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Aatoksia Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Vakaumus   
ja palkka

Kuinka monta minuuttia Nokia 
Oyj pitäisi työsuhteessa insi-
nööriä, joka ilmoittaa, että hän 
ei enää ota vastaan ohjeita No-

kian toimitusjohtajalta Stephen Elopil-
ta, vaan kääntyy kaikissa merkityksel-
lisissä sisältökysymyksissä Samsungin 
johtajan puoleen? Veikkaan, että Noki-
an kulkulupa ja salasanat tietojärjestel-
miin lamaantuisivat pikaisesti.

Toimittajilla, toisin kuin insinöö-
reillä, on virallisestikin oikeus kieltäy-
tyä journalistisen etiikkansa vastaises-
ta työtehtävästä. Tätä tapahtuu har-
voin, ja kyseessä on aivan eri asia kuin 
systemaattinen kieltäytyminen päätoi-
mittajan johdolla työskentelemisestä. 

Voi siis kysyä, kuinka pitkään Ka-
leva pitäisi palveluk-
sessaan toimittajaa, jo-
ka julkisesti ”luopuu 
Markku Mantilasta” eli 
ilmoittaa ottavansa täl-
tä vastaan kyllä palkkaa 
ja työvuorolistoja, mut-
ta sisältöasioissa seurai-
si vain jonkin kilpaile-
van lehden päätoimitta-
jan linjauksia. Arvelen, 
että tällaisen toimitta-
jan työsuhde päättyi-
si jo ennen seuraavaa 
palkkapäivää.

Kirkossa sallitut mo-
nenlaiset vakaumukset, 
kieltäytymisoikeudet ja 
poikkeukset ovat saa-
neet aikaan väärinkäsi-
tyksen, että kirkon työ-
suhteissa sopii olla kuin pellossa. Taan-
noin joukko luterilaisen kirkon pappe-
ja ilmoitti ”luopuvansa piispoista” eli 
pitävänsä piispoja enää ainoastaan hal-
linnollisina esimiehinään. 

Työnsä ytimeen eli kristinuskon si-
sältöön liittyvissä kysymyksissä muu-
tamat heistä kertoivat pitävänsä vast-

edes pomonaan Luther-säätiön johta-
jaa Matti Väisästä. Oulun hiippakun-
nassa tällaisia pappeja on lehtitietojen 
mukaan ainakin Keminmaan seura-
kunnan Johan Helkkula, joka sanoo, 
että ”meitä on monta”.

Palkkaa useat luopu-
japapit nostavat edelleen 
evankelis-luterilaisel-
ta kirkolta. Raha kelpaa, 
piispat eivät.

Nyt herää kysymys, 
kuinka kauan Samuel 
Salmi ja muut luterilai-
sen kirkon piispat aiko-
vat pitää näitä työnteki-
jöitä palkkalistoilla. Piis-
pojen työnjohdollinen 
auktoriteetti murenee 
nopeasti, jos itseohjau-
tuvaa pellossa elämistä 
– palkan nostamista il-
man työsuhteeseen kuu-
luvia velvoitteita – katso-
taan läpi sormien.

Luther-säätiöstä pu-
huttaessa on syytä muis-

taa, että Matti Väisänen ei ole luterilai-
sen kirkon silmissä ”piispa” sen enem-
pää kuin kukaan muukaan tee-se-itse-
piispa. Luther-säätiö on Suomen evan-
kelis-luterilaisesta kirkosta erillinen 
kirkkokunta ja työnantaja, jonka so-
pisi huolehtia palkanmaksustaan itse.

JOHANNA KORHONEN

Jos kansalaisen tekemää valitusta käsitellään 

yhdeksän vuotta ensin koulun johtokunnassa, 

minkä jälkeen opetusministeriössä, minkä jäl-

keen hallinto-oikeudessa, minkä jälkeen maan pe-

rustuslakituomioistuimessa, minkä jälkeen taas hal-

linto-oikeudessa, minkä jälkeen korkeimmassa hal-

linto-oikeudessa, minkä jälkeen kaksi kertaa Euroo-

pan ihmisoikeustuomioistuimessa sekä useita kertoja 

lukuisten Itä- ja Etelä-Euroopan maiden hallituksissa, 

voisi käytetyn ajan ja rahan perusteella luulla, että 

kyseessä on jokin merkittävä ihmisoikeusloukkaus.

Kyse oli siitä, että koululuokan seinällä roikkui 

pieni puunpala, jota nimitetään krusifiksiksi.

Ja roikkuu vastedeskin.

Taistelua kävi eräiden muiden muassa Soile Laut-

si, joka on suomalaissyntyinen Italian kansalainen. 

Hän purki pettymystään lopulliseen päätökseen 

ihmettelemällä, kuinka ”Eurooppa voi olla tällai-

nen paikka”. Jos Eurooppa kulttuuriperintöineen ei 

kelpaa, on maailmassa tarjolla asuinpaikaksi muita-

kin maanosia. Tosin muissa maanosissa – paitsi Ete-

lämantereella – uskonnoilla on vahvempi ja näky-

vämpi asema kuin Euroopassa.

Kantelijoiden mielestä krusifiksi loukkaa oppi-

laiden uskonnonvapautta. Se on valtion aivopesu-

väline, jolla uskontoa syötetään pakolla oppilaille. 

Ihmisoikeustuomioistuinkin asettui ensin tälle kan-

nalle. Sen mukaan krusifiksi on ”voimakas uskon-

nollinen symboli”.

Maaliskuussa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin  

kumosi aiemman päätöksensä. Krusifiksi onkin pas-

siivinen symboli eikä ole olemassa mitään näyttöä 

siitä, että se vaikuttaisi oppilaisiin.

Päätöksestä on luettavissa kyynistä piilosarkas-

mia. Tuomioistuin nimittäin toteaa, että krusifiksin 

lähettämä viesti ei ole oppilaan kannalta yhtä voi-

makas kuin opettajan puhe tai uskonnon harjoitta-

miseen osallistuminen.

Valtion omaan harkintavaltaan kuuluu, mitä esi-

neitä kouluissa pidetään esillä. Tuomioistuin huo-

mautti myös, että kyseessä on enemmistöuskon-

toon viittaava symboli, mutta samalla valtio sallii 

kouluissa muiden uskontojen tuomisen esille. Oppi-

laat muun muassa saavat pukeutua huiveihin ja 

muslimit voivat juhlia ramadania.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suunnan-

vaihdoksen taustalla on todennäköisesti paine, jon-

ka monien maiden hallitusten voimakas reagointi 

ensiratkaisuun synnytti. Kävi selväksi, kuinka valtai-

sat seuraukset krusifiksien kieltämisellä olisi.

Vaikka lopullisessa päätöksessä voitti puhdas jär-

ki, oikeastaan kaikki muu hävisi. Yhdeksän vuoden 

taistelu puunpalasesta saa kysymään, siinäkö maan-

osamme suurin ihmisoikeusongelma.

Puusta pitkälle

Piispojen 
työnjohdollinen 
auktoriteetti 
murenee nopeasti, 
jos itseohjautuvaa 
pellossa elämistä 
– palkan 
nostamista ilman 
työsuhteeseen 
kuuluvia 
velvoitteita – 
katsotaan läpi 
sormien.

Luostarilaitos   
takaisin
Kirjailija, pastori Peter Halldorf pohtii 
kristinuskon tulevaisuutta.

”Kirkon ongelma on hengellisellä tasol-
la. Täytyy ihan vakavissaan pohtia, onko 
kristinuskoa Länsi-Euroopan kristityissä 
maissa enää sadan vuoden päästä.

Minusta kristinuskon tulevaisuuden 
kannalta olisi ratkaisevan tärkeää, että 
luostarielämä tulisi takaisin. Maallistumi-
nen on niin voimakasta, että sitä on yksi-
löiden tai kirkkojenkaan vaikeaa vastus-
taa. Tarvitaan elinvoimaisia hengellisiä yh-
teisöjä, jotka voivat levittää evankeliumia 
ympäristöönsä. Kirkko on toiminut näin 
kautta kristikunnan historian.’

’Meillä on puuttunut luostarielämä vii-
sisataa vuotta protestanttisista yhteisöistä. 
On välttämätöntä saada se takaisin. Silloin 
koko yhteiskunnan hengellinen uudistu-
minen on mahdollista. Muutos ei käy yh-
dessä yössä vaan on pitkä prosessi. Kaikki 
alkaa kutsumuksesta, jolle kirkossa on an-
nettava tilaa.”

Henki & Elämä 6/2011

Kultainen sääntö 
pätee Suomessa
Suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän 
parhaisiin asiantuntijoihin kuuluva Heik-
ki Hiilamo puolustaa hyvinvointivaltiota.

”Suomi on yhteisöllinen maa eivätkä ih-
miset halua palata luokkayhteiskuntaan, 
jonka hyvinvointivaltio suurelta osin ha-
jotti. Ainakin vanhemmat ihmiset muis-
tavat, mitä eriarvoisuus todella tarkoittaa. 
Siksi kukaan ei toivo syrjäytymis- ja eriar-
voistumiskehityksen jatkumista, vaan kan-
sa haluaa katkaista sen.

Kirkon edustama ’kultaisen säännön 
etiikka’ – tee toiselle se mitä haluaisit it-
sellesi tehtävän – on pohjoismaisessa hy-
vinvointivaltiossa yhä yhteiskunnan suo-
jeluksessa.

Suomalaiset kannattavat tätä syvälle is-
kostunutta periaatetta huomaamattaan-
kin.”

Kirkonseutu 7/2011
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Uusi seurakuntatalo keskustaan

Oulun seurakuntayhty-
mälle kaavaillaan aivan 
uutta rakennusta Oulun 
ydinkeskustaan osoittee-

seen Isokatu 17. Yhteinen kirkko-
valtuusto päättänee talon raken-
tamisesta 2. toukokuuta.

Tontilla on tälläkin hetkel-
lä seurakuntayhtymän omista-
ma talo, joka puretaan pois. Van-
ha talo on Isonkadun varrella nel-
jäkerroksinen. Sisäpihalla talo on 
kaksikerroksinen.

– Tilalle rakennettava seura-
kuntatalo olisi Isonkadun varrel-
la kuusikerroksinen ja sisäpihal-
ta nelikerroksinen, kertoo seura-
kuntayhtymän kiinteistöjohtaja 
Jaana Valjus. 

Palvelupisteet 
muuttavat uuteen taloon
Suunnitelmien mukaan uuteen 
taloon muuttavat tuomiokirkko-
seurakunta, yhteiset seurakunta-
palvelut sekä tällä hetkellä Isokatu 
9:ssa sijaitseva seurakuntien yh-
teinen palvelupiste. Vaikka yhtei-
set seurakuntapalvelut muuttavat, 
diakoniapalvelut jäävät Leoniata-
loon Etu-Lyöttyyn, koska tällöin 
diakoniapalvelut ja Caritas-pal-
velukeskus voivat hyötyä toisten-
sa tiloista ja toiminnoista.

Päivystävät papit siirtyvät pal-
velupisteen mukana uuteen raken-
nukseen. Keskusrekisteri on myös 
muutossa mukana lukuun otta-
matta arkistoa, joka jää Isokatu 9:n 
kiinteistöön. Uutena lisänä palve-
lupisteeseen tulee hautauspalvelut. 

Yksi kerros uudesta talosta voi-
taisiin vuokrata pian perustetta-

valle kirkkohallituksen yhteiselle 
kirjanpidon ja palkanlaskennan 
palvelukeskukselle HeTalle, jonka 
pääpaikan sijoittamisesta Ouluun 
tehtiin päätös Kirkkohallituksen 
täysistunnossa helmikuussa. 

Toinen mahdollisuus Valjuk-
sen mukaan on, että seurakun-
tayhtymä ottaa itse kerroksen 
käyttöönsä hallinnolliseen toi-
mintaansa ja HeTalle vuokrataan 
tilat seurakuntayhtymän omista-

masta Isokatu 9:stä.
Kerrokseen mahtuu 50–60 työ-

pistettä, jos päädytään avokontto-
riratkaisuun.

Vanhaa taloa 
ei kannata korjata
Rakennettavan talon ja vanhan 
pappilan välille jätetään noin nel-
jä metriä leveä jalankulkijaväylä, 
joka johtaa sisäpihalle. Uudisra-
kennus ei siis tule olemaan sei-

nätysten vanhan pappilan kans-
sa, kuten nykyinen rakennus on.

Taloon tulee kerrospinta-alaa 5 
760 neliötä, joka on 3 000 neliötä 
nykyistä enemmän. Rakentamisen 
syynä on Valjuksen mukaan toi-
minnallisten tilojen tarve ja nykyi-
sen seurakuntatalon heikko kunto.

Nykyään seurakunnallisia toi-
mintoja on siellä täällä, myös 
vuokratiloissa. Vanha rakennus 
on niin huonossa kunnossa, että 

sitä ei kannata korjata.
Talon kustannusarvio on 13,5 

miljoonaa euroa, joka katetaan 
seurakuntayhtymän säästöistä. 
Valjus toivoo, että rakentamaan 
päästään ensi vuoden alussa. Ra-
kennusaikaa on 1,5 vuotta. Ennen 
rakentamista museovirasto tutkii 
tontin.

PEKKA HELIN

Pe k ka H e l i n

Homokeskustelu poiki adresseja

Verkossa on parhaillaan adressi, 
”Avoin kirje kirkkohallitukselle”, 
jossa pyydetään, että muun  mu-
assa SLEY:lle ja Kansanlähetyksel-

le ei enää kerättäisi kolehteja. 
Adressi on kerännyt lähes 600 allekirjoi-

tusta, joukossa kirkon työntekijöitä, luot-
tamushenkilöitä ja aktiiviseurakuntalaisia. 
”Avoin kirje ” on ainoa kolmesta adressista, 
jossa allekirjoittajat voivat merkitä ammat-
tinsa tai luottamushenkilöasemansa. Se on 
verkossa 8. huhtikuuta asti.

Avoin kirje on saanut rinnalleen mal-
tillisen ja sovittelevan nettiadressin, jossa 
korostetaan herätysliikkeiden myönteistä 
roolia kirkon elämässä.

”Rakentavan keskustelun puolesta 
ev.lut. kirkossa” -adressilla puolestaan on 
yli 550 allekirjoittajaa. Heidän joukossaan 
on myös kirkon työntekijöitä.

”Vetoamme Suomen ev.-lut. kirkon 
päättäjiin, työntekijöihin ja jäseniin raken-
tavan keskusteluilmapiirin säilyttämisek-
si eri tavoin ajattelevien välillä kirkossam-
me”, sanotaan adressissa, jonka ensimmäi-
set allekirjoittajat ovat Kuopion hiippakun-

tavaltuuston jäsen Hermanni Riikonen ja 
kouluneuvos Raili Kemppainen.

”Katsomme, että kirkolliseen elämään 
kuuluu monipuolinen ja itsenäinen järjes-
tökenttä, jolla on oikeus rakentavasti haas-
taa kirkollista valtavirtaa. Kirkossa ja seu-
rakunnissa on suvaittava erilaisuutta ja ol-
tava tilaa käydä keskustelua, samoin jär-
jestöjen sisällä. Emme hyväksy hengellistä 
väkivaltaa, emme yksilöihin emmekä yh-
teisöihin kohdistuvaa.”

Adressissa vaaditaan, että kirkollisia jär-
jestöjä tulee kohdella ”tasapuolisesti niiden 
pitkäjänteistä työtä Suomessa ja ulkomailla 
kunnioittaen.”

”Kirkon rahoittamassa toiminnassa jär-
jestöiltä voidaan odottaa kirkkohallituksen 
päätösten kunnioittamista. Erimielisyydet 
hyväksyttävistä toimintatavoista tulee pyr-
kiä ratkaisemaan keskusteluin, ennen kuin 
aletaan uhata rahoituksen epäämisellä.”

Sanoma-konserni 
saa kritiikkiä
Kristityt Sanoma-konsernille: lopettakaa 
heti vihakampanja -adressilla on allekir-

joittaneita jo lähes 1 200, joukossa myös 
niin sanottujen vapaiden suuntien edusta-
jia. Adressi on verkossa 26. huhtikuuta asti.

Allekirjoittajat paheksuvat Helsingin 
Sanomien ja Sanoma-konsernin suhtautu-
mista ”kirkon perinteisiä herätys- ja lähe-
tysjärjestöjä” kohtaan. 

”Median vihakampanja näyttäytyy 
päivittäin kovenevina puheina ja tekoi-
na. Sanoma Osakeyhtiön Helsingin Sa-
nomat -lehti sekä konsernin TV:n nelos-
kanava käyttivät valtamedian räikein-
tä kieltä nimittäessään kirkon perintei-
siä herätys- ja lähetysjärjestöjä halvek-
sivin sanakääntein, jopa Helsingin Sa-
nomien 25.3. pääkirjoitus oli otsikoitu 
Kirkko hyysää äärijärjestöjään”, sano-
taan adressissa.

Edelleen adressissa kiinnitetään huo-
miota Helsingin Sanomien erään ko-
lumnin otsikkoon ”Uskovaisporno kii-
hottaa” sekä medialähetysjärjestö IRR-
TV:n SuomiTV:lle tuottamien ohjelmi-
en poistamiseen painetun lehden ohjel-
matiedoista.

Adressin alullepanija on porvoolainen  

Ismo Valkoniemi. Hän on myös tehnyt 
kantelun Julkisen sanan neuvostolle Hel-
singin Sanomista. 

Piispa Peura: 
jäitä hattuun
Lapuan piispa Simo Peuran mielestä nyt 
on korkea aika ”laittaa jäitä hattuun, suh-
teuttaa tilanne ja nähdä kokonaisuus”. Peu-
ra otti viime viikolla Radio Dein haastatte-
lussa kantaa Älä alistu! -kampanjaan ja sen 
synnyttämään kohuun.

Peura sanoo suhtautuvansa varauksel-
lisesti ratkaisuihin, joissa kirkollisilta jär-
jestöiltä aletaan leikata määrärahoja yli-
kuumentuneen julkisen keskustelun seu-
rauksena.

– Koen vaikeana, kun määrärahoja ru-
vetaan käyttämään vaikuttamiskeinona. 
Siinä ollaan hirveän lähellä painostamista.

Peura ei pidä Älä alistu! -kampanjaa on-
nistuneena, mutta sitä seurannut julkinen 
keskustelu on ollut hänestä kohtuutonta ja 
täynnä ylilyöntejä.

KOTIMAA24

Vanha seurakuntatalo puretaan ja tilalle rakennetaan kuusikerroksinen talo.
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Arvaa! Postia
Ku va t :  A nn i  K innu n e n

7 vapautumisen viikkoa

Rauhan Tervehdyksen toimi-
tus on neljän viikon ajan seu-
rannut Yhteisvastuukeräyksen 
paastokalenteria. Se innostaa 
arkienkelin hilpeään kilvoit-
teluun viikoittaisten haastei-
den kautta. Tähän mennes-
sä olemme pohtineet hyvän 
laittamista kiertoon, turhak-
keista vapautumista, kiusaa-
miseen puuttumista ja lähem-
mäksi kutsumista.

Paastonaikaa on vielä pa-
ri viikkoa jäljellä ennen kuin 
matka huipentuu pääsiäisen 
iloon. Ei ole liian myöhäis-
tä hypätä mukaan kelkkaan 
ja miettiä, kuinka itse vastai-
si Yhteisvastuun paastohaas-
teisiin.

Tämän viikon haasteena 
on keksiä keinoja ankeuttajil-
ta suojautumiseen. Ankeut-

tajat ovat asioita, jotka syövät 
positiivisia tunteita ja tuovat 
ikävimmät muistot mieleen. 
Kuinka voisimme karkottaa 
sen, mikä tuo arkeemme synk-
kiä ajatuksia, ja levittää ympä-
rillemme iloa?

Jaa ajatuksesi kanssamme! 
Voit soittaa toimitukseen, nu-
meroon 044 5626 450, laittaa 
palautetta verkkosivujen pa-
lautelomakkeen kautta, tai 
kirjoittaa Rauhan Tervehdyk-
sen Facebook-sivun seinälle 
www.facebook.com/rauhan-
tervehdys. Facebook-sivun 
kautta voit myös seurata toi-
mituksen kilvoittelua mene-
mällä tapahtuman ”Rauhan 
Tervehdyksen paasto” seinäl-
le ja klikkaamalla ”osallistun”.

KAISA ANTTILA

Suojaudu sinäkin ankeuttajilta

Mikä kappeli rakennettiin  
pääosin lahjoitusvaroilla?
Arvaa! on Rauhan Tervehdyksen vuorovaikutteinen kuva-ar-
voituspalsta. Julkaisemme joka numerossa yhden seurakuntien 
rakennuksia tai esineistöä esittävän kuvan. Sinun tehtävänäsi 
on tietää, mikä kohde on kyseessä. 

Lähetä vastauksesi ja yhteystietosi viimeistään maanantai-
na 11. huhtikuuta osoitteeseen arvaa.kuvasta@rauhanterveh-
dys.fi. Jos sinulla on paikkaan liittyvä mukava muisto tai tari-
na, liitä se vastaukseesi.

Oikea vastaus ja parhaat tarinat julkaistaan seuraavassa nu-
merossa. Osallistuminen kannattaa, sillä oikein vastanneiden 
kesken arvotaan kirja- tai levypalkinto.

Viime viikon kuvassa: 
Oulun hiippakunnan 
tuomiokapitulin talo
Kiitos kaikille osallistujille. 
Arvonnan voittaja on Terttu 
Välikangas, jolle talo on tul-
lut tutuksi piispa Samuel Sal-
men adventtivastaanotoista.

Alfred Lund rakennutti Ojakadun ja Rantakadun kulma-
ukseen talon, joka tuhoutui vuoden 1882 suurpalossa niin, et-
tä vain kiviseinät säilyivät. Niiden päälle kauppaneuvos J.G. 
Bergbom rakennutti nykyisen, ”Snellmanin talonakin” tun-
netun rakennuksen, jossa on toiminut aikanaan myös rauta-
kauppa ja Oy Alko Ab. Kirkon omistuksessa talo on ollut vuo-
desta 1997 lähtien.

MARJO HÄKKINEN

Rekisteröity parisuhde ta-
kaa samaa sukupuolta olevil-
le pareille samat velvollisuu-
det kuin avioliitto eri suku-
puolta oleville pareille. Samo-
ja oikeuksia se ei kuitenkaan 
turvaa. Mies- ja naispareilta 
puuttuu oikeus yhteiseen su-
kunimeen ja perheen ulko-
puoliseen adoptioon.

Suurin merkitys tasa-arvoi-
sella avioliittolailla on kuiten-
kin symbolinen: valtion täy-
tyy kohdella kaikkia sen jä-
seniään tasa-arvoisesti lain 
edessä.

Seuraavaan hallitusohjel-
maan on kirjattava tasa-arvoi-
nen avioliittolaki, joka turvaa 
kaikeille pareille samat oikeu-

det ja velvollisuudet kumppa-
nin sukupuolesta huolimatta. 
Syrjintä on yhteiskunnallem-
me paljon vaarallisempaa kuin 
erilaisuus.

JANNE HAKKARAINEN
kansanedustajaehdokas (vihr.)

