näin annetaan 
tilaa katsojan mielikuville. Auf Wie-
dersehen, Finnland edustaa uutta suo-
malaista dokumenttiestetiikkaa puh-
taimmillaan.

Kaikki neljä naista ovat hyvin vah-
voja oman tiensä kulkijoita. He eivät 
ole pyytämässä tekemisiään anteeksi. 
Kokemukset ovat jättäneet syvät jäljet. 

Maaliskuun puolivälis-
sä ilmestyi DVD:llä 
elokuva Naisen kivi-
tys. Vuoteen 1986 ja 

iranilaiseen pikkukylään sijoit-
tuva elokuva kertoo kivittämällä 
teloitetun Sorayan tarinan. Elo-
kuva on kertomus epätasa-arvos-
ta, epäoikeudenmukaisuudesta ja 
julmuudesta.

Elokuvan katsoi oululainen la-
kimies Eeva-Leena Pietilä.

– Vaikuttava, todella vaikutta-
va, hän sanoo. 

Vaikutuksen teki elokuvan 
kuvaus, ja osansa asiaan oli myös 
tositapahtumiin perustumisella.

– Ei mikään perusleffa, joita 

tällä hetkellä teattereissa pyörii. 
Tätä jaksaa katsoa ja elokuva on 
hyvin kuvattu ja tehty.

Lyhyelle aikavälille sijoittu-
vat tapahtumat on hänen mieles-
tään hyvin saatu muodostettua 
pitkäksi elokuvaksi. Sujuvassa ja 
loogisesti etenevässä tarinassa on 
helppo pysyä mukana.

Uskonto ja 
lainsäädäntö
Islaminuskoisissa maissa uskon-
to on laki. Samanlaista puoluee-
tonta lakia kuin esimerkiksi Suo-
messa ei niissä ole. Ilman tätä tie-
toa elokuva voi olla hänen mieles-
tään vaikeampi ymmärtää. Pie-

tilä on lukenut islaminuskoisista 
naisista kertovia kirjoja ja tietää 
taustoja sitä kautta.

Oikeutta jaettiin elokuvan ira-
nilaiskylässä eri tavalla kuin ko-
timaisissa lakituvissa. Virallis-
ta tuomioistuinta ei ollut, vaan 
joukko miehiä väitti aviorikok-
sen tapahtuneen. Todistajia pu-
huttiin ympäri, syytetty ei saanut 
osallistua asiansa käsittelyyn ei-
kä tuomiosta ollut mahdollisuut-
ta valittaa.

– Mieleen jäi myös kohta, jossa 
Sorayaa syytettiin miehensä pet-
tämisestä. Hänen piti itse hank-
kia todisteet, että näin ei ole. 

Suomalaisen käytännön mu-

kaan todisteet hankkii syyttäjä. 
Elokuvan kivitystuomio oli pait-
si kuolemanrangaistus, myös hä-
peärangaistus ja varoittava esi-
merkki muille: vastaavaa ei kan-
nata tehdä.

väkivaltainen kulttuuri 
löytyy läheltä
Reilun kahdenkymmenen vuo-
den taakse sijoittuvat tapahtu-
mat saavat Pietilän miettimään, 
onko tilanne muuttunut ja voiko 
vastaavaa tapahtua nykyäänkin. 
Hän pohtii, että jos Ruotsissa teh-
dään kunniamurhia, miksei Ira-
nin pikkukylissä yhä langetettai-
si kivitystuomioita.

– Iran on kansainvälisessä oi-
keudessa mukana ja ihmisoike-
uksia valvotaan, mutta islam on 
voimakas ja vanha uskonto. En 
usko, että maa on kovin uudis-
tushaluinen kansainvälisen oi-
keuden valvonnasta huolimatta.

Vieraan maan ja kulttuurin ta-
pahtumia on helppo kauhistella.

– Suomessakin voi tapahtua 
kaikenlaista. Uskonto ei ehkä si-
nänsä aiheuta meillä väkivaltaa, 
mutta kulttuurimme on väkival-
tainen. Perhe- ja muuta väkival-
taa tapahtuu päivittäin, muistut-
taa Pietilä.

PäIvI MäKINEN

Eeva-Leena Pietilän 
mielestä Naisen 

kivitys ei ole 
aivan lauantai-
illan perusleffa. 
Tositapahtumiin 

perustuvassa 
elokuvassa esitetty 
toive on kuitenkin 

toteutunut, ja Sorayan 
tarinaa kerrotaan 

Suomessa asti. 

A nn i  K innu n e n

Auf Wiedersehen, Finnland ei ole 
rippi, mutta sitä katsoo ja kuuntelee 
kuin avointa haavaa.

PENTTI KEJoNEN

Auf Wiedersehen, Finnland / Suomi 2010. 
Ohjaus Virpi Suutari, kuvaus Heikki Färm, 
leikkaus Jukka Nykänen, äänisuunnittelu 
Olli Huhtanen, musiikki Johanna Juhola 
ja Pekka Kuusisto, tuottaja Cilla Werning. 
Dokumenttielokuva. 