Oikeudet ja velvollisuudet tasapainoon

Neljä vuotta sitten havahduin 
rajulla tavalla siihen, että hy-
vinvointivaltiossamme on al-
kanut kovalla vauhdilla pa-
hoinvointi. Päätin laittaa itse-
ni likoon kotiemme, uskom-
me ja rakkaan isänmaamme 
puolesta!

Lastensuojelun piirissä on 
67 000 lasta – jokainen lii-
kaa! Hylätyksi tulemisen seu-
rauksien paikkaaminen kes-
tää usein koko eliniän. Lisäk-
si 100 000 lasta elää alkoho-
lin tuomaa lasista lapsuutta, 
jatkuvaa epävarmuutta, pet-
tymyksiä ja rikottuja lupauk-
sia. Samasta syystä 1 000 las-
ta vuodessa on vaurioitunut 
jo kohdussa. Alkoholista saa-
tavat 2 miljardin verotulot ei-
vät kata 6 miljardin haittavai-
kutuksia.

Perhe on yhteiskunnan pe-
rusrakenne. Avioliiton suojis-
sa lasten on hyvä ja turvallis-
ta kasvaa, elää ja oppia erilai-
suudesta ja sen tuomasta rik-

kaudesta. Eri sukupuolet täy-
dentävät toisiaan. Kolmekym-
menvuotisen avioliittoni kaut-
ta tiedän, että monista vaike-
uksista huolimatta avioliitos-
sa toteutuu syvimmän on-
nen kokemus, mitä ihminen 
voi maan päällä kokea. Äidin 
ja isän välinen suhde on lap-
sen koti – on aika vaalia ko-
tejamme.

Vanhusten hoito on hyvin-
vointivaltiomme häpeäpilkku. 
Sitoutunut rakkaus saa mo-
net aviopuolisot asettumaan 
pyyteettömästi omaishoitajan 
rankkaan ja vaativaan tehtä-
vään. Inhimilliseen vanhuu-
teen kuuluu riittävä toimeen-
tulo ja kuhunkin ikävaihee-
seen mitoitettu apu. 

Suomen koululaitos, ter-
veydenhuolto ja oikeuslaitos 
on perustettu kristilliselle ar-
vopohjalle. Nyt tätä arvope-
rustaa murennetaan monella 
taholla. Kristillinen arvomaa-
ilma tulee olla maassamme 

päätösten peruspilarina, elä-
mänhallinnassa ja yhteiskun-
nassa. Käytännössä se tarkoit-
taa esimerkiksi kristillisen us-
konnonopetuksen oikeutusta 
maassamme sekä oikeutta us-
konnon- ja mielipiteenvapau-
teen.

Lastemme ja lastenlastem-
me tulee saada elää turval-
lisessa ja terveellisessä Suo-
messa. Sadan vuoden kulut-
tua maassamme ei ole yhtään 
turvallista ydinvoimalaa. On 
hyvin lyhytnäköistä valjas-
taa maamme markkinatalo-
uden valjaisiin ja luoda edul-
lisen energian nimissä raken-
teet, jotka tulevat sukupolvet 
maksavat miljoonakertaisella 
korolla!

EVELYN HYNYNEN
Kristillisdemokraattien 

kansanedustajaehdokas
Kajaanin kaupunginvaltuutettu

Rauhan Majatalon toiminnanjohtaja

KD Nuoret on huolissaan Älä 
alistu! -kampanjan myötä he-
ränneestä kapeasta suvaitse-
vaisuuden käsitteestä, joka le-
viää erityisesti kyseistä kam-
panjaa vastustavien keskuu-
dessa. Tuntuu siltä, että tun-
nustavia kristittyjä nuoria ja 
aikuisia ja heidän ajatuksiaan 
ei suvaita. 

Kampanjoinnista ja kes-
kustelusta riippumatta jo-
kaisen tulee nauttia ainutlaa-
tuista ihmisarvoa seksuaali-
sesta suuntautumisesta, iästä, 
uskonnosta, sukupuolesta ja 
sosiaalisesta statuksesta riip-
pumatta. KD Nuoret painot-
taa arvokeskustelun vapautta 
ja tärkeyttä. Jokaisella tulee 
olla oikeus ilmaista vapaas-
ti mielipiteensä ja uskonsa 
myös arvoiltaan liberalisoitu-
vassa Suomessa. Jokaisen elä-
mässä on ongelmia, jotka tu-
lee käydä läpi. Erilaiset krii-
sit kuuluvat ihmisten elinkaa-
reen, elettiin sitten kristittyi-
nä tai ei.

Siten KD Nuoret ei puhu 

ihmisoikeuksista, vaan juuri 
Nuotan esille nostamasta sek-
suaalisviritteisestä yhteiskun-
nasta, joka luo nuorille koh-
tuuttomia paineita erityisesti 
herkällä seksuaalisuuden alu-
eella. KD Nuoret uskovat An-
nin tarinan olevan ote oikeas-
ta nuoren tytön elämästä. 

Oman tarinan esilletuomi-
nen vaatii rohkeutta ja tästä 
KD Nuoret nostavat hattua 
kampanjan nuorille tekijöil-
le. Tämän takia kaikkien kes-
kusteluun osallistuvien tulisi 
suvaita myös Annin tarina ja 
hänen valintansa minkälais-
ten arvojen mukaan hän itse 
haluaa elää. 

Uskontoidentiteettimme 
on meille jokaiselle tärkeä osa 
syvintä minuuttamme ja sen 
avulla voimme käydä avoin-
ta dialogia muidenkin kult-
tuurien ja uskontojen kanssa. 
Oman uskonnon tuntemi-
nen antaa myös ymmärrys-
tä eri yhteiskunnan ilmiöille 
sekä Suomessa että muualla. 
KD Nuoret tunnustavat suo-

malaisen kristillisyyden sisäl-
tävän monia raamatuntulkin-
toja. Tärkeintä kuitenkin on, 
että voimme elää toistemme 
kanssa sulassa sovussa. 

Omassa Koti, uskonto ja 
Isänmaa -vaaliohjelmassa 
muistutamme, että suvaitse-
vaisuudesta ei saa tulla syr-
jintää niitä kohtaan, jotka ha-
luavat rakentaa elämäänsä ja 
osallistua yhteiskunnalliseen 
keskusteluun oman kristilli-
sen maailmankatsomuksen-
sa pohjalta. Voimme oppia 
toinen toisiltamme, kun an-
namme tilaa tuoda esille aja-
tuksiamme emmekä tyrmää 
rohkeita keskustelunavauksia 
pystyyn. Avoin dialogi on tär-
keää, jotta voimme suvaita ja 
ymmärtää toisiamme sellai-
sina kuin olemme. ”Älä syr-
ji mua!”

AKI RUOTSALA
puheenjohtaja

KD Nuoret

Ajattelemme toisin, suvaitaanko meitäkin?

Kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta!
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Postia

Meillä kotona hoidetaan pieniä 
lapsia. Lapset ovat ihania.  Kun 
katsoo pienen tytön tai pojan 
silmiin, niissä näkyy ilo elä-
mästä ja tästä hetkestä. Huo-
lia ei ole. 

Meillä muilla elämän arki 
on huolia täynnä. Laskuja tu-
lee, lapsilla on vaikeuksia, työs-
tä kertyy paineita, ihmissuhteet 
vievät voimia, kaikki ei mene 
hyvin, vaan on vaikeita päiviä. 

Tarvitaan päätöksiä, jotta 
näitä huolia ei tule liikaa.  

Elämä Suomessa on muu-
toksen kourissa. Emme voi pa-
lata vanhoihin hyviin aikoihin. 
Mutta arjen huolien kasvu yli-
voimaiseksi on estettävä. 

Muutoksessa ei ole kyse vain 
talouden huolista. Niitäkin tär-
keämpiä ovat henkiset ja sosi-
aaliset huolet. Tulevaisuudes-
ta ei selvitä hyvin, jos päättäjät 
ovat vain hyviä talousihmisiä. 

Muutos voi olla turvallinen, jos 
päätöksissä ovat mukana talou-
den lisäksi henkiset ja sosiaali-
set arvot. Eli aikuisen tai lapsen 
koko arki.

Sosiaaliset arvot tarkoittavat 
sitä turvallisuutta, jota lapsi ko-
kee elinympäristössään. Häntä 
rakastetaan. Se näkyy lapsen 
katseesta.

Henkiset arvot siirtyvät van-
henevalta sukupolvelta nouse-
valle. Mielestäni tärkein hen-
kinen arvo on ”tehdä työtä”. 
Ei omaksi edukseen, vaan per-
heen, suvun tai yhteisön eteen. 

Lapsen katseesta näkyy on-
nellisuus. Se on turvattu myös 
tulevaisuudessa, kun hänen lä-
hellään hyvä yhteisö. Se syntyy, 
jos kaikilla on mahdollisuus 
”tehdä työtä ja rakastaa”.

KALLE LUHTASELA
kansanedustajaehdokas (Kok)

Ylivieska

Nuorisotyöttömyys on aivan oi-
keutetusti noussut keskeiseksi 
vaaliteemaksi. On huomion ar-
voista, että siitä eivät puhu vain 
nuoret itse, vaan myös työikäiset 
ja eläkeläiset. Kaikilla on yhtei-
nen huoli siitä, miten nuoret saa-
daan jatkossa paremmin työelä-
mään ja huolestuttavaa syrjäyty-
miskehitystä saadaan hillittyä.

Korkea nuorisotyöttömyys on 
monen tekijän summa. Ongelma 
on kärjistynyt etenkin Oulussa, 
jonne muutetaan hyvin herkäs-
ti ympäröivästä maakunnasta 
ja muualta Pohjois-Suomesta, 
vaikka välttämättä työ- tai opis-
kelupaikkaa ei olisi tiedossa.

Nuorten ongelmien hoidos-
sa pääpaino tulisi olla ennalta-
ehkäisyssä. Perheellä on nuoren 
tulevaisuuden kannalta keskei-
nen merkitys ja tukemisen tu-
lee lähteä liikkeelle jo sieltä. Ai-
emmin toiminnassa ollut ko-
dinhoitajajärjestelmä toisi hel-
potusta lapsiperheen arkeen ja 
sitä tulee jatkossa lisätä.

Toinen keskeinen tekijä on 
vanhempien työn, perhe-elä-
män ja vapaa-ajan yhteensovit-
taminen. Työelämään on saata-
va enemmän joustavuutta, jotta 
pienten lasten vanhemmat voi-
vat tasapainottaa arkeaan työn 
ja perheen kesken paremmin. 

Osa-aikatyön täytyy olla todel-
linen vaihtoehto.

Myös nuorten itsensä tilan-
netta voidaan parantaa. Jokai-
selle nuorelle tulisi taata jatko-
opiskelupaikka peruskoulun 
jälkeen. Jos nuori jää jo 16-vuo-
tiaana yhteiskunnan ulkopuo-
lelle, hänen kiskomisensa myö-
hemmin mukaan on hyvin vai-
keaa. Oppisopimuskoulutus on 
usealle hyvä vaihtoehto ja tuo 
työntekijöitä sinne, missä työ-
täkin on tarjolla.

Tärkeää on koulutuksen 
kohdistaminen sellaisille aloil-
le, joissa työvoimaa tulevaisuu-
dessa tarvitaan. Myös työko-
kemuksen hankkimiseen tuli-
si kannustaa. Sekä työharjoit-
telu että työnteko omalla alal-
la jo opiskeluaikana ovat avain-
asemassa ensimmäisen varsi-
naisen työpaikan löytymisessä. 
Opiskelusta täytyy saada entis-
tä työelämälähtöisempää myös 
korkeakouluissa.

Seuraavalla vaalikaudella 
tehtävät ratkaisut vaikuttavat 
vielä pitkälle ja niillä luodaan 
pohjaa tuleville vuosikymme-
nille. Kysymys on koko Suomen 
tulevaisuudesta.

JUHO MATTILA
kansanedustajaehdokas (Kesk)

Kriisin kohdannut      
on joko pelinappula tai autettava  
Lainaan Asianajajaliiton si-
vuilta netistä Kuopion Hallin-
to-oikeudessa käsitellyn vallan 
väärinkäyttämisen kuvausta: 
"Mielenterveyslain mukaiseen 
tarkkailuun lähettäminen on 
merkittävää julkisen vallan 
käyttämistä. Merkittävää jul-
kista valta käyttävän tulee ol-
la virkasuhteessa... jne." 

Kuvauksen jälkiosasta il-
menee, että jonkun lähimmäi-
semme tahdosta riippumatto-
maan hoitoon määrääminen ei 
ollut tapahtunut lainmukaises-
ti, koska lähetteen kirjoittanut 
lääkäri ei ollut virkasuhteessa 
kaupunkiin tai sen alaisena toi-
mivaan sairaalaan. 

Tähän liittyen herää kysy-
mys, olisiko muitakin huomi-
oon otettavia seikkoja kuin lä-
hettävän lääkärin virkasuhde, 
kun ryhdytään toteuttamaan 
pakkohoitoon saattamista jon-
kun henkilön kohdalla? Toi-
menpidettä, joka yllä olevan 

lainauksen mukaan on "mer-
kittävää julkisen vallan käyt-
tämistä"? 

Kenttä on laaja, ja esille tul-
leiden väärinkäytösten taustat 
erilaiset. Ongelmat ovat mitta-
vat ja vaatisivat pitempiaikais-
ta asioihin paneutumista sekä 
eri instansseissa auttamistyö-
tä tekevien ihmisten keskinäis-
tä kohtaamista, keskustelua ja 
luonnollisesti lisäkoulutusta.

Vapaaehtoistyötä tekevänä ja 
monien henkilöiden kosketta-
via elämäntarinoita kuunnel-
leena haluaisin esittää yllä ole-
van lainauksen mukaista jul-
kista valtaa käyttäville lääkä-
reille kysymyksen, johon toi-
von joltakin vastausta tämän 
lehden palstoilla: Miten on se-
litettävissä se huima ero tavas-
sa kohdata kriisiin joutunut ih-
minen, toisaalta erilaisissa mie-
lenterveyttä hoitavissa yksi-
köissämme ja toisaalta vaikka-
pa kirkon perheasiain keskuk-

sissa tai turvakodeissa? 
Näissä kaikissa on asiakkaina 

henkilöitä samoista syistä, esi-
merkiksi väkivallan uhriksi jou-
duttuaan. Mielenterveyttä hoi-
tavissa yksiköissä toipumista ei 
useinkaan tapahdu; potilas ko-
kee olevansa alistettu pelinap-
pula, vailla yksityisyyttä, ja mi-
kä surullisinta, usein näihin ti-
lanteisiin liittyy tunne ihmisar-
von polkemisesta. 

Ensi- ja turvakotien henki-
lökuntaan kuuluvat, samoin 
kuin ainakin useimmiten Kir-
kon perheasiain keskusten tera-
peutit kohtaavat kriisiytyneen 
suurta empatiaa tuntien, todel-
la tukien, yksityisyyttä kunni-
oittaen, sanalla sanoen amma-
tillisuutta osoittaen.

VASTAUSTA TOIVOVA
Julkaisemme tekstin 

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Ennen pitkää lähes jokaiselle 
koittaa ero rakkaista vanhem-
mista. Silloin tarvitaan ennen 
kaikkea lähisukulaisilta kaikki 
mahdollinen tuki, jotta voitai-
siin jatkaa elämässä eteenpäin. 
On surutyön aika.

Jokainen normaali ihminen 
ymmärtää, että tunne ja järki 
eivät ole toisensa poissulkevia 
vaihtoehtoja. Surutyössä tämä 
tosiseikka, jos mahdollista vain 
korostuu, ja niinpä asioiden kä-
sittely tunnetasolla silloin edus-
taakin järjen käyttöä parhaim-
millaan. 

Lopullinen perinnönjako on 
myös koko elämässä ainutlaa-
tuinen tilaisuus, jossa jokaisel-
la asianosaisella on mahdolli-
suus tuoda itsestään esille hyvät 
puolensa, ja näin parantaa suh-
teita lähisukulaisiinsa. Järjen 
käyttämättä jättämisestä puo-
lestaan seuraa sukulaisten vä-
lille pysyvä konflikti. Sukulais-
ten huomioiminen tunnetasol-
la ei myöskään vaadi uhrauksia, 
vaan järkevästi toimimalla jo-
kainen voittaa itselleen paljon.

Perinnönjaossa kukaan asi-
anosainen ei ole toinen tois-

taan "parempi" päättäjä, ja var-
sinkin suurissa perikunnissa 
on usein pyrikimässä mukaan 
neuvomaan ja jopa päättämään 
joskus joku hyvinkin sinnikäs 
ulkopuolinen, esimerkiksi vä-
vy tai miniä, joille asia ei edes 
kuulu.

Jokainen asianosainen to-
teuttaa oman surutyönsä par-
haaksi katsomallaan tavalla si-
ten, että se tukee hänen suh-
dettaan edesmenneisiin van-
hempiinsa. Kaukaisiksi jää-
neille lapsille riittää näin ollen 
useimmiten pelkkä pintapuo-
linen asioiden käsittely. Lapsis-
ta läheisimmät sen sijaan saat-
tavat vaikkapa haluta viettää 
viimeiseen asti aikaa rakkaak-
si käyneessä vanhempiensa en-
tisessä, perikunnan yhteises-
sä kodissa. Tällaista ei missään 
nimessä saa mennä kieltä-
mään.

Jokainen peri-
kunnan jäsen tun-
tee yhteisissä asi-
oissa vastuunsa ja 
käsittelee yhteis-
tä omaisuutta asi-
aan kuuluvalla ta-

valla. Jos ruvetaan käräjöimään 
turhista, niin silloin asiat vain 
mutkistuvat. Sellaisesta seuraa 
turhaa rahanmenoa sekä vii-
vytystä ja mikä pahinta, seuraa 
väistämättä myös parantumat-
tomia ihmissuhdeongelmia su-
kulaisten välille.

Surutyö kuuluu jokaiselle 
asianosaiselle ja se on aina hen-
kilökohtainen, herkkä asia. Ke-
nelläkään ulkopuolisella, edes 
lasten puolisoilla ei ole oikeut-
ta siihen sekaantua, koska sel-
lainen vain sotkee muuten niin 
selviä asioita.

YKKÖSVÄVY
Julkaisemme tekstin 

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Perinnöjaosta

Kalle kohtaa lapsen     
katseen ja näkee

Suomen tulevaisuus

Lähetä postia 
Maksimissaan 2000 merkin mittaiset 

tekstit voi toimittaa joko sähköpostilla 
(toimitus@rauhantervehdys.fi) tai postitse 

(PL 102, 90101 OULU). Kirjoittajan 
yhteystiedot on liitettävä jokaiseen tekstiin. 

Toimituksella on oikeus lyhentää 
tekstejä tarvittaessa ja tehdä 

niihin otsikot.
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Eija Nivala
TM, kirkkoherra

Eija Nivala

040 016 4183
eija@eijanivala.fi
www.eijanivala.fi

32Ihmisen 
puolella
Yhteiskunnan tehtävä on tarjota  
kaikissa elämän vaiheissa hyvän  
ja ihmisarvoisen elämän edellytykset.  
Erityisesti tämä on tärkeää silloin, kun 
omat voimat eivät riitä  sairauden, 
ikääntymisen, työttömyyden tai  
syrjäytymisen johdosta.
Maamme ikärakenne muuttuu  
voimakkaasti. Hyvä vanhuuden  
turva on ikääntyvän väestömme  
oikeus. Tämä tulee turvata  
talousresursseja jaettaessa. 
Inhimillisen vanhuuden  
turvaaminen on lopulta  
arvovalinta. Sivistysvaltio  
punnitaan siinä, miten se pitää  
huolta heistä, jotka eivät itse pysty  
puolustamaan oikeuksiaan.

Pohjoisen Suomen puolesta: 
työn, kasvun ja kehityksen 
turvaksi tarvitaan 
investointeja tulevaisuuteen.

KUN ARVOT
RATKAISEVAT

VESA
AITTO-OJA

sitoutumaton

www.kd.fi/vesaaittooja3
7

Kysely eduskuntavaaliehdokkaille:

Viidesosa antaisi 
avioliittoluvan homopareille

Neljä kansanedustajaehdo-
kasta viidestä katsoo, et-
tä kirkko voi itse päättää, 
vihkiikö se samaa suku-

puolta olevia pareja vai ei.
Kansanedustajien enemmistön 

mukaan kirkon ei tarvitse seura-
ta perässä, jos eduskunta hyväksyy 
lain sukupuolineutraalista aviolii-
tosta. Asia käy ilmi Radio Dein ja 
Seurakuntalainen.fi -verkkolehden 
kansanedustajaehdokkaille osoitta-
masta kyselytutkimuksesta.

Eduskuntapuolueista voimak-
kaimmin kirkon itsenäistä pää-
tösvaltaa korostavat Kristillisde-
mokraattien (96 %) ja Kokoo-
muksen (93 %) ehdokkaat. Myös 
Perussuomalaisten (86 %) ja Kes-
kustan (76 %) ehdokkaat ovat 
vahvasti sitä mieltä, että kirkko 
voi tehdä homo- ja lesboparien 
kirkollisesta vihkimisestä omat 
ratkaisunsa eduskunnan päätök-
sestä riippumatta.

Sdp:n ja Vihreiden kansan-
edustajaehdokkaista kolmasosa 
katsoo, että kirkon tulee vihkiä 
samaa sukupuolta olevia pare-
ja, jos laki sukupuolineutraalis-
ta avioliitosta hyväksytään edus-
kunnassa seuraavalla vaalikau-
della. Molempien puolueiden eh-
dokkaista kaksi kolmasosaa (67 
%) olisi valmis antamaan kirkol-

le itsenäisen päätösvallan asiassa.
Kielteisimmin kirkon itsemää-

räämisoikeuteen suhtautuivat Va-
semmistoliiton ehdokkaat. Heis-
täkin runsas puolet (57 %) kat-
soo, että kirkolla tulee säilyä oi-
keus päättää suhtautumisestaan 
samaa sukupuolta olevien pari-
en vihkimiseen itsenäisesti riip-
pumatta siitä, mitä eduskunta su-
kupuolineutraalista avioliittolais-
ta päättää.

Tutkimus tehtiin sähköpostit-
se 7.–29. maaliskuuta. Kysely osoi-

tettiin kaikille vaaleissa mukana 
olevien puolueiden ehdokkaille. 
Kyselyyn vastasi yhteensä 593 eh-
dokasta.

Radio Dei on Suomen ainoa 
kristillinen radioasema ja maam-
me tunnetuin kristillinen media. 
Kanavaa kuuntelee viikoittain  
180 000–200 000 ja päivittäin  
80 000–100 000 suomalaista. 

Seurakuntalainen.fi on kristil-
linen uutismedia, jossa on muka-
na joukko kristillisiä kustantajia. 
(RT)

Seurakuntien diakoniatyön 
kautta jaetun EU-elintarvi-
ketuen kokonaismäärä on 
lähes kaksinkertaistunut 

kahdessa vuodessa. Tuen mää-
rä kasvoi vuodesta 2008 vuoteen 
2010 huimat 86 prosenttia. Vuo-
desta 2009 kasvua on noin 18 pro-
senttia. 

Viime vuonna seurakunnat ja-
koivat ruoka-apua eniten suurille 
lapsiperheille. Opiskelijat ja maa-
hanmuuttajat ovat kasvava kävi-
järyhmä seurakuntien ruokaja-
kelussa. Myös päihdeongelmai-
set sekä mielenterveyspotilaat ja 
-kuntoutujat ovat jatkuvan avun 
tarpeessa.

Vuonna 2010 elintarvikkeita 
jaettiin yhteensä yli 700 000 ki-
loa lähes 110 000 asiakkaalle. Apu 
painottui ruokakassien jakeluun. 
Ruokakasseja jaettiin yli 101 000 
kappaletta. 

Elintarvikeapua välitettiin 
ruokapaketteina sekä seurakun-
tien valmistamina aterioina kaik-
kiaan 198 seurakunnassa tai seu-
rakuntayhtymässä.

Nälkäisiä tulvii 
seurakuntien ruokajonoihin

Vähävaraisuuden taustalla on 
monia syitä, kuten työttömyys, 
lomautukset, suuret elin- ja asu-
miskustannukset, ylivelkaan-
tuminen, sairaudet sekä pienet 
eläkkeet. 

Ruoka-avulla on myös vah-
va yhteisöllinen ulottuvuus, sillä 
monelle ruokakassi voi olla ainoa 
syy tulla toisten ihmisten pariin. 

– Ilman ruoka-apua monet nä-
kisivät nälkää. Joillekin se on ai-
noa apu akuutissa hädässä. Jo-
kainen jaettu ruokakassi tai ate-
ria on häpeä hyvinvointivaltiolle. 
Hyvinvointierojen kasvu on py-
säytettävä pikaisesti, Yhteisvas-
tuun keräysjohtaja Tapio Paju-
nen sanoo.

Vuoden 2011 elintarvikejake-
lu käynnistyy huhtikuun alussa. 
Seurakuntien jaettavaksi on tu-
lossa vajaat 700 000 kiloa ruokaa. 
Jakelua koordinoi Kirkkopalvelut. 
Seurakunnissa ensimmäiset ruo-
kapankit käynnistettiin vuonna 
1995 Yhteisvastuukeräyksen toi-
mesta. (RT)

Ilmoitusmyynti 
Kotimaa-Yhtiöt

p. 040 729 2119, 
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

ILMOITA
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Sensaatiolöytöä pidetään huijauksena

Maata kiertelemässä

Viime viikolla mediaan le-
visi sensaatiomainen tie-
to löydöstä, joka saat-
taa muuttaa käsityksem-

me miten Jeesus ristiinnaulit-
tiin ja nousi kuolleista. Myös ole-
tuksemme kristinuskon synnystä 
saattaa muuttua oleellisesti.

Näin väittää BBC:n uskonto-
toimittaja Robert Pigott BBC:n 
verkkosivuilla. 

Jordanialaisen beduiinin ker-
rotaan löytäneen luolasta 70 luot-
tokortin kokoista kirjaa, joissa 
oli 5–15 lyijysivua kussakin. Nii-
den sisältämä teksti on hepreaa ja 
enimmäkseen koodattua.

Beduiini teki löytönsä vuosien 
2005–2007 välillä.

Jordanian viranomaiset ovat 
vakuuttuneet, että kyseessä ole-
vat kirjat ovat kristittyjen teke-
miä. He väittävät, että kirja-aarre 
on salakuljetettu Israeliin eräälle 

toiselle beduiinille. Beduiini kiis-
tää salakuljetuksen ja sanoo, että 
kirjat ovat olleet hänen sukunsa 
hallussa jo 100 vuotta.

Jos kirjat ovat kristillisiä, ne 
voivat sisältää aivan uusia tieto-
ja kristinuskon alkuajoista ja sen 
synnystä. Ne voivat olla myös var-
haisimmat säilyneet tekstit, jotka 
kristityt ovat koskaan kirjoitta-
neet. Tämä jos mikä saattaa mul-
listaa kristinuskon käsityksiä.

Jordanian viranomaiset työs-
kentelevät ankarasti saadakseen 
kirjat jälleen maahansa.

Jordanian antiikkiviraston 
johtaja Ziad al-Zaad uskoo, et-
tä kirjat ovat tehneet Jeesuksen 
seuraajat muutamien vuosikym-
menien sisällä mestarinsa ristiin-
naulitsemisesta.

– Ensivaikutelma oli hyvin 
rohkaiseva. Näyttää siltä, että 
olemme hyvin tärkeän löydön ää-

rellä, joka on kenties merkittävin 
arkeologian historiassa.

Yksi harvoista kokoelman 
nähneistä ihmisistä on brittiläi-
nen arkeologi David Elkington, 
joka ryhmineen yrittää saada ko-
koelman turvaan jordanialaiseen 
museoon.

– Pakahduttaa sydäntä, et-
tä olemme pitäneet käsissämme 
esineitä, joita ovat koskettaneet 
myös alkukirkon pyhimykset, ar-
keologi sanoo.

Toisen brittitutkijan, Vanhan 
testamentin emeritusprofessori 
Philip Daviesin mukaan huikein 
seikka, joka viittaa kristittyihin 
on piirros Jerusalemista.

– Maastossa on risti ja sen ta-
kana avoin hauta, joka on luulta-
vasti Jeesuksen, tutkija selostaa.

Risti viittaa eniten Kristuk-
seen. Se on T:n muotoinen, jollai-
sia roomalaisten ristit olivatkin. 

Toinen tärkeä seikka joka viittaa 
kristinuskoon on kokoelman kir-
jamaisuus. Juutalaiset kirjoittivat 
rullille, mutta kristityt kirjoihin

Testien kerrotaan osoittaneen, 
että kirjoja ei ole tehty vastikaan 
vaan ne todellakin ovat 2 000 
vuotta vanhoja. Israelilaiset tut-
kijat pitävät kirjoja väärennyksiä

Professori Jaakko Frösén pi-
tää jordanialaisen paimenen löy-
tämiä varhaiskristillisiksi väitet-
tyjä kirjoja todennäköisinä vää-
rennöksinä. Näin uutisoi verkko-
lehti Kotimaa24 viime viikolla.

– Se on höpöhöpöä, en tiedä 
miksi BBC on siihen sortunut. 
Jutussa on niin paljon ristiriito-
ja, että se ei voi olla totta. Toden-
näköisesti kyseessä on väärennös, 
Frösén sanoo haastattelussa.

PEKKA HELIN

KUA vaatii 
EU:lta johdon-
mukaisuutta

Kirkon Ulkomaanavun ja eu-
rooppalaisten kehitysjärjestö-
jen yhteistyöelin APRODEV:in 
näkemyksen mukaan EU:n eri 
politiikan osat ovat ristiriitai-
sia keskenään. Kehityspolitii-
kan puolella EU yrittää tukea 
kehittyviä valtioita, mutta kun 
EU parhaillaan uudistaa maa-
talouspolitiikkaansa, se ei ota 
huomioon kehittyvien valtioi-
den näkökulmaa.

– Suuri kysymys EU:n maa-
talouspolitiikan uudistamises-
sa on kuinka kehittyvien mai-
den pienet viljelijät pystyvät 
elättämään perheensä ja yhtei-
sönsä työllään, sanoo KUA:n 
vaikuttamistyön johtaja Aaro 
Rytkönen.

EU:n maatalouspolitiikka 
vaikuttaa kehittyvien maiden 
pienviljelijöihin esimerkiksi 
maataloustukien kautta.

– Ylijäämätomaatit Espan-
jasta voidaan viedä Liberiaan 
ja myydä paljon paikallisia 
viljelijöitä halvemmalla, koska 
niistä on saatu EU:n tuet, sa-
noo Aaro Rytkönen.

Otto kysyy 
haluatko 
lahjoittaa
Pankkiautomaatilla asioiva voi 
tämän kuukauden aikana ot-
totapahtuman yhteydessä lah-
joittaa euron maailman köy-
himmille tytöille, kun Plan 
Suomi Säätiö ja Automatia 
Pankkiautomaatit Oy käyn-
nistivät varainkeräyskampan-
jan. Kirkon Ulkomaanavussa 
ei harmitella, että Plan pääsi 
ensimmäisenä hyvään rahan-
keräystapaan kiinni.

– Koska lahjoitusten ke-
rääminen Otto-automaattien 
kautta kattaa koko Suomen, 
mutta vaatii vähemmän työtä 
ja kustannuksia kuin muut ke-
räystavat, voidaan keräystuot-
to ohjata varsinaiseen tarkoi-
tukseensa, idean isä Jyri Mar-
viala Automatia Pankkiauto-
maatit Oy:stä kertoo.

Kirkon Ulkomaanavun vt. 
varainhankinnanjohtaja Ritka 
Heino on huomannut Planin 
uuden kampanjan.

– Erinomaisen mielenkiin-
toinen varainhankintamuoto, 
hän sanoo.

Hyvä arki vaatii 
tulevaisuudessa 
ikäihmisiltä yhä enemmän 
uskallusta tehdä luovia 
ratkaisuja. Oulun 
vanhustyön johtaja Anna 
Haverinen uskoo, että 
seurakunnan työntekijät 
pystyvät innostamaan 
vanhuksia keinojen 
löytämiseen.

Oulun seurakuntien dia-
koniatyön ja kaupungin 
vanhustyön tapaamiset 
ovat lisääntyneet viime 

vuosina. 
– Meitä tuo yhteen yhä useam-

min ennaltaehkäisevä vanhustyö, 
Oulun kaupungin vanhustyön 
johtaja Anna Haverinen ja Tuiran 
seurakunnan diakoniatyöntyön-
tekijä, vanhustyötä tekevä Paula 
Kyllönen kertovat. 

Kyllösen mukaan tiivistyneelle 
yhteistyölle on selviä syitä.

– Ihmiset odottavat näkevän-
sä seurakunnan työntekijöitä nor-
maaliympyröissään. Olemme yhä 
enemmän mukana siellä, mis-
sä ikäihmiset kokoontuvat, hän 
kertoo. 

Viime viikolla Haverinen ja 
Kyllönen tapasivat Oulun seura-
kuntien vanhustyön ja Suomen 
Senioriliikkeen Vanhukset vaali-
teemana -keskustelutilaisuudessa.

Hyvää arkea 
luovilla ratkaisuilla
Haverinen ja Kyllönen näkevät 
molemmat, että seurakunnan 
rooli on tulevaisuudessa pysyä ih-
misten lähellä, palvella heitä ja in-

Kirkolle innostajan osa vanhustyössä

nostaa ikäihmisiä yhä enemmän 
keksimään luovia ratkaisuja oman 
arkensa helpottumiseksi. 

Haverinen ehdottaa, voisivatko 
esimerkiksi toisiaan lähellä asuvat 
ikäihmiset kerrostaloissa perus-
taa ringin, joka palkkaisi yhdes-
sä henkilön, joka avustaisi esimer-
kiksi kaupassa käymisessä, siivo-
uksessa tai tarkistaisi illalla, että 
kaikki ovat päässeet turvallisesti 
nukkumaan.

– Olen tällaisten pohdintojen 
kanssa aika varovainen, koska 
ensimmäinen reaktio on usein se, 
että olisin ehdotuksellani sysää-
mässä kaupungin järjestettävik-
si kuuluvia kotihoidon palveluja 
vanhusten itsensä vastuulle, Ha-
verinen sanoo.

Tästä ei ole kyse, hän korostaa.

Luovia ratkaisuja 
lakisääteisten lisäksi
Haverinen toteaa, ettei kaupunki 
ole luistamassa lakisääteisistä vel-
voitteista. Kunnat järjestävät jat-

kossakin erilaisia kotona asumis-
ta tukevia palveluja. 

Suurten ikäluokkien eläköity-
essä lähivuosina hoidon ja hoivan 
tarve kasvaa Suomessa jyrkästi. 
Edes kohtuullinen taloudellinen 
kasvu ei riitä rahoittamaan hy-
vinvointivaltion kuluja tulevina 
vuosina.

– Kaupungin järjestämä van-
hustyö kohdentuu tulevaisuudes-
sa yhä enemmän niille ikäihmi-
sille, jotka tarvitsevat päivittäi-
sissä toiminnoissaan paljon hoi-
toa ja apua. Se tarkoittaa, että pel-
kästään kodinhoidolliset asiat jää-
vät vähemmälle. 

– Erilaisilla omilla luovilla rat-
kaisuillaan ja yhteisellä toimin-
nallaan vanhukset voisivat tuoda 
elämäänsä kaipaamaansa muka-
vuutta ja turvallisuutta, Haveri-
nen uskoo. 

Kaupungin vanhustyön johtaja 
muistuttaa, että kunnallisten pal-
velujen järjestämisen perusteena 
on aina viranomaisten tekemä ar-

vio palvelutarpeesta.
– Se ei valitettavasti ole aina 

täysin sama kuin ihmisten oma 
kokemus siitä, millaista apua he 
kaipaisivat.

Seinien lisäksi 
myös sisältöä
Tulisiko hyvin pärjäävien seura-
kuntien Haverisen mielestä ra-
kentaa tulevaisuudessa lisää esi-
merkiksi oululaisen Caritas-Ko-
din tapaisia asumispalveluja? Ca-
ritas-Kodin taustalla on Oulun 
seurakuntayhtymä.

– En minä tietenkään vastus-
ta sitä, että seurakunnat raken-
tavat kattoja ja seiniä. Pidän kui-
tenkin tärkeänä myös, että seura-
kunta tuottaa vanhusten asumi-
seen sisältöä. 

– Tällä tarkoitan sitä, että 
muun muassa ikäihmisille tar-
koitetuissa palvelutaloissa seura-
kunnan työntekijät etsisivät yh-
teisöllisyyden syntymiseksi yh-
dessä asukkaiden kanssa asioita, 
jotka yhdistävät heitä, Haverinen 
sanoo. 

– Yhdistäviä asioita on varmas-
ti muitakin kuin ikä. Ihmisiä tuo 
yhteen esimerkiksi musiikki, kä-
sillä tekeminen tai halu liikkua, 
Kyllönen lisää.

Eri puolilla maata pidettävien 
Vanhukset vaaliteemana -tapah-
tuman taustalla on kirkon huoli 
vanhusten tilanteesta Suomessa. 

Kirkon vanhustyön strategian 
2015 mukaan kirkon tulee osal-
listua nykyistä näkyvämmin van-
hushuoltoa koskevaan sosiaalieet-
tiseen keskusteluun.

RIITTA HIRVONEN

Kaupungin vanhustyön johtaja Anna Haverinen (oik.) ja seurakunnan 
diakoniatyöntekijä Paula Kyllönen tapaavat nykyisin aiempaa useammin toisensa.

R i i t t a  H i r vo n e n
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Herättäjän kirkkopyhä: su 10.4. klo 10.00 messu Kestilän kirkossa, kirk-
kokahvit ja siioninvirsiseurat n. klo 12.30 Saarella, Saarentie 100, Kestilä.
Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: su 10.4. klo 15.00 veisuut Montin sali, Kii-
minki, ti 12.4. klo 18.30 Raili ja Tapani Kankaalla, Pietiläntie 7, Utajärvi.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 14.4. klo 19 Katja Kiviniemellä ja Mikael 
Collinsilla, Hukkasenkuja 1 A 1, Hiironen, Oulu.

To 7.4. klo 18 Lähetyspiiri ja katekis-
musvartti. La 9.4. klo 18 Varhaisnuor-
tenilta, Vikiönkuja 3 A 1. Su 10.4.  
klo 16.30 Pyhäkoulu, klo 17 Seurat 
Heino Kouva. Tervetuloa!

Tänään klo 19 Antti Härkönen 
& Miika Klinga: Nepal -uskal-
latko lähteä. Seurat su 10.4. 
klo 15 Jussi Lahtinen, Jukka 
Marjakangas. Raamattupiiri  
ma 11.4. klo 14. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi
Rauhan tervehdys-  

Kellonkartanon ilmoitus seuraavaan lehteen 7.4.2011 kristillisten yhdistysten 

tapahtumailmoitussivulle. 

 

Kaksi palstaa, värillinen 2 x 55 mm 

 

Laskutusosoite: 

Kellonkartanon ystävät ry  c/o Kaipioja, Katajatie 50, 90820 Kello 

Yhteyshenkilö Tapio Pokka 

044 0210 110 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kellonkartanon kevätpäivät 
  PE-LA  8.-9.4.  Oulussa  

    Keskustan srk-talolla (Isok. 17) 

Pe 8.4. 18 Evankeliumi – mikään ei ole tätä julkisempi! 
 19 Kahvit ja Kellonkartanon ystävät ry:n vuosikokous 
La 9.4. 14 Raamatun rosoiset ihmiset – ihmissuhdesolmuja 
             16 Raamatun rosoiset ihmiset – miksi Jumala sallii? 
             18 Kelepaanko Jumalalle? Sanan ja musiikin ilta. 
                  Mukana mm. Tuiran Psalmikvartetti. 
                   La klo 15.30 kahvit, suolapalaa klo 17.30 
Puhujana Sana-lehden päätoimittaja, Kansan  
Raamattuseuran ex-johtaja rovasti Hannu Nyman 
             Olet lämpimästi tervetullut tilaisuuksiin! 
Järj. Kellonkartanon ystävät ry, Tuomiokirkkosrk, Agricola-opintokeskus 

To 7.4. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, Sini Nie-
melä, God`s Bell, tarjoilu, aihe: Lannistuminen. Pe 
8.4. klo 18 Varkki-ilta. Su 10.4. klo 11 Aamukirkko 

& pyhäkoulu, Risto Wotschke, Eero Pokela. Klo 15 Parisuhteen palikat, Anne & 
Pekka Ainesmaa. Ti 12.4. klo 18 ALFA-kurssi jatkoryhmä. Ke 13.4. klo 14 Senioripiiri, 
klo 18 Nuortenilta. To 14.4. klo 19 Rukousilta, Kati & Hannu Neuvonen. www.oulu.
svk.fi Tervetuloa!

www.ohsrk.fi

Pe 8.4. klo 18 Liftjr. Pe 8.4. klo 20 LIFT, Timo 
Närhi, Mikko Saukkonen,   Hiomaton Timantti. 
La 9.4. klo 18 Evankeliumin ilta Kiimingin lukiol-
la. Evankelista Timo Närhi,   Timo Kurkela, Leena 
Kurki, Markus Pätsi. Su 10.4. klo 11 Jumalan-
palvelus, Timo Närhi, Markku Tossavainen,   

Holy Wind. Su 10.4. klo 17 Church@78, International Service, Luke Barnes, 
Vesa Asikainen,   Maranatha. Ke 13.4. klo 19 Sana ja Rukous, Gideonien 
vierailu, Martti Hannula, Hannu Orava,   Ahti Kurki. To 14.4. klo 10 Päiväpiirin 
retki Oulaisiin. Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. TERVETULOA!

Room. 9:16. Ratkaisevaa ei siis ole, 
mitä ihminen tahtoo tai ehtii, vaan se 
että Jumala armahtaa. La sapattina 
9.4.2011 jumalanpalvelus klo 11. Raa-
mattutunnin aiheena: Jumala ja paho-
lainen, puhujana Sympatiajohtaja, pastori 

Markku Heinänen sekä lastenkirkko. La sapattina 16.4.2011 jumalanpalvelus klo 11 
Raamattutunnin aiheena: Luominen ja syntiinlankeemus, puhujana pastori Juha 
Mikkonen sekä lastenkirkko. Ma–pe klo 10–11 Aamurukouspiiri, keskustelunaiheena 
Jumalan armo. Ke klo 18 Rukousta ja ylistystä. Lämpimästi tervetuloa!

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

Su 9.4. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00
Ma 10.4. Kotiliitto klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00.

TERVETULOA!

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Muut seurakunnat

Yhdistykset

Puhelin: 0800 966 46
Internet: www.sellina.fi

kaikkiin elämäsi 
vaiheisiin siivouksesta koti-

sairaanhoitoon

Hoivaa 
ja Huolenpitoa

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Ollilantie 1, Kempele 
Erikoishammasteknikko
Erja Nurkkala
Ajanvaraus 
p. 0400 651 140

Myös laitos- ja kotikäynnit

Palveluja tarjotaan

Täyden palvelun 
hautaustoimisto

PAKKAHUONEENKATU 5,
90100 OULU

p. 044 342 0341 (24h)
www.sotaniemi. 


  

 

Oppilashaku 2011–12 
 

Uusia oppilaita otetaan      
esikouluun ja perusopetuksen 
luokille 1-8, myös lähikunnista. 
Muutamia paikkoja vapaana myös 

kristillisessä päiväkodissamme. 
 




Ti 12.4.  klo  18.00 

koululla, Luokotie 4 (Välivainio) 
 

Tervetuloa tutustumaan 
koulumme toimintaan! 

www.oulunkristillinenkoulu.fi 

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

ULKOMAALAUKSET 
HUONEISTOREMONTIT
Takuutyönä verovähennnys
p. 040 370 1907

Palveluja tarjotaan

K I N O K U L M A

Zaida Bergrothin oh-
jaama ja yhdessä Jan 
Fosströmin kans-
sa kirjoittama eloku-

va Hyvä poika alkaa ja päät-
tyy sudenkorentoon. Hyön-
teinen liitetään tarinan pik-
kupoikaan Eetuun, joka ka-
meroineen kuvaa näytteli-
jä-äitinsä Leilan kesäpaikan 
metsän lintuja ja pieneliöitä.

Eetun luontoretket näyt-
tävät elokuvassa irrallisil-

Sudenkorennon arvoitus
ta kohtauksilta, mutta niillä voi 
nähdä kahtalaisen merkityksen.  
Ne toimivat kuin japanilaisessa 
kabuki-teatterissa tyhjänä tila-
na keskeyttäen draaman antaen 
katsojalle aikaa käsitellä tapah-
tunutta.

Kansanperinteessä sudenko-
rento ompelee umpeen unessa 
olevan ihmisen silmät.  Elokuvan 
sokea on Leila, joka ei näe pojis-
saan, Eetussa ja 19-vuotiaassa 
Ilmarissa tapahtuvaa muodon-
muutosta. Äitiään varjeleva Il-
mari on kuin korento, joka suu-
ren osan elämästään on touk-
kana uinunut vedessä. Hänestä 
on kasvanut peto, kaunis kuin 
Michelangelon Daavid täynnä 
marmoriin padottua vihaa.  

Eetu tarkkailee loppukuvas-
sa kasvin lehteen kiinnittynyt-
tä suurisilmäistä korentoa, jo-

ka kuoriuduttuaan on valmis 
kohtaamaan päivän. Poika ais-
tii kohtaloaan. Hän on kuin sau-
nan kiukaan poika, jolle hän pu-
huu yöllä lauteilla. Hän haluaa 
tietää, onko kiukaan poika kiltti.

Hyvä poika kuvaa muuta-
maa päivää Leilan kesäpaikal-
la. Näyttelijä on paennut sin-
ne katsojalle epäselväksi jäävää 
skandaalia. Leila kutsuu taitei-
lijaystävänsä vierailulle. Vieraat 
saapuvat autolla, ja takapenkis-
tä vierähtää maahan juopunut 
alaston mies. Kohtaus näyttää 
oudolta, koska kukaan ei tun-
nu välittävän sammuneesta, ei-
kä hänellä on muuta roolia draa-
massa. Kariksi kutsuttu mies 
vahvistaa teemaa elokuvan ai-
kuisten narsismista. Kukaan ei 
kanna kenestäkään vastuuta.

Zaida Bergroth on ohjannut 

Hyvä poika (2011). Ohjaus Zaida Bergroth, käsikirjoitus Bergroth ja Jan Fosström, 
kuvaus Anu Keränen ja Bergroth. Rooleissa Elina Knihtilä, Samuli Niittymäki, Eero 
Aho, Anna Paavilainen, Eetu Julin.

yhden viime vuosien parhaim-
mista kotimaisista elokuvista.  Se 
ei osoittele ketään, ei vihaa ke-
tään, ei anna katteettomia lupa-
uksia.  Se ei selitä itseään eikä 
kuvaamiaan ihmisiä.  Eetun lail-
la ohjaaja katsoo kameran lins-

sin läpi hyönteisiään, ja ai-
van kuin Eetun runon kielel-
le kirjoitetussa sisäisessä pu-
heessa, hän löytää arjen taak-
se kätketyn todellisuuden. 

PENTTI KEJONEN
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Sinappia   

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Sananvapaus 
se on 

homoeheyttäjälläkin

Konservatiivisten kristittyjen homokampan-
ja sai nolon lopun. Ansaitusti, voisi moni sa-
noa. On kuitenkin muistettava, että homo-
kampanjaan ryhtyneillä oli sanan- ja ajatte-

lunvapauden tuoma oikeus inhottavilta tuntuneisiin 
mielipiteisiinsä. 

Eri asia tietenkin on se, että sanoistaan voi joutua 
tilille. Lähes kaikkea saa sanoa, mutta sanomisiaan ei 
pääse pakoon.  Julkinen rökitys on otettava vastaan.

Kampanjan luoma kansalaiskeskustelu osui oi-
keaan: eheytymisen idea loukkasi useimpia homoja. 
Lainaan kuitenkin erästä tunnettua viisautta: sanan-
vapaus kuuluu kaikille, pahoillekin. Heillä ja meillä 
kaikilla on oikeus esittää näkemyksiä, jotka saatta-
vat järkyttää ihmisiä.

Liikun niin liberaaleissa kuin konservatiivisissa-
kin piireissä. Minua kummastuttaa syvä viha, jota 
osapuolet tuntevat toisiaan kohtaan. Eikö eri mieltä 
voisi olla rakentavasti? Sielussa pitää olla niin leuh-
kat eväät, että toisten mielipiteet eivät saa raivon par-
taalle. On pikkumaista kytätä toista ja odottaa mi-
tä hän sanoo.

Suvaitkaa hyvät ihmiset toisianne. Vastapuoli ei 
ole sen kummempi kuin tekään. Ryhmissä on aivan 
samanlaiset henkilögalleriat. Moraalin tasokin on 
suurin piirtein sama. Ette te ole toisianne parempia.

Kirkossa pitäisi antaa tilaa eri tavalla ajattelevil-
le, ihan oikeasti eikä vain sanoissa. Siksi eri ryhmille 
pitäisi antaa mahdollisuus pitää kirkon tiloissa omia 
jumalanpalveluksiaan. Konservatiivit voisivat pitää 
messuja, joita vetäisivät miespapit.  Sateenkaariväki 
voisi niin ikään kokoontua omalla porukallaan, jos 
he niin haluaisivat. Kirkon rahkeissa on kyllä varaa, 
sillä tilat ovat nyt minimaalisella käytöllä.

Suvaitsevaisuus on tärkeää niin kirkossa kuin 
koko yhteiskunnassakin. Vastenmieliset mielipiteet 
täytyy hyväksyä. Esimerkiksi naispappeutta saa vas-
tustaa niin paljon kuin ikinä haluaa, kunhan nais-
pappeja ei syrjitä. Kirkon suvaitsevasta homolinjasta 
ei tarvitse tykätä, kunhan homoja ei syrjitä.

Muiden ihmisten ajattelun- ja sananvapautta ei 
saa viedä pois, vaikka se niin oikealta tuntuukin. Sil-
lä ovathan nuo muut änkyröitä, jotka pitää hiljentää, 
koska he ajattelevat väärin.

Mutta mitä jos heidän kumminkin annettaisiin 
puhua, sillä seuraava hiljennettävä voit olla sinä tai 
minä. Otetaan neuvoksi Voltairen oppi, jonka hän 
sanoi vastaväittäjälleen: ”Olen eri mieltä kanssanne, 
mutta puolustan kuolemaan asti oikeuttanne sanoa 
mielipiteenne.”

PEKKA HELIN

Kesän juhliin 
tarvitaan majoittajia

Raija ja Veikko Halosella 
on iloisia muistoja vierai-
den majoittamisesta ko-
tiinsa. Vuonna 1983 Ou-

lussa oli herättäjäjuhlat ja Halo-
set tarjosivat majapaikan juhla-
vieraille.

– Meillä oli Myllyojalla kaksi 
huonetta ja keittiö. Arvelimme, 
että olohuoneen kulmasohvalle 
mahtuisi kaksi henkilöä nukku-
maan, Raija kuvailee.

– Kun vieraat sitten saapuivat, 
heitä olikin oven takana sovittua 
isompi joukko. 

Haloset päättivät antaa oman 
makuuhuoneensa vieraiden käyt-
töön, ja lähtivät itse Veikon van-
hempien luokse nukkumaan. Siel-
lä odotti kuitenkin uusi yllätys.

– Myös Veikon vanhemmat 
olivat tarjoutuneet majoittajiksi, 
ja heillekin oli tullut enemmän 
porukkaa kuin oli alun perin so-
vittu. Niinpä meille ajateltu pi-
harakennuskin oli täynnä vierai-
ta, ja me asetuimme nukkumaan 
olohuoneen lattialle.

Kahdet 
juhlat
Pohjois-Pohjanmaalla on tänä 
kesänä erityisen paljon majoi-
tustarvetta. 1.–4.7. on suviseu-
rat Lumijoella ja 8.–10.7. herät-
täjäjuhlat Oulussa. Suviseurat on 
vanhoillislestadiolaisen herätys-
liikkeen ja herättäjäjuhlat herän-
näisyyden vuosittainen tapahtu-
ma. Suviseuroihin odotetaan jo-
pa 70 000 vierasta ja herättäjä-
juhlille 30 000 tulijaa.

Kaikkia vieraita ei majoiteta 
koteihin. Osa juhlijoista majoit-
tuu teltoissa, asuntoautoissa, kou-
luun järjestetyssä lattiamajoituk-
sessa tai hotellissa. Kaikille telt-
ta tai lattiamajoitus ei kuitenkaan 
sovi, ja alueen hotellit täyttyvät 
nopeasti.

Haloset ovat mukana herättä-
jäjuhlien majoitustoimikunnassa, 
joten he tietävät, kuinka huutava 
pula majoituksesta on.

– Kotimajoituspaikkoja kysy-
tään jo nyt paljon, Raija kertoo.

Vain 
pieni panos
Haloset korostavat majoittamisen 
helppoutta.

– Herättäjäjuhlien yhteydessä 
majoitukselta ei vaadita mitään 
muuta kuin vuodepaikka, peitto, 
tyyny ja peseytymismahdollisuus, 
Raija korostaa.

Juhlijoille ei tarvitse tarjota 
omaa huonetta tai edes aamiais-
ta. Patja lattialla riittää hyvin.

– Majapaikan ei tarvitse myös-
kään olla lähellä juhla-aluetta. 
Useimmilla tällä tavalla majoittu-
villa on käytössänsä oma auto, jo-
ten myös ympäristökunnissa asu-
vat voivat ottaa vieraita luoksensa, 
Veikko muistuttaa.

Vieraiden kanssa voi halutes-
saan sopia paremmastakin pal-
velusta.

– Aamupalasta ja lakanoista 
sovitaan erikseen ja majoittaja voi 
halutessaan pyytää niistä jonkin-
laista korvausta, Haloset kertovat.

– Bisnestä kotimajoituksesta 
ei kuitenkaan ole tarkoitus tehdä, 
Veikko naurahtaa.

Suviseurojen kotimajoitus-
paikat ovat vuokrattuja. Vuok-
ralle tarjotaan mökkejä, taloja, 
huoneistoja sekä asuntoautoja ja 
-vaunuja. Vuokrasumma sovi-
taan vuokraajan ja vuokrananta-
jan kesken.

Myös suviseurojen majoitus-
toimikunta korostaa, että seura-
vieras ei odota mitään erityispal-
veluita majoittajalta. Olennaista 
on, että esimerkiksi seurakentän 
pölylle allergiset pääsevät nukku-
maan muualle. Osa haluaa yksin-
kertaisesti peseytyä kunnolla päi-
vän päätteeksi ja nukahtaa oike-
aan petiin.

Omilla 
ehdoilla
Herättäjäjuhlien majoitus hoi-
tuu Herättäjä-yhdistyksen kaut-

ta. Majoittaja voi halutessaan pyy-
tää, että hänelle lähetetään vain 
tietynlaisia vieraita.

– Esimerkiksi omista lemmi-
keistä, halusta tai haluttomuu-
desta majoittaa lemmikkejä, sekä 
allergioista on hyvä ilmoittaa etu-
käteen, Raija muistuttaa.

– Siten saadaan sekä majoitta-
jien että vieraiden kannalta hyviä 
yhdistelmiä aikaan.

Suviseuravieraille vuokratta-
vat kohteet ilmoitetaan tapahtu-
man verkkosivuille, josta majoi-
tusta haluava saa maksua vastaan 
majapaikkaa vuokraavan henki-
lön yhteystiedot. Itse vuokrasopi-
mus tehdään erikseen, joten ma-
joitusta tarjoava on suoraan yhte-
ydessä majoitettavaan. 

Haloset ottavat myös tämän 
kesän herättäjäjuhlien yhteydes-
sä vieraita kotiinsa. Heidän kaksi 
tytärtään ovat jo muuttaneet pois 
kotoa, joten talosta löytyy lattiati-
lan lisäksi myös vapaita huoneita.

– Odotan uteliaana, minkälai-
sia ihmisiä meille tulee, Raija hy-
myilee.

– Majoittamisesta saa itselle 
hyvän mielen ja hauskoja muisto-
ja vuosikymmeniksi, Veikko hy-
mähtää.

KAISA ANTTILA

Herättäjäjuhlien majoitusta 
voi tarjota ottamalla yhteyttä 
herättäjäjuhlien majoitustoimistoon. 
Ilmoituksia ottaa vastaan 
majoitussihteeri Mikko Ylävaara 
numerossa 044 3161 771, arkisin 
klo 9–11. Voit myös kirjoittaa 
sähköpostia osoitteeseen majoitus@
oulunherattajajuhlat.fi.

Majoitustilojen vuokraaminen 
suviseurojen vieraille onnistuu 
täyttämällä lomake osoitteessa www.
suviseurat.fi/majoitus tai soittamalla 
iltaisin klo 18–21 (la 9–12) numeroon 
044 3533 346 (huoneet, mökit tms.) ja 
044 3533 347 (asuntovaunut/-autot).

K a i s a  A n t t i l a

Raija ja Veikko Halonen aikovat majoittaa useita herättäjäjuhlavieraita.
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Enni Ravander

Lastenohjaaja
Kempeleen 
seurakunta

Tärkeintä 
elämässäni on usko 
Jumalaan, perheeni, 
ystäväni, kissani, työni 
lastenohjaajana.
Rakkain raamatun-
kohtani on 
Ps. 121:1-8.
Olen halunnut ny-
kyiseen työhöni, 
koska tässä työssä saa olla lasten ja perheiden kanssa, 
käyttää omaa luovuutta ja tärkeintä on se, että saa välit-
tää Jumalan rakkautta antamalla kristillistä kasvatusta 
lapsille ja tukea vanhempia kasvatuksessa.
Esikuvani on vanhempani.
Harrastan mielelläni laulamista, lukemista ja ulkoi-
lua.
Terveiseni lukijoille: Nauttikaa siitä, että saamme ol-
la Jumalan ihmeitä! Siunattuja päiviä kaikille!

KAISA ANTTILA

Paavo Sipola

Ammatti: 
Myyntipäällikkö.
Luottamustehtävä: 
Hailuodon 
kirkkovaltuuston 
puheenjohtaja.
Ehdokaslista: 
Hailuodon yhteislista.

Haluan vaikuttaa 
kotiseurakunnassa-
ni siihen, että seu-
rakunta pystyy jatkos-
sakin tarjoamaan jäsenilleen ja muillekin ne keskeiset 
palvelut, mitkä ovat saajille tärkeitä. Seurakunnan tulisi 
olla helposti lähestyttävä.
Kymmenen vuoden päästä kirkossa on toivotta-
vasti tapahtunut "hidasta kehitystä" eri osa-alueilla. Ke-
hittyä täytyy, mutta arvokasta on sekin, että nykyisen 
muutosvauhdin vastapainona on kirkkomme kaltainen 
instituutio, jossa ei rynnistetä jokaisen muodin perässä.
Minulle tärkeä raamatunkohta on opetus oikeu-
denmukaisuuden ja meille oikeasti todellisten arvojen 
tärkeydestä.
Tärkeintä elämässäni on, että ympärillä tapahtuvat 
asiat pyrittäisiin tekemään oikein ja vastuullisesti. Per-
heen ja läheisten henkinen hyvinvointi.
Esikuvani on näkemyksellinen, rehellinen ja oivaltava 
ihminen. Heitä on ympärilläni useita.
Terveiseni lukijoille: Ottakaa seurakunnan toiminta 
osaksi arkipäiväänne, haastakaa seurakunnan työnteki-
jät ja luottamushenkilöt.

KAISA ANTTILA

Rauhan Tervehdys 
esittelee tällä palstalla  
tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. 

 Uusi
kasvo

Kiiminkiläinen harvinaisuus: 

seurakunnan poikakuoro

Kiimingin kanttori Jark-
ko Metsänheimo ja hänen 
Ulla-vaimonsa aloittivat 
vuonna 2007 hurjan ura-

kan: he kiersivät Kiimingin kou-
luja ja laulattivat noin paria sa-
taa 2.–4.-luokkalaista poikaa löy-
tääkseen seurakunnan poikakuo-
roon laulajia. 

Kutsun kuoroon sai joka kol-
mas koelaulussa ollut poika. Heis-
tä noin puolet sanoi kutsulle kyl-
lä. Tällä hetkellä kuorossa laulaa 
20 poikaa. 

Viime vuonna pääkuoron rin-
nalle perustettiin harjoituskuo-
ro ”Junnut”, jossa laulaa hieman 
nuorempia poikia. Joukossa on jo-
pa esikouluikäisiä, kuorolaulusta 
innostuneita pieniä poikia.

 
Pojat vähemmistönä 
lapsikuoroissa
Metsänheimo hämmästyttää ker-
toessaan, että seurakunnan poi-
kakuorot ovat harvinaisuuksia 
Suomessa.

– Tällä hetkellä Kiimingin li-
säksi poikakuoroja on tiettävästi 
vain kolmessa muussa seurakun-
nassa eteläisimmässä Suomessa, 
hän kertoo. 

Oulussa laulaa Ynnin poika-
kuoro, mutta se ei ole seurakun-
nan toimintaa.

Metsänheimo pohtii, mistä 
poikakuorojen vähyys johtuu.

– Seurakunnat perustavat 
yleensä pelkästään lapsikuoroja, 
joihin tulee yleensä paljon tyttö-
jä ja muutama poika.

– Pojat viihtyvät huonosti tyt-
töenemmistöisessä joukossa. He 
tarvitsevat toisia laulavia poi-
kia kavereikseen. Jos sellaisia ei 
ole, pojilta loppuu sisu kesken ja 
laulaminen jää. Kanttoreilla taas 
ei useinkaan löydy aikaa poiki-
en ”jäljittämiseen”, Metsänhei-
mo sanoo.

Kiimingin kanttori pahoittelee 
poikakuorojen vähyyttä. Hän tus-
kailee, mistä löytää laulavia mie-
hiä aikuisten kuoroihin, jos kipi-
nää kuorossa laulamiseen ei ole 
onnistuttu sytyttämään lapsuu-
dessa.

Välillä poikien 
pitää remuta
Metsänheimo uskoo, että poika-
kuorolaiset saattavat kuulla toisil-
ta pojilta pientä nakkelua laulu-
harrastuksestaan. 

– Ehkä pojat eivät aina jaksa 
niin sanotusti paukutella henkse-
leitään harrastuksestaan kavereit-
tensa keskuudessa. 

Poikakuoroja vetänyt Metsän-
heimo tietää, että poikien viihtymi-
nen edellyttää kuorolta poikamais-
ta toimintaa. Kiimingissä pelataan 
laululeireillä välillä muun muassa 
sählyä energian purkamiseksi.

Metsänheimo kuvailee alku-
aikojen menoa Kiimingin poika-
kuorossa ”muurahaispesäksi”.

– Luulen, että järjestyksen pi-
täminen poikakuorossa vaatii 
enemmän työtä kuin tyttökuo-
rossa. Mutta yhteistyö poikien 
kanssa hioutuu koko ajan.

Metsänheimon mukaan pojat 
palkitsevat kuoronjohtajan kär-
sivällisyyden näyttämällä aidosti 
innostuksensa.

– Pojat ovat aitoja ja spontaane-
ja. He eivät peittele tykkäämistään, 
eivätkä myöskään sitä, jos eivät pi-
dä jostakin. He huomaavat helpos-
ti, jos kuoronvetäjä ei ole sydämes-
tään mukana asiassaan.

”Jokaiseen seurakuntaan 
poikakuoro”
Kiimingin seurakunnan poika-
kuoro osallistui vastikään valta-
kunnallisille poikakuoropäiville 
Helsingissä. Paikalla oli noin 300 
laulavaa poikaa.

Paikalla olleita muistutettiin 
Helsingin tuomiokirkon Cantores 
Minores -poikakuoron perustaja-
jäsenen Ruth-Ester Hillilän – jo 
vuosia sitten lausutusta – tavoit-
teesta. Hillilän mukaan jokaises-
sa seurakunnassa pitäisi olla poi-
kakuoro.  

– Tästä tavoitteesta ollaan kau-
kana, mutta sama näky tulee ol-
la yhä olemassa, Metsänheimo lä-
hettää seurakuntiin terveisiä.

TEKSTIT: RIITTA HIRVONEN  

Kiimingin seurakunnan poikakuoro 
esiintyy Oulujoen kirkossa ensi 
keskiviikkona 13. huhtikuuta. 
Kiimingin kirkossa pojat laulavat 
palmusunnuntaina 17. huhtikuuta.
Toukokuussa poikakuorolaiset 
tekevät matkan Saksaan. Reissua 
varten pojat ja heidän vanhempansa 
keräävät varoja myyjäistempauksella 
lauantaina 16. huhtikuuta Kiimingin 
kauppojen auloissa.

Vaaleahiuksinen Lauri-Matti Kulmala on takarivissä keskellä urkujen edessä tummatukkaisten poikien vieressä. Maripaitaiset pojat 
ovat pääkuorolaisia. Harjoituskuoroon kuuluvilla junnuilla on yllään valkoiset paidat.

Kiiminkiläinen 13-vuotias Lauri-Mat-

ti Kulmala osaa luetella ripeästi syi-

tä, miksi hän laulaa seurakunnan 

poikakuorossa.

– Laulaminen kuorossa on muka-

vaa, ja pojat ovat kivoja. Meillä on 

myös hyvä kuoronjohtaja, Jarkko, 

hän sanoo.

Lauri-Matti kertoo, että kuoros-

sa laulaminen vaatii jonkin verran it-

senäistä harjoittelua sen lisäksi, et-

tä kuoroharjoitukset ovat kerran vii-

kossa.

– Jos ei treenaa, ei pysy muiden 

mukana, hän tietää. 

Lauri-Matti soittaa pianoa ja ur-

heilee. Musiikkityyleistä hänelle on 

Vanhemmat ovat   
harrastuksessa mukana

mieluisinta klassinen musiikki.

– Tykkään siitä, Lauri-Matti to-

teaa.

Myös Lauri-Matin pikkuveli Eemil 

laulaa seurakunnan poikakuorossa.

Lauri-Matin ja Eemilin äiti Mirja 

Kulmala kertoo saaneensa itse niin 

paljon hyviä kokemuksia musiikin 

harrastamisesta, että on iloinen poi-

kiensa mahdollisuudesta kokea sa-

maa riemua laulamisesta. 

– Poikien harrastus edellyttää 

vanhemmilta satsausta, mutta nä-

en sen vaivan mielelläni. Meillä on 

muun muassa hyvä kuljetusrinki poi-

kien vanhempien kesken, Mirja Kul-

mala kertoo.

Pe t r i  Ku lma la
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Kuoronjohtaja Elisa Silver esit-
ti eräänä syksyisenä iltana ky-
symyksen uusille kuorolaisil-
leen: Keväällä pääsiäisen tie-

noilla laulamme Luukas-passion. 
Kuinka monelle tämä teos on en-
nestään tuttu?

Olemme Tuiran seurakunnan 
kuoron eli Tuiken harjoituksissa, ja 
värikkäät nuottipinkat alkavat kier-
tää kädestä käteen.

Pyörittelen päätäni kysymykselle 
ja yritän kelata läpi tuntemiani pas-
sioita – Matteus ja Johannes-passi-
ot vielä muistan, mutta Luukkaan 
kohdalla levy lyö tyhjää. Leppoisa 
puheensorina vaimenee uteliaasti ja 
kuorolaisten katseet kohdistuvat uu-
teen kuoronjohtajaan.

Elisan soittaessa läpi teoksen kuo-
ro-osuuksia saamme tutustua het-
kisen itseksemme Luukas-passioon. 
Seurailen katseellani melodian kul-
kua vaaleanpunaisesta partituuri-
vihkosestani ja hyräilen sitä hiljaa 
itsekseni.

Iloitsen mielessäni suomenkie-
lisestä tekstistä, sillä saksankieli-
siä passioita kuunnellessa ja laula-
essa osa keskittymisestä menee aina 
tekstin tavailuun ja ymmärtämiseen.

Passio tarkoittaa Jeesuksen kärsi-

myksistä kertovaa sävellystä. Useim-
mat musiikin ystävät tuntevat J. S. 
Bachin säveltämät vaikuttavat passi-
ot Matteuksen ja Johanneksen evan-
keliumien mukaan. Tuntematto-
mampi Luukas-passio sen sijaan on 
kotimainen sävellys vuosilta 1996–
1998.

Luukas-passion säveltäjä, urku-
jensoiton lehtori Risto Ainali ker-
too teoksen rakenteen kunnioitta-
van barokin aikaisten passioiden 
linjaa, mutta omalla suomalaisella 
musiikkiaineksellaan. Luukas-pas-
siolle ovat ominaisia hengellisen pe-
rinteemme kärsimyslaulut ja -virret, 
joista osalla on juurensa vahvasti les-
tadiolaisessa perinteessä. 

Tänä pääsiäisenä Luukas-passio 
kuullaan uudistetussa muodossa. 
Viimeisestä Luukas-passion esityk-
sestä ja äänityksestä tulee kuluneeksi 
jo kymmenen vuotta ja Risto Ainali 
kertoo kirjoittaneensa uusiksi osan 
teoksestaan esitystä varten.

Kaunis passio koskettaa kuulijaa 
selkokielisyydellään kuulijan iästä 
ja musiikintuntemuksesta riippu-
matta. Ainali toteaakin halunneen-
sa luoda passion, jota aivan tavalli-
nen kansanmies tai -nainen voisi pit-
kästymättä kuunnella. 

Ensimmäistä kertaa Luukas-pas-
siota kuunnellessani istuin pitkään 
mietteliäänä ja vaikutettuna. Eri-
tyisen tunteisiin vetoavaa oli ope-
tuslasten ahdistunut ihmettely "Ku-
ka meistä se saattaisi olla?", kun Jee-
sus kertoo yhden heistä olevan hä-
nen kavaltajansa. Samoin oloa ravis-
teli passion loppupuolella esiintyvä 
kuoro-osuus kansan äänekkäästä ja 
hurmoksellisesta vaatimuksesta Pi-
latukselle: "Ristiinnaulitse!"

Vaikka kuorotaipaleeni on tällä 
hetkellä katkolla äitiyslomani takia, 
seuraan innokkaana Luukas-passion 
etenemistä. Itse asiassa olen nautti-
nut siitä, että tällä kertaa pääsen itse 
kuulijan ja kokijan paikalle.

SAARA TUOMELA

Tuike ja Pudasjärven kirkkokuoro 
esittävät Luukas-passion maanantaina 
18. huhtikuuta Pudasjärvellä ja tiistaina 
19. huhtikuuta Oulussa. Jeesuksen osan 
laulaa Keijo Piirainen, evankelistan 
osan Lauri-Kalle Kallunki, Pietarin osan 
Toni Hintsala ja Pilatuksen osan Paulus 
Kälkäjä. Teosta säestävät jousiorkesteri, 
huilu, oboe ja urut. Passion johtaa 
Pudasjärven kanttori Jukka Jaakkola.

Luukas-passio 
on yhteinen ponnistus

H e nna Pä r k kä

Sa
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Paikkoja avoinna

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, PL 2437  
(Kauppurienkatu 8 B) 90014 OULUN YLIOPISTO

Puhelin (08) 321 4073, 321 4075, faksi (08) 370 180, 
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi

www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

Valmennuskurssit teologiseen 
tiedekuntaan pyrkiville:
La 14.5.11 klo 9.00–16.00
• Kurssilla huomioidaan erikseen 
Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoon 
pyrkivät.  
• Helsingin yliopistoon pyrkivät 
voivat osallistua kurssille 
kesäyliopiston Adobe Connect -
verkkoyhteyden avulla.

Lukuvuonna 2011–2012 
Itä-Suomen yliopiston (UEF) 
avoimen yliopisto-opetuksena mm. 
•Yleisen teologian perusopinnot 25 op 
•Yleisen teologian aineopinnot 35 op
www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

Koulutus

Magneettikuvaukset
Oulussa joka viikonloppu!
Kasarmintie 21:ssa. Tervetuloa!
Varaa aika kuvaukseen numerosta
0440 521 534.

Läheteasioissa Oulussa teitä auttaa

Sisätautien erikoislääkäri
Pertti Kuusela
Vastaanotto: Stockmann 4. krs,
varaa aika p. 08-333 339

Magneettikuvaukseen tarvitset
erikoislääkärin lähetteen.

Perustutkimus 259€ omavastuu
(mm. aivojen/pään tutkimus,
lannerangan tutkimus).

Kuhmon

Lääkäripalvelu
Puh. (08) 652 1533
kuhmonlaakaripalvelu.fi 

Terveydenhoitoa

Jo vuodesta 1999
Ostamme Kulta- Ja hOpea esineesi.

MaksaMMe HYVÄn Hinnan! 

Nyt ylimääräiset esineet kiertoon.

Tilaa puhelimella tai kotisivuiltamme KULTAPUSSI jossa lähetät  
esineesi meille turvallisesti. Lähetyksen saavuttua meille arvioimme  
ja valokuvaamme esineet.
Maksamme summan välittömästi arviointitapahtuman jälkeen 
tilillenne.
LÄHETYS ON VAKUUTETTU ja POSTIMAKSU MAKSETTU. 
Teille ei tule mitään kuluja.

Puhelinpalvelumme ma-pe klo 10-16,  
p. 045 355 9203

www.kultatukku.fi, KIRKKONUMMI

Ostetaan

Kevätpäivillä mietitään 
Jumalalle kelpaavuutta 

Kelepaanko Jumalalle, on 
kysymys, jonka eteen jo-
kainen joutuu ainakin jos-
sakin elämänsä vaihees-

sa. Etenkin silloin, kun ihminen 
syystä tai toisesta joutuu näke-
mään oman elämänsä rosoiset 
puolet. 

Kysymykseen etsitään vastaus-
ta ensi lauantaina Oulussa Kes-
kustan seurakuntatalolla järjes-
tettävässä Sanan ja musiikin illas-
sa. Illan aiheeseen johdattaa Sa-
na-lehden päätoimittaja, rovasti 
Hannu Nyman. 

Hän on puhujana Kellonkar-
tanon kevätpäivillä, jotka alka-
vat perjantaina kello 18 ja jatku-
vat lauantaina kello 14, 16 ja 18.

Kevätpäivät aloitetaan perjan-
taina aiheella Evankeliumi – mi-
kään ei ole julkisempaa. Evanke-

liumia eli ilosanomaa Jeesukses-
ta on Suomessakin kerrottu koh-
ta tuhat vuotta, mutta sittenkin se 
jää monelle salaisuudeksi. 

Lauantaina kello 14 on teema-
na Raamatun rosoiset ihmiset – 
ihmissuhdesolmuja. Tämän ro-
soisuuden myötä löytää omaa kel-
paamattomuutensa tunteva rin-
nalleen vertaisiaan henkilöistä, 
joista kuitenkin tuli Jumalan ys-
täviä ja työtovereita. 

Hannu Nyman on toiminut 
pitkään myös Kansan Raamattu-
seuran toiminnanjohtajana. 

Hänet tunnetaan myös taita-
vana opettajana sekä ihmissuh-
teiden tuntijana ja sielunhoitaja-
na. Ajankohtaiset pääsiäisen ta-
pahtumat tuovat ratkaisun päivän 
aiheisiin, ihmisten rosoisuuteen ja 
omaan kelpaamattomuuteen. 

Kevätpäivät järjestävät Kellon-
kartanon ystävät ja Tuomiokirk-
koseurakunta. Tilaisuudet ovat 
kaikille avoimia. (RT)

Hannu Nyman johdattaa aiheeseen 
kelpaanko Jumalalle..

Kiitollisuus on elämää kan-
natteleva voima, joka voi 
saada ihmeitä aikaan. Kun 
elämän pohjavireenä on 

kiitollisuus, silloin myös surun ja 
luopumisen hetket voivat muut-
tua voimavaraksi ja eteenpäin 
jaettavaksi toivoksi. 

Hanna Ekolan Valoa ja voi-
maa -konsertti hiljentää kuulijan 
kauniiden ja lohdullisten laulujen 
myötä kiitoksen ja toivon äärel-
le. Monta läheistään menettänyt 
Hanna Ekola tietää, mistä laulaa. 
Laulajan sanoma kumpuaa uskos-
ta, toivosta ja luottamuksesta, jo-
ka yltää suurten surujenkin kes-
kelle. 

Tasan kaksikymmentä vuotta 
sitten Villihevosilla itsensä kan-
sansuosikiksi laulaneelta Hanna 
Ekolalta on juuri ilmestynyt 12. 
levy. Aurinkotie-albumin laulut 
Ekola äänitti ja teki yhdessä edes-
menneen puolisonsa Juha Lido 
Salosen kanssa, jonka viimeiset 
levytetyt soitot taltioituivat le-
vylle. Levyllä ehti soittaa myös 
edesmennyt basistilegenda Pek-
ka Pohjola. 

Hanna Ekola on laulujensa li-
säksi tullut tutuksi myös ajatel-

Hanna Ekola 
konsertoi Piippolassa

ma-, runo- ja surukirjoistaan. 
Samaan aikaan Aurinkotie-levyn 
kanssa on juuri julkaistu Hannan 
kymmenes kirja Sano suruasi rak-
kaudeksi. Viime keväänä ilmesty-
neessä kirjassa Kiitos elämän lah-
jasta Hanna pohti luopumisen 
teemoja kiitoksen näkökulmasta. 

Hanna Ekolaa säestää konser-
tissa hänen pitkäaikainen yhteis-
työkumppaninsa laulaja-pianis-

ti Virpi Lahti, joka julkaisi viime 
keväänä ensimmäisen oman soo-
lolevynsä Sinun valossasi. Myös 
näitä lauluja kuullaan konsertis-
sa. Hanna ja Virpi ovat tehneet 
konsertteja yhdessä jo yli 15 vuo-
den ajan. (RT)

Valoa ja voimaa -konsertti Piippolan 
kirkossa sunnuntaina 17. huhtikuuta 
kello 14. 

A r k i s to  /  Ty t t i  Pää k kö n e n

Hanna Ekola laulaa kauniita ja lohdullisia lauluja..
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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

Oulujoen seurakunnassa on haettavana 

KAPPALAISEN VIRKA

Tiedustelut: kirkkoherra Jouni Riipinen, p. 044 316 1719 ja 
kappalainen Pentti Kortesluoma, p. 040 575 2716.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa Oulun  
seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

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

Hakuaika virkaan päättyy 20.4.2011 klo 16.

Paikkoja avoinna

Obamaa vaikea 
voittaa vaaleissa
Republikaanien 
presidenttiehdokkaat 
eivät innosta 
Yhdysvaltojen kristillistä 
oikeistoa.

Barack Obama saattaa hy-
vinkin voittaa 2012 pidet-
tävät presidentinvaalit. Se 
ei kuitenkaan johdu siitä, 

että demokraatteja edustava Oba-
ma olisi valtavan suosittu valitsi-
joiden keskuudessa.

Syy on Pohjois-Amerikan 
kirkkohistoriaan erikoistuneen 
dosentti Markku Ruotsilan mu-
kaan Obamalle vähemmän mai-
ritteleva. Republikaaneille ei ole 
ainakaan vielä ilmaantunut eh-
dokasta, joka sytyttäisi Yhdys-
valtojen kristillisen oikeiston. 
Kristillisen oikeiston vaikutta-
jia on Amerikassa noin 100 000, 
mutta äänestäjiä jopa 100 miljoo-
naa.

Yhdysvalloissa presidenttieh-
dokkaan on tunnustettava kris-
tillistä uskoa, jos hän aikoo ede-
tä vaaleissa. Maassa on ollut vain 
yksi presidentti, joka ei ole ollut 
kristitty ja hänkin eteni korkeim-
paan virkaan varapresidentin ase-
masta, kun hänen edeltäjänsä oli 
murhattu.

Obaman kertoo olevansa kris-
titty, minkä hänen vastustajansa 
pyrkivät kiistämään, jotta häntä 
ei valittaisi uudelleen.

Jätkäpari 
ja kuningatar
Republikaaneilla ei todellakaan 
ole hallussaan täyskättä. Entinen 
Alaskan kuvernööri Sarah Pa-
lin vetoaa ihmisiin, mutta häntä 
ei pidetä tarpeeksi asiaansa osaa-
vana. Mormonimiljönääri Mitt 
Romney tuskin saa äänestäjiä 
taakseen, mikä johtuu hänen us-

kontokunnastaan. 
Edustajainhuoneen entinen 

puheenjohtaja Newt Gingrich 
taas on töppäillyt yksityiselämäs-
sään, mikä vieraannuttaa äänes-
täjiä hänestä.

Ruotsila kertoo, että republi-
kaanipuolue on jakaantunut niin 
pahoin, että se ei kykene nosta-
maan esille parhaita nimiään. Ko-
van luokan ehdokkaat lisäksi vält-
televät Obaman haastamista, kos-
ka istuvaa presidenttiä on Yhdys-
valloissa vaikea lyödä. He yrittä-
vät Valkoiseen taloon vasta seu-
raavissa vaaleissa.

Kristitty vasemmisto 
ei ratkaise vaaleja
Kristitty vasemmisto on niin pie-
ni, että sillä ei ole ratkaisua hal-
lussaan. Ruotsilan mukaan kris-
tittyä vasemmistoa sanoo kannat-
tavansa vain neljä prosenttia ame-
rikkalaisista. Osuus on niin pie-
ni, että Ruotsila puhuu mieluum-
min uskonnollisesta vasemmis-
tosta, johon kuuluu muitakin us-
kontoja.

Uskonnollisen vasemmiston 
suurin yksittäinen osa, eli he-
rätyskristilliset vasemmistolai-
set, suhtautuvat yhä nuivemmin 
Obamaan, sillä tämä on esimer-
kiksi toiminut abortin puolesta. 

Obaman hallinto on Ruotsi-
lan mukaan kohdannut yllättä-
vän paljon vastoinkäymisiä. Sen 
hankkeet eivät ole menneen suun-

nitellulla tavalla läpi. 
Ruotsila arvelee kuitenkin , et-

tä talous kehittyy vaaleihin men-
nessä hyvin ja Obaman epäon-
nistumiset unohdetaan. Se veisi 
Obaman toiselle kaudelle.

Demokraatit 
häivyttäneet uskonnon
Uskonnolliseen vasemmistoon 
kuuluu esimerkiksi juutalaisia, 
hinduja ja muslimeita. Heistä ne, 
jotka ottavat oman uskontokun-
tansa jumalanpalveluksiin aktii-
visesti osaa, eivät suhtaudu Oba-
maan myönteisesti, sillä demo-
kraattipuolue ei ole vaalikampan-
joissaan tavallisesti tehnyt ehdok-
kaan uskonnollisuudesta suurta 
numeroa. 

Tämä juontaa juurensa jo John 
F. Kennedyn aikoihin. Hän oli 
katolinen, minkä puolue pyrki 
häivyttämään vaaleissa, koska ka-
tolilaisuutta vastustettiin maassa 
yleisesti. Minkään uskontokun-
nan uskonnollisesti aktiiviset 
edustajat eivät katso demokraatte-
ja hyvällä puolueen häivyttämis-
periaatteen takia, joskin Obaman 
pyrkimys esiintyä uskontomyön-
teisenä on tätä karsastusta hieman 
lieventänyt.

Vasemmisto korostaa 
oikeudenmukaisuutta
Suuri osa herätyskristillistä va-
semmistoa on samoilla linjoil-
la kuin kristillinen oikeisto. Sen 
edustajat eivät ole olleet tyyty-
väisiä oikeiston lähinnä moraali-
lainsäädäntöön keskittyvään oh-
jelmaan. 

Myös herätyskristillinen va-
semmisto vastustaa abortteja ja 
eutanasiaa, suhtautuu karsastaen 
homoseksualismiin ja pitää kun-
kin henkilökohtaista uskoontuloa 
kestävien yhteiskuntien ennakko-
ehtona. 

Se nostaa kuitenkin esiin myös 
luonnonsuojelua, sukupuolten vä-
listä tasa-arvoa, ekumeenista rau-
hantyötä, valtiojohtoista köyhyy-
denvastaista toimintaa ja kehit-
tyvän maailman velkataakan ke-
ventämistä. Näitä hankkeita tu-
kee myös muu uskonnollinen va-
semmisto, mutta toisin kuin he-
rätyskristilliset vasemmistolaiset, 
he tukevat myös aborttia ja hy-
väksyvät homoseksualismin.

Herätyskristillisen vasemmis-
ton alkujuuri on siinä samassa 
fundamentalistisessa liikkeessä, 
josta 1960-luvun kulttuurimur-
roksessa nousi myös Yhdysval-
tain nykyinen kristillinen oikeis-

to. Kristillinen oikeisto vaikut-
taa eniten Yhdysvaltojen länsi- ja 
eteläosissa, uskonnollinen vasem-
misto taas pohjoisessa.

PEKKA HELIN

Lähteenä Markku Ruotsilan 
haastattelun lisäksi hänen 
vieraskynäkirjoituksensa Helsingin 
Sanomissa 4. huhtikuuta 2008. 
Ruotsila on Pohjois-Amerikan 
kirkkohistorian dosentti Helsingin 
yliopiston teologisessa tiedekunnassa 
ja Yhdysvaltain ja Ison-Britannian 
historian dosentti Tampereen 
yliopiston humanistisessa 
tiedekunnassa.

Yhdysvalloissa 
presidenttiehdokkaan 
on tunnustettava 
kristillistä uskoa, 
jos hän aikoo edetä 
vaaleissa. 

W ik i p e d ia  /  B e n St an f i e l d
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Kuolema kutoi pitkää synk-
kää mustaa raitaa Tuu-
la Puralan elämänpirtaan 
parikymmentä vuotta sit-

ten. Muutaman vuoden kuluessa 
nykyisin Pateniemessä asuva Tuu-
la menetti monta itselleen rakas-
ta ihmistä. 

Syvimmin kuoleman kou-
ra viilsi, kun puoliso Matti kuo-
li liikenneonnettomuudessa vain 
36-vuotiaana, ja 16-vuotias Tero-
poika sai surmansa jäätyään mo-
polla linja-auton alle pari vuotta 
sen jälkeen. Elettiin vuotta 1986.

Matti pelkäsi 
menetystä
– Ihanan nuoruuteni miehen Ma-
tin velipoika kuoli, kun Matti oli 
armeijaikäinen. Se oli hänelle to-
si kova isku, ja hän totesikin yh-
teiselämämme alkuaikoina, et-
tei oikeastaan haluaisi ollenkaan 
lapsia, kun ne voi menettää, Tuu-
la muistelee. 

Nuori vaimo halusi kuitenkin 
perheenlisäystä, ja niin haikara 
vieraili perheessä kaksikin ker-
taa. Pojat Tero ja Tommi syntyi-
vät viiden vuoden välein. 

Lämmin, ystäväpiirissä tykät-
ty ja ulospäin suuntautunut, erit-
täin lapsirakas Matti muuttui kui-
tenkin vuosien saatossa itkuisek-
si, ahdistuneeksi, ja alkoi tulla hu-
malassa kotiin. Tuula ihmetteli, 
mikä on vialla. 

– Mies totesi vain, ettei minulle 
voi puhua. Sain kuitenkin lopul-
ta ongittua, mikä miestä painaa ja 

Toivoa 
kipeimmän 
keskellä

ahdistaa. Matti tunnusti käyneen-
sä ennustajalla, joka oli kertonut 
tietonaan, että Matilta tulisi kuo-
lemaan lapsi. Mies oli kääntynyt 
toisenkin povarin puolen, jonka 
suusta kuului sama kaamea en-
nustus. 

Tänään Tuula pystyy ymmär-
tämään miehensä mustan synkän 
epätoivon, ja myös syyt tämän li-
sääntyneeseen alkoholin käyt-
töön. 

– Hän ei yksinkertaisesti pys-
tynyt elämään tällaisten asioiden 
kanssa. 

hengellisiä lauluja, jotka liikautti-
vat minussakin jotain. 

Tässä vaiheessa Tuula ja Mat-
ti eivät kuitenkaan vielä luovut-
taneet elämänsä ohjaksia Juma-
lan käsiin.

Kylmät 
uutiset
Eräänä toukokuun päivänä Tuu-
la ja pojat saivat viestin, että Mat-
ti oli törmännyt autollaan siltapi-
lariin ja kuollut. 

– Ehkä tämä tapahtui alkoho-
lin jälkitilassa, humalassa hän ei 
kuitenkaan ollut, Tuula pohtii.

Poliisin mukaan kyseessä ei ol-
lut itsemurha, sillä Matti oli lait-
tanut itsensä turvavyöhön. Sitä it-
setuhoiset eivät yleensä tee. Mies 
suunnitteli myös hoitoon menoa 
alkoholiongelmansa takia. 

– Matti ei varmaankaan kestä-
nyt sitä valtavaa ahdistusta, jon-
ka povarien luona käynti aiheutti. 
Haluankin tässä varoittaa ihmi-
siä. Minusta elämän vaikeuksissa 
ei pitäisi kääntyä ennustajaeukko-
jen puoleen. Se voi tuhota ihmi-
sen elämän kokonaan, alkaa pa-
himmillaan pelätä tulevaa, Tuu-
la sanoo. 

Hengellisen maailman avau-
duttua hän on kokenut, että Ju-
mala voi toki puhua ihmisil-
le myös tulevista tapahtumista, 
mutta Tuulan mukaan Hän ei pe-
lottele ketään.

Pahin 
mahdollinen
Miehensä äkillisen kuoleman jäl-
keen nuori leski jäi elämään yk-
sin kouluikäisten poikiensa kans-
sa. Tommi oli tuolloin 9-vuotias 
ja Tero eli ”Terppa” 14 vuotta. 

– Ajattelin, että kyllä me tästä 
jotenkin selvitään, on vaan men-
tävä eteenpäin, Tuula kertoo. 

– Joskus uskaltauduin kysele-
mään vanhemmalta pojalta Ter-
palta, onko kovasti isää ikävä. 

– Kysytkin vielä, senkin pöhkö, 
poika tuhahti. 

Tuula kertoo, että he pystyivät 
puhumaan asioista, halaamaan, ja 
muistelemaan isääkin. Kun Tero 
täytti 16 vuotta, hän halusi mo-
pon. Poika sai alleen tuliterän me-

nopelin, jonka hän monien ikäis-
tensä tavoin viritti menevämpään 
kuntoon. 

– Luin Kalevasta jutun mopon 
virittämisen vaaroista, ja näytin 
lehteä pojallekin, että näetkös mi-
ten vaarallista touhua se on, sinä et 
ainakaan saa mennä tekemään sitä. 

– Poika oli kuitenkin omilla ra-
hoillaan mennyt ostamaan tarvit-
tavan osan, eikä pyyntöni sedälle-
kään tulla puhumaan pojalle jär-
keä tuottanut tulosta. 

Siiten tapahtui jotain, mihin 
kukaan perheenäiti ei ole varau-
tunut. Toukokuun 22. päivänä Te-
ro oli koulun jälkeen lähtenyt mo-
polla hakemaan Tuulan siskon-
poikaa Kellosta eikä koskaan pa-
lannut kotiin.

Edellisenä iltana äiti kertoo 
vielä silitelleensä poikaa hiuksis-

ta, ja sanoneensa, että tukka pitäi-
si leikata, kun poika oli menossa 
kesätöihin huoltoasemalle. 

– Terpalla oli kitara kädessään, 
hänestä piti tulla maailman paras 
kitaristi. Pyysin poikaa soitta-
maan hengellistä laulua. ”Kiitos 
oi Jeesus, hetkistä onnen ja vai-
keiden päiväin. Mua taistelu jo-
kainen vie luoksesi lähemmäs, ja 
kyynelten tie sieluni puhdistaa…” 
Terppa rämisytti kitaraansa, ja 
minä sanoin ettei Taivaan Isän 
musiikkia noin kovasti soiteta. 

Seuraavana iltana Tuula tuli 
töistä kotiin normaalisti, laittoi 
pojille ruokaa ja odotteli Terppaa 
kotiin. Vanhimmainen ei palan-
nut kotiin, mutta Tuulan äiti ja 
isä sekä sisko miehineen saapui-
vat. He olivat kertoneet poliiseil-
le, että haluavat itse viedä suru-

Hädän keskellä Tuula etsiytyi 
kristilliseen seurakuntaan, ja pyy-
si Mattiakin mukaan. 

– Uskoin, että Jumala voisi 
meitä auttaa. Taivaan Isä oli kut-
sunut minua jo pitempään. 

Tuulalle oli samoihin aikoi-
hin sattunut Sirpa-siskon kuole-
ma aivokasvaimeen, vain 36 vuo-
den iässä. 

– Sirpa kuunteli Eija Merilän 

Minusta elämän 
vaikeuksissa ei 
pitäisi kääntyä 
ennustajaeukkojen 
puoleen. Se voi 
tuhota ihmisen 
elämän kokonaan.

Tuula Purola menetti kahden vuoden sisällä sekä miehensä että poikansa.
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sanoman. 
– Terpan kuoleman jälkeen 

pysähdyin täysin, koko elämä sei-
sahtui. Minulla ei ollut enää kii-
re. Istuin yksin metsässä ja mie-
tin, missä sinä Jumala olet, Tuu-
la muistelee. 

Tuula muutti nuoremman poi-
kansa kanssa äitinsä luo Takku-
rannalle. 

– En pystynyt töihin. Olin 
paljon luonnossa. Päässäni kai-
kui, että en ymmärrä tätä. On-
ko Jumala minut hylännyt, olin-
han vasta 36-vuotias! Jouduin 
kokemaan, että kuolema ei kyse-
le keneltäkään mitään. Ihmette-
lin myös, miksi kuolemasta ei pu-
huta. Se on tullut ja vienyt puolet 
perheestäni.

Monet rakkaansa lyhyen ajan 
sisällä hautaan saattaneesta Tuu-

lasta tuli ylisuojeleva äiti. Hän 
saattoi vaikkapa lähteä hakemaan 
elossa olevaa 11-vuotiasta poikaa 
koulusta kotiin, ja kylmänhiki 
nousi otsalle vielä myöhemmin-
kin töihin palaamisen jälkeen, 
kun joku soitti ja yllättäen kävi 
kutsu puhelimeen.

Vihdoinkin 
valoa
Tuskaisten vuosiensa keskellä 
Tuula löysi radion iltahartaudet. 
Eräänä iltana puhuja totesi, et-
tä ”Sinä ystävä, joka olet menet-
tänyt läheisesi ja rakkaasi – Jee-
sus on sinua lähempänä nyt kuin 
koskaan aiemmin, Hän on sinun 
vierelläsi”. 

– Kuiskasin, että onko se todel-
la näin, ja yhtäkkiä koin, että Jee-
sus oli siinä! 

Uskon todellisuus alkoi avau-
tua Tuulalle. Hän löysi itselleen 
hengellisen kodin, ja koki lohdut-
tavana, että hänen puolestaan ru-
koiltiin paljon. 

– Rukoukset kantavat, ihan oi-
keasti! 

Kuoleman pimeyden keskellä 
Tuula kertoo kokeneensa ihmeel-
listä, syvää levollisuutta ja sisäis-
tä rauhaa. 

– Vaikeuksia tuli kuitenkin 
vielä lisää. Isä sairastui vakavasti 
samana kesänä. Hän sai kuitenkin 
jatkoaikaa, ja iloitsin kun isä lähti 
kanssani Jumalan sanan kuuloon. 

Uskoon tultuaan Tuula tun-
si, että häntä pidettiin ikään kuin 
pumpulissa, elämässä oli jälleen 
iloa ja rakkautta. 

– Kipeitä kysymyksiä tietysti 
riitti. Suurin niistä oli, missä on 

minun lapseni, missä on minun 
mieheni. Mietin myös, mitä täl-
le kuolemalle voi tehdä, ei ihmi-
nen siinä pysty auttamaan, sydä-
men haavat ovat niin suuria. Ei ole 
niin suurta laastaria, joka voi pa-
rantaa, ainoastaan Jeesus kykenee 
tähän. 

Elämä kuitenkin jatkui ja et-
si uusia uomia. Tuula löysi uuden 
puolison rinnalleen, ja usko sekä 
uudet ihmissuhteet seurakunnas-
sa antoivat voimaa ja merkitystä 
nousta uuteen päivään. Jälkeen-
päin Tuula on avoimesti kertonut 
kipeistä kokemuksistaan ja uskos-
taan seurakunnan tilaisuuksissa. 

– Vaikka elämässäni on tapah-
tunut niin paljon kaikkea, en koe 
silti olevani mikään säälittävä ih-
minen. Näillä tapahtumilla on ol-
lut oma tarkoituksensa, ja näiden 

kautta olen saanut kokea Jumalan 
suurta rakkautta ja huolenpitoa. 
Mutta totta kai kaipaan rakkaita-
ni, he ovat aina sydämessäni, hän 
sanoo. 

Tukipilareilleen, hyville ystä-
villeen, ja Usko-puolisolle, jolta 
on aina löytynyt olkapää mihin 
nojata, Tuula antaa lämpimän ha-
lauksen. Erityiskiitokset lähtevät 
Arja-serkulle, joka on aina jaksa-
nut kuunnella. 

– Kuolemantapausten myötä 
taivaan todellisuus on tullut Tuu-
lalle läheisemmäksi. 

– Uskon, että näen rakkaani 
siellä kerran. Matin viimeiset sa-
nat olivat: ”Jumalan kädessä tääl-
lä kaikki on”.

MARJA BLOMSTER

Ku va t  Ma r ja  B lo ms te r

En pystynyt töihin. Olin paljon luonnossa.
Päässäni kaikui, että en ymmärrä tätä. 
Onko Jumala minut hylännyt, olinhan vasta 
36-vuotias! Jouduin kokemaan, että kuolema 
ei kysele keneltäkään mitään. Ihmettelin 
myös, miksi kuolemasta ei puhuta. Se on 
tullut ja vienyt puolet perheestäni.
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Katekumenaattiryhmä ko-
koontui taas jo vähän valoi-
sampana maaliskuun ilta-
na pohtimaan käsitettä us-

ko. Virikkeeksi pastori Päivi Jus-
sila kertoi tarina sirkuksen nuoral-
la kävelijästä, joka ylitti kuohuvan 
kosken vaijeria pitkin. 

Nuorallakävelijä houkutteli va-
paaehtoisia tulemaan matkalle 
mukaan hänen harteillaan. Ku-
kaan ei uskaltanut osallistua mat-
kaan, kunnes pieni poika ilmoit-
tautui mukaan ja kulki tuon kau-
histuttavan taipaleen nuorallakä-
velijän harteilla. 

Kun pojalta kosken ylityksen 
jälkeen kysyttiin, kuinka hän us-
kalsi mennä miehen mukaan, poi-
ka vastasi: ”Tietenkin uskalsin, tuo 
mies on minun isäni!”

Kristinuskon synnyttämä iki-
aikainen ristiriita taitaa piillä sii-
nä, että osalle ihmisistä henkilö-
kohtainen usko merkitsee tietoon 
perustumatonta käsitystä, luuloa 
jostakin järjelle vieraasta ilmiöstä. 
Osalle ihmisistä usko on luotta-
musta jonkin olemassaoloon, jon-
kin tulevan toteutumista. Raamat-
tu kuvaa asiaa apostolien kirjeessä 
heprealaisille: ”Mutta usko on luja 
luottamus siihen, mitä toivotaan, 
ojentautuminen sen mukaan, mi-
kä ei näy.” 

Mitä lähemmäksi uskon ole-
musta henkilökohtaisessa puhees-
sa tullaan, sitä hullunkurisem-
maksi tai mystisemmäksi asia käy. 
On vielä ihan fiksua ja henkevää 
keskustella Raamatun ja uskon asi-
oista teologisin termein ja etäällä 

omasta itsestä. Oppilauselmista ja 
käsityksistä voi kiistellä ja väitel-
lä päivä- ja vuosikausia älylliseen 
tapaan – niinhän tehdäänkin us-
kontokuntien kesken ympäri maa-
pallon. 

Mutta että aikuinen ja koulutet-
tu ihminen voisi ääneen sanoa, että 
luottaa jokapäiväiseen johdatuk-
seen omassa elämässään ja tavoit-
teena on päästä taivaalliseen en-
kelienylistyskuoroon mukaan, on 
jo ihan hullunkurista ja lapsellis-
ta – liekö tällä tyypillä ihan kaikki 
muumit kotona laaksossa? Monta 
kertaa olen saanut jäädä sanatto-
maksi ja muiden lailla kysymään 
vain ”miksi”? Perheiden erot, nuo-
ren ennenaikainen kuolema, ystä-
vän syöpä, oman työpaikan mene-
tys, jonkun hyväuskoisen ihmisen 

huijatuksi tuleminen taloudelli-
sesti: kaikki saavat aina uudelleen 
kyselemään elämän tapahtumien 
mielekkyyttä.

Usko ei ole vastauspaketti kipei-
siin kysymyksiin. Sen vuoksi usko-
vien kimppuun on helppo käydä: 
miksi Jumala salli pahan / onnet-
tomuuksien / sairauksien tulla ja 
aiheuttaa kärsimystä? Miksi Juma-
la sallii paholaisen toimia? Miksi 
Jumala sallii ihmisen vapaasti va-
lita huonotkin ratkaisunsa eikä pa-
kota toimimaan aina oikein? 

Sitä ei tiedä kukaan – vielä. Siitä 
huolimatta rohkenen uskaltaa aja-
tella matkaavani tämänkin päivän 
rakastavan isäni mukana kuohuvi-
en koskien yli turvallisesti.

SAILA KUKKOHOVI-JÄMSÄ

Usko tai älä!

Sarjassa Oulussa 
järjestettävälle
katekumenaatti-
kurssille 
osallistuja 
kertoo, mistä 
kurssilla oikein 
puhutaan.

Eetterissä

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Oulun seurakuntien aluelä-
hetys sunnuntaina 10.4. kello 
9.55–12. Klo 10 messu Oulujo-
en kirkosta. Messun toimittaa 
Antti Leskelä, saarnaajana on
Riitta Kentala ja kanttorina 
Lauri Nurkkala. Virret: 80, 
79: säkeistöt 1–6, 61, 59, 452 
ja 275. Synnintunnustukse-
na luetaan virsikirjasta teksti 
706. Klo 11.30 radiopyhäkou-
lussa puhuu lastenohjaaja Ou-
ti Metsikkö, aiheena on Kärsi-
myksen sunnuntai. Klo 11.45 
Kurkistus kirkkoon -ohjel-
massa puhutaan Oulun seu-
rakuntien ja kaupungin yh-
teisestä Isä-lapsi-parkista, jo-
ka kokoontuu maanantaisin 
keskustassa. Marja Blomster 
haastattelee diakoniatyönte-
kijä Kari Rekilää.
Radio Dei Toivon päivä
Dein juttuarkisto
www.toivonpaiva.fi
Ke 13.4. klo 15.40 Uskomaton 
Mies. Oululaisen Pekka Tuo-
misen kolumni.

To 14.4. klo 15.40 Viisi teesiä 
kirkosta. Liisa Vuollo kertoo, 
millainen on hänen unelmi-
ensa kirkko.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 10.4. klo 9.45 radiopyhä-
koulussa puhuu lastenohjaa-
ja Outi Metsikkö, aiheena on 
Kärsimyksen sunnuntai.
Su 10.4. klo 10 radiojumalan-
palvelus Kemin kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 10.4. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Messun toi-
mittaa Ari-Pekka Metso, ja 
häntä avustaa Tiina Kinnu-
nen. Kanttoreina toimivat Ai-
no Juntunen ja Raimo Paaso.

Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.fi/
radio
Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi

Nettiradio 
www.evl.fi/srk/kempele
Su 10.4. klo 10 konfirmaatio-
messu Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Pau-
lus Pikkarainen, avustaa Esko 
Heloneva ja Pia Rättyä, kant-
torina Marjo Irjala. Musiikis-
sa Valtteri Huovinen, laulu ja 
kitara.

Kolme siunattiin tehtävään Oulussa
Oulun seurakuntayhtymän uusille työntekijöille toimitettiin tehtävään siunaaminen Oulun tuomiokirkossa 30. maaliskuuta. 
Tehtävään siunattiin kiinteistöpalvelujen toimistonhoitaja Tuula Vidgren (kuvassa vasemmalla), perheneuvoja Vuokko Laurila ja vs. 
yliopistopastori Stiven Naatus. Tilaisuuden toimitti tuomiorovasti Matti Pikkarainen. Häntä avusti Yhteisten seurakuntapalvelujen 
vs. johtaja Ari Savuoja.

Re b e k ka Naa t us

Paula kukitettiin eläkkeelle Kiimingissä
Vuodesta 1991 Kiimingin seurakunnassa työskennellyt Paula Mikkonen aloitti eläkeuransa aprillipäivänä. Vahtimestarin nimikkeellä 
enimmäkseen Jäälissä työskennelleen Mikkosen ruokia jäävät kaipaamaan seurakunnan leiriläisten lisäksi myös työkaverit. He 
muistivat Paulaa 31. maaliskuuta pidetyssä kahvituksessa halauksin, runoin ja kukkasin sekä mystisellä nahkapussukalla.

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

Fanita Rauhan Tervehdystä!
Tärskäyksen omat sivut löytyvät nyt myös 

Facebookista. Kommentoi juttuja 
ja anna palautetta tuoreeltaan.
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Sanan 
aika

Kärsimystä ei pidä selitellä. Kärsimyksen äärellä ollaan hiljaa. Tämä viisas ajatus voi olla 
sielunhoidollisesti totta, mutta kärsivän ihmisen itsensä kannalta käymätön.

”Sinä, Jumala, olet ainoa turvani. Miksi olet hylännyt minut?” Näin huutaa tuskaansa 
julki psalmin kirjoittaja. Hän on omasta näkökulmastaan täysin oikeassa. Kun elämä run-
telee, ihminen kääntyy sisäänpäin ja näkee vain oman tuskansa, vaikka usko Jumalaan 
antaisikin perusturvallisuuden.

”Miksi olet hylännyt minut?” kyselee moni myös tänään. Miksi olet hylännyt minut 
isäni, äitini, puolisoni, lapseni, ystäväni, työnantajani? Miksi tunnen olevani täysin yksin 
maailmassa?

Miksi-kysymys on oikeutettu ja ymmärrettävä kysyjän itsensä kannalta. Silti kärsi-
myksen kohdatessa saatamme jäädä vastausta vaille. Juuri siksi kärsimyksen äärellä voi 
vain olla hiljaa.

”Miksi olet hylännyt minut?” oli myös Jeesuksen kysymys ristillä. Näitä sanoja on tul-
kittu enimmäkseen pelastushistorian kannalta. Jeesus otti kantaakseen koko ihmiskun-
nan syntikuorman. Samaistumalla tuohon tuskanhuutoon voimme kuitenkin myös liit-
tyä heprealaiskirjeen ajatukseen: ”Koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, 
hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan.” Sijaiskärsimys on myös vertaiskärsimystä.

Hiljaisuudesta on vain yksi tie ulos. Siirtämällä näkökulman pois omasta itsestämme 
ympäröivään maailmaan ja sen hätään, huomaamme toisen ihmisen, joka saattaa tarvita 
apua. Oma kärsimys ei tietenkään poistu, mutta sen painoarvo muuttuu. Lähimmäisessä 
näemme kärsineen Vapahtajan, jota me voimme puolestamme palvella auttamalla toista 
kärsivää.

”Miksi olet masentunut, sieluni, miksi olet niin levoton? Odota Jumalaa! Vielä saan 
kiittää häntä, Jumalaani, auttajaani.”

JUHA LASSILA
Aalto-yliopiston Otaniemen kampuspappi

Odota hiljaa

Sunnuntai 10.4.
Päivän psalmi

Ps. 43:2–5
1. lukukappale

Jes. 65:1–3
2. lukukappale

Ef. 2:12–16
Evankeliumi

Luuk. 13:31–35

Minä olen kyllä ollut lähellä,
mutta he eivät ole minua etsineet,
olen ollut läsnä,
mutta he eivät ole minua kyselleet,
olen sanonut: »Tässä olen, tässä olen!»
tälle pakanakansalle, joka ei kutsunut avuksi
minun nimeäni.
Päivästä päivään minä ojensin käteni
tätä vastahakoista kansaa kohden,
kansaa, joka kulkee väärää tietä
oman mielensä mukaan,
kansaa, joka yhä uudelleen minut vihoittaa.

Jes. 65: 1–3

Ennen te elitte ilman Kristusta, Israelin kansan 
ulkopuolella ja osattomina liitoista ja niiden 
lupauksista, olitte maailmassa vailla toivoa ja 
vailla Jumalaa. Mutta nyt Jumala on Kristuksessa 
Jeesuksessa, hänen veressään, tuonut lähelleen 
teidät, jotka ennen olitte kaukana hänestä.
 
Kristus on meidän rauhamme. Hän on tehnyt 
nämä kaksi ihmisryhmää yhdeksi ja kuolemallaan 
hajottanut niitä erottaneen vihollisuuden muurin. 
Hän on kumonnut lain käskyineen ja säädöksineen, 
jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi 
uudeksi ihmiseksi, ja näin hän on tehnyt rauhan. 
Ristillä kuollessaan hän omassa ruumiissaan sai 
aikaan sovinnon Jumalan ja näiden molempien 
välille ja teki näin lopun vihollisuudesta.

Ef. 2: 12–16

Juuri silloin tuli muutamia fariseuksia sanomaan 
Jeesukselle: "Lähde pois täältä, Herodes aikoo 
tappaa sinut."

Mutta hän vastasi: "Menkää ja sanokaa sille ketulle: 
'Tänään ja huomenna minä ajan ihmisistä pahoja 
henkiä ja parannan sairaita, ja kolmantena päivänä 
saan työni päätökseen.' Mutta tänään ja huomenna 
ja seuraavanakin päivänä minun on jatkettava 
kulkuani - eihän ole mahdollista, että profeetta 
surmataan muualla kuin Jerusalemissa.

Jerusalem, Jerusalem! Sinä tapat profeetat ja kivität 
ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti 
olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo 
kokoaa poikaset siipiensä suojaan! Mutta te ette 
tahtoneet tulla. Kuulkaa siis: teidän temppelinne 
on jäävä asujaansa vaille. Ja minä sanon teille, että 
te ette minua näe ennen kuin sinä päivänä, jona 
sanotte: 'Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran 
nimessä!'"

Luuk. 13: 31–35 

Mosambikissa Yhteisvastuu tukee yksinäisten ja haavoittuvassa asemassa olevien nuorten selviytymistä pääkaupungin Maputon 
köyhälistöalueella Xikhelenissä. Syksyllä 2010 Maria Inocência Chilêngue oli 15-vuotias orpo, joka unelmoi sairaanhoitajan 
ammatista. Hän sai HIV-tartunnan äidiltään syntymässä. Maria kuoli 10.11.2010. 

Y h te i s vas t uu ke räy s  2011 /  V i l l e  A s i ka in e n
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Rukous
Jumala, taivaallinen Isämme.

Opetuslasten tavoin 

me olemme hitaat käsittämään,

miksi Jeesuksen piti kärsiä ja kuolla.

Auta meitä ymmärtämään,

että hän kärsi meidän syntiemme tähden

ja että meillä on nyt avoin tie 

sinun yhteyteesi.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, 

meidän Herramme tähden.

Kirkkovuosikalenterin 2. vuosikerran 
rukous tulevalle sunnuntaille.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 10.4. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Ari-Pekka Metso ja avustaa 
Tiina Kinnunen. Kanttoreina 
Aino Juntunen ja Raimo Paa-
so. Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Messu su 10.4. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimittaa 
Ari-Pekka Metso ja kanttori-
na Aino Juntunen.
Messu su 10.4. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Tapio Pokka. Lapsille 
pyhäkoulu.

Karjasillan seurakunta
Viikkomessu to 7.4. klo 18, 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Riitta Piippo. Teehetki.
Messu su 10.4. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Mer-
vi Keskinen, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto. Messun jälkeen-
mahdollisuus keskusteluun 
ja rukoukseen.
Messu su 10.4. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Ma-
ri Flink, avustaa Anu Ojala 
ja Riitta Yliluoma., kanttori-
na Ilkka Järviö. Kirkkokahvit. 
Veteraanien kirkkopyhä ti 
12.4. klo 12 Kastellin kirkos-
sa. Toimittaa Heikki Karppi-
nen, avustaa Satu Saarinen, 

kanttorina Ilkka Järviö.
Messu su 10.4. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Liisa Karkulehto, avustaa 
Mervi Keskinen, kanttorina 
Ilkka Järviö. Kirkkokahvit. 
Messu su 10.4. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Mari Flink, kanttorina Pirjo 
Mäntyvaara. Kirkkokahvit. 
Varikkomessu su 10.4. klo 
12 Pyhän Andreaan kirkos-
sa. Toimittaa Kimmo Kieksi, 
Rallu Kemppainen ja vapaa-
ehtoiset, avustaa Petri Sato-
maa. Musiikista vastaa mes-
subändi Tuomas Keskitalon 
johdolla. Kirkkokahvit ennen 
messua kello 11 ja messun jäl-
keen. Lapsille pyhäkoulu.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 10.4. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 

Tuiran seurakunta
Messu su 10.4. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Pasi Ku-
rikka, avustaa Sanna Jukko-
la, kanttorina Heikki Jämsä. 
Gideonien kirkkopyhä. 
Messu su 10.4. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Hannu Ojalehto, avustaa 
Jukka Kolmonen, kanttorina 
Laura Kumpula. Sekakuoro 
Tuike, johtaa Elisa Silver. Gi-
deonien kirkkopyhä. 

Messu su 10.4. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Harri Fagerholm, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Laura 
Kumpula. Gideonien kirkko-
pyhä.
Sanajumalanpalvelus su 
10.4. klo 12 Rajakylän seura-
kuntakodissa. Toimittaa Riit-
ta Louhelainen, avustaa Mat-
ti Ketola, kanttorina Heikki 
Jämsä. Rajakylä 3 -päivärip-
pikoulu osallistuu. Gideonien 
kirkkopyhä.
Iltamessu su 10.4. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Sanna 
Jukkola, avustaa Juha Valp-
pu, kanttorina Tommi Hekka-
la, Merja Oksman, laulu.
Viikkomessu ke 13.4. klo 20, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Riit-
ta Ojala.

Oulujoen seurakunta
Messu su 10.4. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Antti 
Leskelä, saarna Riitta Kenta-
la, kanttorina Lauri Nurkkala. 
Radiointi Radio Dei.
Messu su 10.4. klo 12 Huone-
suon seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Antti Leskelä, kantto-
rina Lauri Nurkkala. Kirkko-
kahvit.

YLI-II
Sanajumalanpalvelus su 
10.4. klo 10 Yli-Iin kirkos-
sa. Toimittaa Jukka Joensuu, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.

YLIKIIMINKI
Messu su 10.4. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Leo Rahko. Ylikiimingin kirk-
kokuoro. Nuorisotyönohjaaja 
Tuija Pelto-Ahon virkaan siu-
naus Jouni Riipinen, avustaa 
Ilkka Mäkinen.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
10.4. klo 10. Toimittaa Timo 
Juntunen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell.

Haukipudas 
Messu su 10.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Leena Brock-
man, saarna Jaakko Kaltaka-
ri, kanttorina Kaisa Säkkinen. 
Seurakunta tarjoaa kirkko-
kyydin, ilmoittautumiset dia-
koniatoimistoon pe klo 9–11 
p. (08 )5472 636. 

Kempele 
Konfirmaatiomessu su 10.4. 
klo 10 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Paulus Pik-
karainen, avustaa Esko Helo-
neva ja Pia Rättyä, kanttorina 
Marjo Irjala. Musiikissa Valtteri 
Huovinen, laulu ja kitara.
Kuuntele jumalanpalvelukset 
suorana netistä: www.evl.fi/
srk/kempele. 

Kiiminki
Messu su 10.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Raimo Salonen, 
avustaa Aulikki Rinta-Säntti, 
kanttorina Marja Ainali.
Messu su 10.4. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodilla. Toimittaa 
Raimo Salonen, kanttorina 
Marja Ainali.

Liminka
Messu su 10.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Ilkka Tornberg, 
saarna Rovasti Paavo Korte-
niemi, kanttorina Mika Kot-
karanta. 

Lumijoki 
Sanajumalanpalvelus su 
10.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Olavi Palovaara ja kantto-
rina Juha Pöykkö.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
10.4. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekkala, 
kanttorina Timo Ustjugov.

Oulunsalo
Messu su 10.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Minna Salmi 
kanttorina Sari Wallin. Par-
tiolaisten lupausjuhla mes-
sun jälkeen

Siikalatva
Kestilä
Messu su 10.4. klo 10 Kesti-
län kirkossa. Herättäjäyhdis-
tyksen kirkkopyhä. Toimit-
taa Merja Jyrkkä, saarnaa Ul-
la Säilä. Kanttorina Arja Lei-
nonen.

Piippola, 
Messu su 10.4. klo 10 Piippo-
lan kirkossa. Toimittaa Erk-
ki Piri, kanttorina Veijo Kin-
nunen.

Pulkkila 
Sanajumalanpalvelus su 
10.4. klo 19 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Arja Leinonen.

Pyhäntä
Perhekirkko su 10.4. klo 13 
Pyhännän kirkossa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen, avus-
taa Sirkku Palola. Kanttorina 
Veijo Kinnunen, avustaa lap-
sikuoro.

Rantsila
Messu su 10.4. klo 13 Rantsi-
lan kirkossa. Toimittaa Erkki 
Piri, saarnaa Hannu Lauriala. 
Kanttorina Hannu Niemelä. 
Messun jälkeen rovasti Han-
nu Laurialan syntymäpäivä-
juhlat seurakuntatalossa.

Tyrnävä
Messu su 10.4. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttorina Eeva-
Maija Sorvari.

Haukiputaan kirkko on valmistunut vuonna 1762.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Torstain raamattupiiri to 
7.4. klo 14, Vanhan pappilan 
Rovastisali. Luemme heprea-
laiskirjettä. Anna-Mari Heik-
kinen. 
Raamattupiiri to 7.4. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Piirin 
vetäjä Jyrki Vaaramo.
Hartaus to 7.4. klo 18.30, 
Kuntotalo. Tiina Kinnunen.
Ompeluseurat to 7.4. klo 
18.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. 
Sana Elää pe 8.4. klo 18, Van-
ha pappila, Sipiläsali. 
Aamupiiri la 9.4. klo 10, Van-
ha Pappila, Sipiläsali. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 10.4. klo 17, Oulun tuo-
miokirkko. Leo Karhumaa ja 
Keijo Nissilä.
Rauhanyhdistyksen seurat 
ti 12.4. klo 19, Oulun tuomio-
kirkko. Niilo Rauhala ja Ant-
ti Kiuru.
Raamattupiiri ke 13.4. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 13.4. 
klo 18, Vanha pappila. Esko 
Visuri.
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 13.4. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Järjestäji-
nä Oulun NNKY ja Sinapin-
siemen ry.
Torstain raamattupiiri to 
14.4. klo 14, Vanhan pappi-
lan Rovastisali. Luemme hep-
realaiskirjettä. Anna-Mari 
Heikkinen.
Hartaus to 14.4. klo 18.30, 
Kuntotalo. Hanna-Maija Ol-
lanketo.
Ompeluseurat to 14.4. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 7.4. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Ilosanomapiiri to 7.4. klo 
18.30, Karjasillan kirkko. 
Kohtaamisia Jeesuksen kans-
sa. Piiri kokoontuu torstaisin 
viikkomessun jälkeen noin 
klo 18.45. Lisätietoa Virpi p. 
041 5244 424. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 8.4. klo 18, Kas-
tellin kirkko. 
Pappilan Raamattupiiri ke 
13.4. klo 11, Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
13.4. klo 18–19.30, Karjasil-
lan kirkko. Minkälaisia näkö-
kulmia samaan tekstiin löy-
tyy kun sitä lukee yhdessä? 
Aloita Raamatun tutkiminen 
tänään ja tule mukaan. 
Raamattupiiri to 14.4. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirkko. 
Raamattupiiri to 14.4. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 14.4. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 7.4. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Raa-
mattupiiri kaikenikäisille ko-
koontuu torstaisin Sumpus-
sa. Vetäjinä Riitta Louhelai-
nen p. 040 5850 818 ja Arja 
Suomela. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 7.4. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 8.4. klo 18.30, 

Pyhän Luukkaan kappeli. 
Miestenpiiri ti 12.4. klo 18, 
Tuiran kirkko. Riitta Louhelai-
nen alustaa aiheesta Sovitus.
Raamattupiiri ti 12.4. klo 13, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Pateniemi-Herukka-suuralu-
een ja Rajakylän yhteinen 
raamattupiiri ti 12.4. klo 18, 
Pateniemen kirkko. Lisätie-
toja Heli Mattila p. 040 5747 
145.
Raamattu- ja lähetyspiiri ke 
13.4. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Ystävänkamarissa, 
mukana Pasi Kurikka.
Raamattupiiri to 14.4. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Raa-
mattupiiri kaikenikäisille ko-
koontuu torstaisin Sumpus-
sa. Vetäjinä Riitta Louhelai-
nen p. 040 5850 818 ja Arja 
Suomela.
Raamattu- ja rukousilta to 
14.4. klo 18, Tuiran kirkko. 
Kokoonnumme Tuiran kir-
kolla tilassa nimeltä Sumppu.

Musiikki ja kulttuuri

Karjasillan seurakunta
YV-laulutapahtuma to 7.4. 
klo 18, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Laulamme vanhoja koulu-
ja maakuntalauluja.
Rauhanyhdistyksen pääsi-
äisajan lauluilta pe 8.4. klo 
18, Pyhän Andreaan kirkko. 
RunoQvarkki, vartti Saima 
Harmajan runoutta Siiven 
suojissa ti 19.4. klo 12–12.15, 
Siipi. Huhtikuun runoilijana 
kuullaan Saima Harmajaa. Ly-
riikkaa lukee pastori Juha Vä-
häkangas.

Tuiran seurakunta
Luukas-passio ti 19.4. klo 19, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Ris-
to Ainalin säveltämä Luukas-
passio. Solisteina Keijo Piirai-
nen, bassobaritoni ja Lauri-
Kalle Kallunki, baritoni. Pu-
dasjärven kirkkokuoro ja Se-
kakuoro Tuike, jousiorkeste-
ri ja urut, johtaa Jukka Jaak-
kola. Vapaa pääsy, ohjelma 10 
euroa. Lue juttu s. 11.

Oulujoen seurakunta
YLiKiiMinKi
Virsikaraokeilta to 14.4. klo 
18, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. Tule rohkeasti laula-
maan virsikaraoketa yhdes-
sä, kaksin tai yksin. Illan isän-
tänä Leo Rahko ja iltaharta-
us Olavi Isokoski. Pientä na-
posteltavaa ja arvontaa yh-
teisvastuun hyväksi. Lue jut-
tu s. 19.

YLi-ii
Minun virteni -yhteislauluti-
laisuus su 10.4. klo 14, Yli-Iin 
seurakuntatalo. Kirkkokuo-
ro, Anja ja Toivo Hyyryläinen.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405.
Työttömien ruokailu keski-
viikkoisin klo 11–13, Öber-
gin talo. 

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. (08)  
5313 219 tai Karjasillan dia-

koniatoimistolta.
Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappeli. 
Maksuton puuroaamiainen, 
joka sisältää puuroa, leipää, 
kahvia ja teetä. 
Palvelupiiri ma 11.4. klo 
16.30, Kaukovainion kappe-
li. Diakoniaryhmä sinulle, jo-
ka haluat toimia vapaaehtoi-
sena Karjasilta-Kaukovainio 
alueella.
Ystävän kammari ti 12.4. 
klo 13, Kaukovainion kap-
peli. Vapaamuotoinen koh-
taamispaikka, jossa kahvitel-
laan, keskustellaan ja hiljen-
nytään hartauteen.
Maikkulan diakoniaryhmä ti 
12.4. klo 14, Maikkulan kap-
peli. Kaikenikäisten paikka 
toimia seurakuntalaisena eri 
tehtävissä. 

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 Tuiran kirkko p. (08) 531 
4616. Muissa asioissa keskus-
teluajasta tai kotikäynnis-
tä voi sopia suoraan oman 
alueen diakoniatyöntekijän 
kanssa.
Juttutupa ma 11.4. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. Li-
sätietoja diakonissa Eeva-
Marja Laitiselta p. 040 5157 
267.
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 28.4. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. Lisätietoja Heli Mat-
tila p. 040 5747 145.
Pateniemi-Herukka-alueen 
yhteinen diakoniapiiri pe 
29.4. klo 13–15, Pateniemen 
kirkko. Lisätietoja Heli Matti-
la p. 040 5747 145.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519.

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
KEHITYSVAMMAISET
Porinapiiri ti 12.4. klo 13.15–
14.15, Heinätorin seurakun-
tatalo. 
Keskustelukerho ti 12.4. klo 
17–18.30, Heinäpään seura-
kuntatalo. Avoin ryhmä kai-
kenikäisille.

KUULOVAMMAISET
Lähetyspiiri ma 11.4. klo 14, 
Tuiran kirkko. 

NäKöVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu-
ja keskustelupiiri to 14.4. klo 
13–14.30, Caritas-kodilla, Ca-
ritas-sali. Opasystävä on vas-
tassa pihalla pääoven lähei-
syydessä klo 12.30 alkaen.

PäIHDETYö
Naistenryhmä pe 8.4. klo 13–
15.30, Diakoniakeskus, Taka-
Lyötyn katu 4, 2. kerros.
Tavoiteryhmä ma 11.4. klo 
14.30–16, Diakoniakeskus, 
Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros.
Työttömien ruokailu keski-
viikkoisin klo 11–13, Öber-
gin talo. 

Lähetys
Lähetyssoppi – myyjäiset ja 
kahvila torstaisin klo 10–14, 

Isokatu 11, Elohuone. Tuo-
reita leivonnaisia, kotitekoi-
sia hilloja ja mehuja, käsitöi-
tä, arpoja yms. Tuotto Oulun 
ev.-lut. seurakuntien lähetys-
työlle. 
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja ma–ke, pe klo 10–14, Sii-
pi, lähetyksen puoti ja paja. 
Puodista käytettyjä astioita, 
liinavaatteita, koruja, kirjoja, 
polkupyöriä sekä pajan tuot-
teita, tarjolla myös kahvia 
yms. Pajassa tehdään käsitöi-
tä, korjataan pyöriä ja askar-
rellaan. Lahjoituksia otetaan 
vastaan, p. 044 316 1720. 
Lähetystovi pe 8.4. klo 12–
13, Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja. Voiko ihminen olla py-
hä? Satu Saarinen.
Pyöränhuoltoviikko maa-
nantaista keskiviikkoon 11.–
13.4. ja perjantaina 15.4, Sii-
pi, lähetyksen puoti ja pa-
ja, Nokelantie 48 B. Lue jut-
tu s. 23.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Lähetyspiiri to 7.4. klo 14, 
Vanha pappila. Maire Heik-
kinen.
Lähetyspiiri to 14.4. klo 14, 
Vanha pappila. Kimmo Kieksi.

Karjasillan seurakunta
Lähetyspiiri ti 12.4. klo 17.30, 
Kaukovainion kappeli.

Tuiran seurakunta
Lähetyspiiri ma 11.4. klo 14, 
Tuiran kirkko. Huomaa uu-
si aika. Lisätietoja Tarja Oja-
Viirret p. 040 5747 172.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
11.4. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo. Kokoonnumme 
Ystävän kamarissa.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 11.4. klo 18.30, Oulujo-

en pappila. Piirin vetäjä Ter-
hi Sirén.

YLIKIIMINKI
Lähetyksen kirpputorikah-
vila pe 8.4. klo 11, Piispan-
kamari, entisellä kunnanta-
lolla. Kupponen kahvia ja jo-
tain pientä ostettavaa kirp-
putorilta. Lähetyksen hyväk-
si voi myös valmistaa ja lah-
joittaa myyntiin eri artikke-
leita. Parsintapalvelua puh-
taille villavaatteille.

YLI-II
Lähetysilta ti 12.4. klo 18, 
Yli-Iin seurakuntatalo. Illan 
aiheesta Israel kertoo lähet-
ti Mika Pouke. Huomaa poik-
keava viikonpäivä! 

Lapset ja  lapsiperheet
Pyhäkouluissa lasta kuljete-
taan lapsentajuisesti tutustu-
maan kristilliseen uskoon ja ra-

enot Oulussa 7.–14.4.2011

Ylikiimingissä saa laulaa 
karaokevirsiä

Virsikaraokeilta järjestetään 
torstaina 14. huhtikuuta kel-
lo 18–20 Ylikiimingin seura-
kuntatalolla, osoitteessa Har-

jutie 5. Seurakuntatalo sijaitsee Ylikii-
minkin keskustan taajamassa. Oulus-
ta sinne on noin 35 kilometriä.

Kyseessä on ensimmäinen virsika-
raoke, joka järjestetään Ylikiimingissä. 
Illan isäntänä hyörii Leo Rahko. Hän 
ei säestä karaokelaulajia, vaikka onkin 
kanttori. Rahko hoitaa illan teknisen 
puolen.

Iltahartauden pitää vt. piirikappa-
lainen Olavi Isokoski. Paikan päältä 
löytyy pientä naposteltavaa ja arvon-
taa Yhteisvastuun hyväksi.

Virsikaraoke järjestetään nimen-
omaan Yhteisvastuun vuoksi. Idea on 
lähtöisin Oulujoen seurakunnan dia-
koniatyöntekijöiltä Ulla-Maija Ruot-
salaiselta ja Anu Fedotoffilta. He jär-
jestävät myös tarjoilun.

Laulujen sanat luetaan videtykin 
avulla seinältä. Käytössä on kaksi vir-
sikaraokekokoelmaa, joista toinen 
Mikko Salmen tekemä. 

Mikko Salmen kokoelmassa virsiä 
tahdittaa orkesteri. Mikko laulaa mu-
kana, mutta hänen äänensä häivyte-
tään pois. Tilalla kuuluu karaokelau-
lajan ääni.

Toisen kokoelman virsiä tahdittaa 
puolestaan urkumusiikki.

Virsiä voi veisata yksin tai kaksin. Ei 
ole pahitteeksi, vaikka kaikki muutkin 
osallistuisivat ihanaan virteen.

Molemmissa kokoelmissa on noin 
parisenkymmentä virttä. Ne ovat 
kaikki vuoden 1986 virsikirjasta. Jou-
kossa on niin klassikkoja kuin uudem-
piakin virsiä.

Virsien joukossa ovat muun muassa 
Lina Sandellin sanoittama Hetki vain 
ja päivä kerrallansa -virsi, Martti Lut-
herin Jumala ompi Linnamme -virsi ja 
tuntemattoman ruotsalaisen sanoitta-
ma Suvivirsi.

Pääsiäisvirsiä kokoelmissa ei ilmei-
sesti ole. Sen sijaan voi laulaa paatok-
sellisia negrospirituaaleja.

PEKKA HELIN

w w w.sxc . hu
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kastavaan Jumalaan. Pyhäkou-
luun ei tarvitse ilmoittautua ja 
se on osallistujille maksuton.
Perhekerhoihin lapsi tulee 
yhdessä huoltajan kanssa. 
Kerho alkaa yhteisellä har-
taushetkellä.
Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Isä-lapsi-parkki ma 11.4. klo 
17–19, Avoin Päiväkoti Vihreä 
Talo, Uusikatu 27. Ks. erilli-
nen ilmoitus s. 21.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Pyhäkoulu su 10.4. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu su 10.4. klo 16.30, 
Koulukatu 10. 
Pyhäkoulu su 17.4. klo 16.30, 
Koulukatu 10. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu su 10.4. klo 10–11, 
Karjasillan kirkko. 
Pyhäkoulu su 10.4. klo 10, 
Kastellin kirkko. 
Pyhäkoulu su 10.4. klo 12, Py-
hän Andreaan kirkko. 
Pyhäkoulu su 10.4. klo 12, 
Maikkulan kappeli. 
Taidepyhis ma 11.4. klo 
14.30–16, Metsokankaan 
koulu. Opettelemme maala-
uksen ja piirtämisen alkeita.  
Ryhmään otetaan kymme-
nen 1.–3.-luokkalaista.
Perhekerho ke 13.4. klo 9.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Perhekerho ke 13.4. klo 9.30, 
Karjasillan kirkko. Perheker-
ho osallistuu kirkolla pääsi-
äisvaellukseen, ei varsinais-
ta kerhoa.
Perhekerho ke 13.4. klo 9.30, 
Kastellin kirkko. 
Perhekerho ke 13.4. klo 10–
11.30, Pyhän Andreaan kirkko.

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu la 9.4. klo 11.30, 
Kuivasjärven seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 10.4. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Pyhäkoulu su 10.4. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Pyhän Luukkaan perheker-
ho to 7.4. klo 9.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Musiikkileikkikoulu Trilli ma 
11.4. klo 9, Myllyojan srk-talo. 
Oulujoen seurakunnan mu-
siikkileikkikoulu Trillin ryh-
missä vapaita paikkoja. Ryh-
mät kokoontuvat maanan-
taiaamuisin ja torstai-iltaisin. 
Tiedustelut Anna Haanpää-
Vesenterä p. 040 5832 368.
Pyhäkoulu su 10.4. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu su 10.4. klo 12, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Perhekerho to 7.4. klo 13, 
Hönttämäen seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 13.4. klo 9.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 13.4. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 13.4. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 13.4. klo 9.30, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 13.4. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 
Perhekerho ke 13.4. klo 9.30, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 

Perhekerho to 14.4. klo 13, 
Hönttämäen seurakuntakoti. 

YLiKiiMinKi
Perhekerho ke 13.4. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot löy-
tyvät osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Kokkikerho ma 11.4. klo 18. 
Kaksi ryhmää: 1.–3.-luokka-
laisille ja 4.–6.-luokkalaisil-
le. Kerhossa kokkaillaan hel-
poista ja herkullisista resep-
teistä. Uudet osallistujat il-
moittautukaa Marille, p. 050 
5249 779. 
Askartelukerho ti 12.4. klo 
17, Heinätorin seurakuntata-
lo. Askartelukerho on 1.–4.- 
luokkalaisten oma kerho, jos-
sa luovuudella ei ole rajoja.

Tuiran seurakunta
Avarit 1.–6.-luokkalaisille to 
7.4. ja 14.4. klo 14–16, Tuiran 
kirkko. Ks. erillinen ilmoitus 
s. 21.

nuoret
Nuorten Livechat Church 
su 10.4. klo 18–21, http://
irc-galleria.net/communi-
ty/3232444. Tervetuloa kes-
kustelemaan ja pohtimaan. 
Tule mukaan ja ota kantaa. 
Illan aiheena on kiusaaminen 
netissä ja livenä.

Karjasillan seurakunta
Karjasillan ja Tuomiokir-
kon Grande -isosleiri vol.2 
8.–10.4. klo 16, Rokuan leiri-
keskus. 
Nuortenilta ke 13.4. klo 19–
20.30, Kaukovainion kappeli. 
Tervetuloa viettämään nuor-
teniltaa yhdessä olon, hiljen-
tymisen ja pienen purtavan 
äärellä. Lisätietoja Hannalta 
p. 040 5747 147.
Wanhojen Isosten Olohuo-
ne to 14.4. klo 18–20, Kastel-
lin kirkko. Ks. erillinen ilmoi-
tus s. 21.
Mennään metsään! 6.–7.6., 
Oulun lähiseutu. Ks. erillinen 
ilmoitus s. 21.

Tuiran seurakunta
Raamis to 7.4. klo 17, Tuiran 
kirkon nuorisotila. Ks. erilli-
nen ilmoitus s. 21.
Meri-Toppilan yökahvila pe 
8.4. klo 20–23, Meri-Toppi-
lan Nuorisotalo. 
Päikkärit ke 13.4. klo 14–17, 
Tuiran kirkko. Lisätietoja Ter-
hi-Liisa Sutinen p. 040 7245 
446.
Nuortenilta yläkouluikäisil-
le ke 13.4. klo 18.30–20, Tui-
ran kirkko. Tule viettämään 
pelailemaan ja tutustele-
maan ja pitämään hauskaa 
yhdessä. Illat on päihteet-
tömiä. Lisätietoja Anssilta p. 
050 340 8982 tai anssi.puti-
la@evl.fi.

Oulujoen seurakunta
Yökahvila pe 8.4. klo 20, Myl-
lyojan nuorisotila.

nuoret aikuiset 
Cross Cafe pe 8.4. Elohuo-
neella. Esiintymässä CRB. 
Keikka alkaa klo 21.Kahvila 
avoinna klo 19-00.30. 
Tanssia ja rukousta improvi-
soiden Vaatun kanssa la 9.4. 
a klo 17–20 Elohuoneella.
Cross Cafe pe 15.4. Elohuo-
neella. Esiintymässä Heik-
ki Mustakallio. Keikka alkaa 
klo 21. Kahvila avoinna klo 
19–00.30. 
Aalef-ilta su 10.4. klo 17, Hin-
tan seurakuntatalo. Ameri-
kan gospel ja Johnny Cash, 
alustus Jouni Heikinheimo. 
Alfa-kurssi – tutki elämän 
tarkoitusta ti 12.4. klo 18–
20.30, Elohuone. 

OPiSKeLijajäRjeSTöT
OPKOn ilta la 9.4. klo 19, 
Öbergin talo. Evankeliumit - 
yksi vai neljä? Antti Leinonen
3-K ilta ma 11.4. klo 18.30. 
Samuel Korhonen: Älä tapa
Oulun körttiopiskelijoiden 
ja nuorten aikuisten seu-
rat to 14.4. klo 19 Katja Ki-
viniemellä ja Mikael Collinsil-
la, Hukkasenkuja 1 A 1, Hii-
ronen. 

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkeläisten kerho to 7.4. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 7.4. 
klo 12, Kajaanintie 1. 
Senioripäivä ma 11.4. klo 11, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Mahdollisuus verenpaineen 
mittaukseen ja 4 euron hin-
taiseen ruokailuun.
Eläkeläisten kerho ma 11.4. 
klo 12.15, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Tarinatupa ke 13.4. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 14.4. 
klo 12, Kajaanintie 1. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 7.4. 
klo 12–14, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 7.4. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 7.4. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten kerho to 14.4. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. Mukana Harri Fager-
holm. Ehtoollisen vietto.
Kuljetus eläkeläisten mes-
suun ti 19.4. klo 13, Tuiran 
kirkko. Eläkeläisten messu 
Tuiran kirkossa tiistaina 19.4. 
klo 13. Messun jälkeen on yh-
teinen kahvihetki, jonka jäl-
keen paluukuljetus n. klo 
14.45. Linja-autokuljetus on 
osallistujille ilmainen. 
Linja-autoreitti 1: klo 12.05 
Palokan palvelukeskus, klo 
12.10 Rajakylän seurakunta-
koti, klo 12.20 Koskelan seu-
rakuntakodin pysäkki, klo 
12.25 Koskelan palvelukeskus, 
klo 12.35 Tuiran palvelukes-
kus, klo 12.45 Tuiran kirkko. 
Linja-autoreitti 2: klo 12.10 
Pateniemen kirkko, klo 12.15 
Kuivasjärvi, Karjakentän py-
säkki, klo 12.20 Ajaa Kaito-
väylää, Yliopistonkadun py-

säkki, klo 12.30 Hiidentien 
päätepysäkki, ajaa Järvitie-
tä, klo 12.35 Ajaa Kaarna-
tietä, Alppila, klo 12.45 Tui-
ran kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 7.4. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Yhteyshenkilö Päivi Moi-
lanen p. 040 5747 064.
Eläkeläisten kerho to 14.4. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Yhteyshenkilö Päivi Moi-
lanen p. 040 5747 064.
Seniorien laulupiiri to 14.4. 
klo 13.30, Sanginsuun seura-
kuntakoti. Vieraanamme on 
Pudasjärven eläkeläisten lau-
lupiiri. Ohjelmassa yhteislau-
lua, kahvitarjoilu ja arvontaa 
Yhteisvastuukeräyksen hy-
väksi. Mukana Paula Kyllö-
nen, Lauri-Kalle Kallunki ja 
Jukka Jaakkola. Kokoonnum-
me Tuiran kirkolle klo 13, jos-
ta kyyditykset Sanginsuulle. 
Rajakylän seurakuntaker-
ho to 14.4. klo 14–15.30, Ra-
jakylän seurakuntakoti. Lisä-
tietoja Diakoni Sami Riipinen 
p. 040 5747 149.

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho to 7.4. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 7.4. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat .
lkäihmisten kuntopiiri ma 
11.4. klo 18, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 11.4. 
klo 12, Hintan seurakuntatalo. 
Porinapiiri ma 11.4. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Aikuisten kuntopiiri ke 13.4. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 14.4. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

YLiKiiMinKi
Porinakerho ma 11.4. klo 10, 
Vanhusten kerhohuone.  

Leirit ja retket
Retki Tampereelle 10–14 
-vuotiaille 27.–29.5. Ret-
ki on tarkoitettu oululaisil-
le tytöille ja pojille. Käymme 
Pandan tehtaanmyymäläs-
sä, Vaajakoskella, Jyväsky-
lässä. Lauantaina vietämme 
viisi tuntia Särkänniemessä. 
Sunnuntaina osallistumme 
jumalanpalvelukseen Ylö-
järven kirkossa. Yövymme 
ja ruokailemme Tampereen 
seurakuntien leirikeskukes-
sa, Torpassa. Retken hinta 
on 150 €. Retken hintaan si-
sältyy bussimatka, majoitus, 
ruokailut, sisäänpääsymak-
sut tutustumiskohteisiin se-
kä tapaturmavakuutus ou-
lulaisille ev.-lut.seurakun-
tien jäsenille. Retkelle otam-
me 45 retkeläistä ilmoittau-
tumisjärjestyksessä. Ilmoit-
tautumiset yhteisten seura-
kuntapalvelujen toimistoon, 
p. (08) 3161 340 (ma-pe klo 
9–16) tai www.oulunseura-
kunnnat.fi/ilmo viimeistään 
6.5. mennessä. Ilmoittautu-
neille lähetetään retkikir-
je. Lisätietoja retkestä Esa 
Harjulta, p. 040 575 2713 tai 
esa,harju@evl.fi.
Pääsiäisen perheleiri, kou-
luikäisille lapsille ja heidän 
perheilleen to 21.–ma 25.4. 
Juumassa. Matkat Juumaan 

Isät ja lapset 
parkkeeraavat 
maanantaisin

w w w.sxc . hu

Isä-lapsi-parkki järjestetään joka maanantai tou-
kokuun loppuun saakka kello 17–19 avoin päivä-
koti Vihreässä Talossa, osoitteessa Uusikatu 27. 
Seuraava kokoontuminen on maanantaina 11. 

huhtikuuta.
Isät ja lapset kokoava parkki on tarkoitettu alle 

kouluikäisille lapsille ja heidän isilleen. Illoissa ede-
tään vapaasti, ilman suunniteltua ohjelmaa.

Ideana on vapaa yhdessäolo ja keskustelu mielen 
päällä olevista aiheista.

Ennakkoilmoittautumista ei ole.
Parkkia vetävä lapsi- ja perhetyön diakoniatyön-

tekijä Kari Rekilä kertoo, että ryhmätapaamisella 
halutaan tarjota paikka viettää aikaa.

– Äideille ja lapsille ryhmiä ja tapaamisia löytyy, 
mutta tähän saakka isiä ja lapsia ei ole huomioitu, 
Rekilä kertoo.

Rekilän lisäksi ryhmän ohjaajana toimii perhe-
työntekijä Ville Pahkin.

Isä-lapsi-parkki toteutetaan yhteistyössä Oulun 
ev.-lut. seurakuntien ja Oulun kaupungin perhepal-
velun kanssa.

Isä-lapsi-parkin kokoontumiset ovat tänä kevää-
nä maanantaisin 11. huhtikuuta, 18. huhtikuuta, 2. 
toukokuuta, 9. toukokuuta, 16. toukokuuta, 23. tou-
kokuuta ja 30. toukokuuta. Vain toisena pääsiäis-
päivänä, maanantaina 25. huhtikuuta, parkkia ei 
pidetä.

Varikkomessu on rohkeasti uudistettu 
jumalanpalvelus, jossa seremoniallisuus ja 
liturgia on karsittu minimiin. Musiikista 

vastaa eri muusikoista koottu  
messubändi. Lapsille on pyhäkoulu ja 

tarjolla kirkkokahvit.

Sunnuntaina 10.4. klo 12   
Pyhän Andreaan kirkossa
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omin kyydein. Leirin vuoro-
kausihinnat: aikuinen 20 €, 
4–18 -vuotiaat ja opiskelijat 
14 €, alle 4v. maksuton. Sisäl-
tää majoituksen, ruoat, peti-
vaatteeet, ohjelman Juumas-
sa ja vakuutukset Oulun ev.-
lut. seurakuntien jäsenille. Il-
moittautumiset leirille,
www.oulunseurakunnat.fi/il-
mo tai p.083161340. Lisätie-
toja leiristä Jouni Heikinhei-
mo 040 737 9643 tai Maire 
Kuoppala 040 574 7124 .
Seurakuntaretki Solovets-
kiin 18.–21.8. Lähde mukaan 
seurakuntaretkelle Solovets-
kin luostariin ja Vienan Kar-
jalaan. Matkan hinta on noin 
490 euroa riippuen matka-
laisten määrästä. Hinta sisäl-
tää kuljetuksen turistibussilla, 
majoitukset, ruokailut, opas-
tetun kokopäivävierailun So-
lovetskin saarelle, sekä viisu-
mit vakuutuksineen. Sitovat 
ilmoittautumiset 12.4. men-
nessä osoitteessa www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo tai 
Yhteiseen seurakuntapalve-
luun, p. (08) 316 1340. Tiedus-
telut matkanjohtaja Pentti 
Kortesluoma, p. 040 575 2716. 
Etusijalla ovat Oulujoen seu-
rakunnan jokivarsien alueen 
jäsenet. Matkajärjestelyistä 
vastaavat Koskilinjat ja Turun 
Neva Tours.

Karjasillan seurakunta
Hiljaisuuden retriitti 29.4.–
1.5. Rokuan leirikeskus. Ret-
riitin teemana on Rauha si-
nulle. Ohjaajina Ulla Säilä ja 
Marjukka Hamari. Retriitti al-
kaa perjantai-iltana klo 19 
ja päättyy sunnuntaina noin 
klo 16. Retriitin hinta on 65 €. 
Hintaan sisältyy majoitus yh-
den hengen huoneissa täysi-
hoidolla. Matkat omin kyy-
dein. Ilmoittautuminen 15.4. 
mennessä Yhteisten seura-
kuntapalvelujen numeroon 
(08) 3161 340 tai sähköises-
ti osoitteessa https://www.
oulunseurakunnat.fi/ilmoit-
tautumiset. Retriitin osallis-
tujat saavat kirjeen myöhem-
min. Lisätietoja Marjukka p. 
040 575 2710 ja Ulla p. 040 
543 7070.

Tuiran seurakunta
Veteraanileiri 2.–5.5. Rokuan 
leirikeskus. Leirin hinta 64 € si-
sältää matkat, ruokailut ja va-
kuutukset Oulun ev.-lut. seu-
rakuntien jäsenille. Ilmoittau-

tuminen 8.4.mennessä p. (08) 
3161 340 tai www.oulunseu-
rakunnat.fi. Tiedustelut dia-
koniatyöntekijöiltä Saila Luuk-
konen p. 040 5747 092 ja Paula 
Kyllönen p. 040 7235 880.

Oulujoen seurakunta
Oulujoen seurakunnan elä-
keläisten kevätretki Ranual-
le 19.5. Ks. erillinen ilmoitus 
s. 22.

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista löydät 
lisätietoa www.oulunseura-
kunnat.fi/kalenteri.

Karjasillan seurakunta
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
12.4. klo 9, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kerho kokoontuu vii-
kottain Pyhän Tuomaan kel-
larissa.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 12.4. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Muut menot
Matalan kynnyksen ilta ti 
12.4. klo 18, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Stefanoksen 
marttyyrius.
Silmukka ke 13.4. klo 13–
16, Vanha pappila. On tar-
koitettu kaikille, jotka halu-
avat tulla juttelemaan, viet-
tämään aikaa yhdessä, teke-
mään omia käsitöitä, tai kä-
sitöitä yhdessä sovittuun tar-
koitukseen.
Lauluilta ke 13.4. klo 18, Ou-
lun Diakonissalaitoksen kirk-
kosali. Laulamme tuttuja lau-
luja eri vuosikymmeniltä. Il-
lan teemana on kodin laulut. 
Yleisöllä on tilaisuuteen va-
paa pääsy.
Työttömien ruokailu to 14.4. 
klo 12–13, Rajakylän seura-
kuntakoti. Tarjolla herkullis-
ta kotiruokaa. Aterian hinta 
2€. Lisätietoja diakoni Sami 
Riipinen 040 5747 149.
Kristillisen kirjan aamu to 
28.4. klo 9, Vanha pappila. 
Keskustelun pohjana kirjat, 
Pekka Harne: Murrettua lei-
pää ja Elämän leipä (Suomen 
Lähetysseura) ruokaohjeita 
ja tarinoita maailmalta.
Sinkkuilta Hietasaaren kau-
punkileirikeskuksessa 29.4. 
Vapun aatonaaton sinkkuil-
lassa ohjelmaa ja tarjoilua. 
Sinkkuilta on aikuisten yksin-
eläjien tapaamispaikka.

YV-laulutapahtuma 
torstaina 7.4. klo 18 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Laulamme vanhoja koulu- ja maakuntalauluja.

Virsikaraokeilta 
torstaina 14.4. klo 18 Ylikiimingin seurakuntatalossa. 
Tule rohkeasti laulamaan virsikaraoketa. Illan isäntänä 
Leo Rahko ja iltahartaus Olavi Isokoski. Pientä napos-
teltavaa ja arvontaa Yhteisvastuun hyväksi.

Pääsiäisvaellus 
keskiviikkona 13.4. klo 18–20 
Pyhän Luukkaan kappelissa 

Tule kokemaan elämyksellinen matka Jeesuksen 
jalanjäljissä Betlehemin seimeltä Golgatalle, 
ja pääsiäisen iloon. Pääsiäisvaellus sopii 
kaikenikäisille. Vaelluksella kuljetaan ryhmässä 
oppaan johdolla. Ryhmät lähtevät liikkeelle 20 min 
välein, viimeinen klo 19.40. Pääsiäisvaelluksen 
järjestää Tuiran seurakunta. 

J.S. Bach Johannes-passio 
sunnuntaina 17.4. klo 18 tuomiokirkossa 

Teoksen esittävät Tuomas Katajala evankelista, 
Jorma Hynninen Jeesus, Ari Rautakoski Pilatus 
ja Pietari, Helena Juntunen sopraano, Essi Lut-
tinen altto, Heikki Rainio tenori ja Jari Parvia-
nen basso. Oulun katedraalikuoro, Sofia Magda-
lena -yhtye ja Oulunsalo ensemble. Teoksen joh-
taa Raimo Paaso. Ohjelma 20/15 euroa. Ohjelmia 
konserttiin myydään tuntia ennen ovelta ja oh-
jelman ostaneilla on etuoikeus istumapaikoille.

Luukas-passio 
tiistaina 19.4. klo 19 Pyhän Tuomaan kirkossa 

Risto Ainalin säveltämä Luukas-passio. Solisteina 
Keijo Piirainen, bassobaritoni ja Lauri-Kalle 
Kallunki, baritoni. Pudasjärven kirkkokuoro ja 
Sekakuoro Tuike, jousiorkesteri ja urut, johtaa 
Jukka Jaakkola. Vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa.

Pääsiäis-
tapahtumia 

kirkossa

Avarit 1.–6.-luokkalaisille 
torstaina 7.4. ja 14.4. klo 14–16 Tuiran kirkossa. 
Kouluikäisten avoimet ovet Tuiran kirkon uu-
dessa nuorisotilassa. Tapahtumassa nautitaan 
välipalaa, pelaillaan lautapelejä, tehdään läksyt 
ja kuunnellaan musiikkia tai vain oleskellaan. 
Avareissa on aina paikalla ainakin yksi aikui-
nen seurakunnan työntekijä. Lisätietoja voit ky-
sellä: nuorisotyönohjaaja Anna-Leena Ylänteel-
tä, p. 040 745 1469.

Raamis 
torstaina 7.4. klo 17 Tuiran kirkon nuorisotilassa. 
Tule mukaan etsimään ja löytämään! Lisätietoa 
Raamiksen toiminnasta saat nuorisotyönohjaaja 
Merja Oksmannilta, merja.oksman@evl.fi

Wanhojen Isosten Olohuone 

torstaina 14.4. klo 18–20 Kastellin kirkossa. 

Kutsutaan kaikkia Karjasillan seurakunnan 
vanhoja isosia omaan olohuoneeseen kaksi ker-
taa kuukaudessa torstai-iltaisin. Olohuoneen si-
sustuksesta päätätte itse! Lämpimästi tervetuloa 
juuri sellaisena kuin olet! Lisätietoja saat Jennil-
tä, p.044 3161 452.

Mennään metsään! 
ma 6.– 7. kesäkuuta

Hei sinä rippikoulun käynyt nuori, lähde 
kanssamme metsään! Tule rentoutumaan 
luonnon helmaan. Yöpyminen tapahtuu valintasi 
mukaan joko teltassa tai autiokämpässä. Ruoat 
teemme ruokaryhmittäin retkikeittimillä. 
Ohjelmassa on leppoisaa eräilyä ja oleilua hyvässä 
seurassa. Retken hinta 15 euroa. Mukaan mahtuu 
20 ensimmäiseksi ilmoittautuvaa. Ilmoittaudu 
mukaan 20.5. mennessä. Esitä toiveita tai kysy 
lisätietoja: Atte Kääriäinen, p. 040 5060 315, atte.
kaariainen@evl.fi ja Jenni Koskenkorva, p. 044 
3161 452, jenni.koskenkorva@evl.fi .

Nuoriso 
kokoontuu

Hengellisen kasvun seminaari 
perjantaista sunnuntaihin 15.–17.4. 
Kaukovainion kappelissa. 

Voimaa elämäni hallintaan. Luennoimassa on trau-
materapeutti Tor Spiik, Kristillinen Tervehtymiskeskus 
CHC ry:stä. Seminaarimaksu ennen 4.4. ilmoittautu-
neille 30 euroa ja sen jälkeen ilmoittautuneilta 40 eu-
roa. Ilmoittautumiset arkisin klo 16 jälkeen ja viikon-
loppuisin Tuulalle, p. 050 381 5689. Järjestetään myös 
edullinen majoitus ja ruokailu sitä pyytäneille.

Lasten
tapahtumat
seurakunnissa

Pyhäkoulu 
sunnuntaina 10.4. klo 10 
Pyhän Luukkaan kappelissa 

Pyhäkoulu isoille ja pienille jumalanpalveluksen 
yhteydessä. Lisätietoja Aila Valtavaaralta, p. 040 
5747 109.

Isä-lapsi-parkki 
maanantaisin klo 17–19 
Avoin Päiväkoti Vihreä Talo, Uusikatu 27

Isä-lapsi-parkki on tarkoitettu alle kouluikäisille 
lapsille ja heidän isilleen. Illoissa ei ole suunniteltua 
ohjelmaa, vaan vapaata yhdessäoloa. Ohjaajina 
Kari Rekilä ja Ville Pahkin. Parkki toteutetaan 
yhteistyössä Oulun kaupungin perhepalvelun 
kanssa. Viimeinen kokoontuminen on ma 30.5.

Ekumeeninen jumalanpalvelus 
torstaina 14.4. klo 19 
ortodoksisessa seurakuntasalissa

Jumalanpalveluksen toimittaa isä Bogdan Grosu 
ja ekumeeninen työryhmä.

Tuiran seurakunnan 
vanhustyön linja 

keskiviikkoisin klo 9–11 puhelinnumerossa 
(08) 5314 616. Numeroon voit soittaa kun olet 
yksin tai kaipaat kuuntelija, kun haluat puhua 
sinulle tärkeistä asioista tai kun haluat pyytää 

kotikäyntiä tai jättää soittopyynnön.
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Toimipaikat

Kirkot
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  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Yli-Iin kirkko

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Elohuone,  
Isokatu11

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 

Rajakylän   
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   
Asemakatu 6

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Öbergin talo  
Kirkkokatu 5

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
p. (08) 316 1401
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932
Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3200
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

Tuiran seurakunta
Myllytie 5, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 4600
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Hannu Ojalehto p. 0400 681 833

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3500
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Jouni Riipinen p. 044 3161 719

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki, p. (08) 8177 008
avoinna sopimuksen mukaan
Kappalainen Olavi Isokoski p. 040 7300 407

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

Yli-Iin seurakuntapiiri
Elatuspellontie 4 a 2, 91200 Yli-Ii, p. 040 523 9723
avoinna ma, ti, to, pe klo 9–13
kappalainen Pertti Lahtinen p. 040 719 7931.

Kastetut: 
Tuomiokirkko:  Perttu Valt-
teri Lipponen, Venla Olivia 
Pitkänen, Jenny Iina Vanhala.
Karjasilta: Viljo Aleksi Ensio 
Huhtala, Elmeri Aleksanteri 
Parviainen, Mikael Elias Kris-
tian Perälä, Nea Linnea Saa-
rikoski, Anni Inari Sofia Van-
hasalmi.
Tuira: Eetu Vili Eemeli Ala-
korpi, Aatu Oliver Auer, Erin 
Aleksandra Kaarivaara, Me-

lina Henna Linnea Korkala, 
Antti Mikael Kujanpää, Elja 
Samuel Kumpula, Meeri Em-
ma Elviira Leskelä, Elias Vilja-
mi Liias, Sammeli Armas Lo-
hi, Iiris Pii Aliisa Matkaselkä, 
Veera Teea Marjatta Määt-
tä, Matias Henrik Samuel Pit-
känen, Elias Johannes Silven-
noinen, Kerttu Liisa Annikki 
Tokola, Maisa Tuulikki Tör-
rö, Aleksi Väinö Taneli Uusi-
talo, Sisu Santeri Villenpoika 
Vakkuri. 

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

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

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

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

Diakoniakeskus 
Diakoniatyön erityispalvelut: näkö-, kuulo- ja 
kehitysvammaistyö sekä päihde- ja kriminaalityö.
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. 08 3161321
avoinna ma-pe klo 9–16

Elämän polku
Kulttuuria

Oulujoen seurakunnan 
eläkeläisten kevätretki Ranualle 
torstaina 19.5. 

Tutustumme kirkkoon, ruokailemme kristillisellä 
opistolla ja vierailemme eläinpuistossa. 
Retken hinta 30 euroa sisältää matkan, 
ruoan, sisäänpääsymaksun eläinpuistoon 
sekä vakuutuksen Oulun ev.-lut. seurakuntien 
jäsenille. Ilmoittautumiset 29.4. mennessä, p. 
(08) 3161 340. Retkeläisille lähetetään retkikirje, 
jossa tarkempi aikataulu.

Konsertti 
keskiviikkona 13.4. klo 19 Oulujoen kirkossa 

Kiimingin poikakuoro johtaa Jarkko Metsänheimo. 
Illan urkurina toimii diplomiurkuri Ismo Hintsala 
ja laulusolisteina tenorit Esko Jurvelin, Matti Lauri-
la ja Jari Taskila sekä basso Juha Hakulinen.

Työttömien ruokailu 

torstaina 7.4. klo 12–13, Rajakylän seurakuntakoti. 
Tarjolla herkullista kotiruokaa. Aterian hinta 2 euroa. 
Lisätietoja diakoni Sami Riipinen, p. 040 5747 149.

Oulujoki: Lenni Veli Olavi 
Autio, Joona Olavi Lapinlam-
pi, Joel Kasperi Lydman, Eevi 
Fanny Marja Matinaho, Briit-
ta Katariina Niemelä, Thi My 
Tam Pham, Maria Ida Lovisa 
Pöyhtäri, Miro Olavi Soukka-
mäki.

Vihityt:
Tuira: Teemu Sakari Tolonen 
ja Reeta Hannele Ylönen. 

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Maunu Hen-
rikki Merilä 95, Elsa Maija 
Mikkonen 86.
Karjasilta: Kerttu Kristiina 
Karppinen s.Veikkolainen 
90, Aino Heleena Keskitalo s. 
Heinonen 74, Annikki Koske-
la s. Riikonen 89, Ali Kalervo 
Palosaari 82. 
Tuira: Oiva Antero Nyman 66.
Oulujoki: Kerttu Irene Esku-
ri s. Nordman 85, Reino Ola-
vi Määttä 90, Helmi Pitkä s. 
Polttajainen 81.
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Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna: 
ma, ke, pe klo 9–14

Virasto 
08 387 172
Kirkkoherra 
045 2369 094
Talouspäällikkö 
045 6306 082
Kerhohuone 
08 387 512 
Kirkko 
08 387 336 
Srk-talo 
08 387 395
Suntio 
045 6306 081
Diakonissa
045 6381 973

lumijoki.seura-
kunta.net

Kirkkoherranvirastossa 
päivystys maanantaisin 
klo 9.30–12. 
Muina aikoina palvelu 
mobiilivaihteen kautta 
numerosta 08 8100 565. 
Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä 
p. 08 3161 300.

 
Diakoniatyöntekijän 
vastaanotto tiistaisin 
klo 9–10 kirkon 
sakastissa.

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

Päiväkerhot ja perhekerho 
muuten normaalisti, paitsi pe 
8.4. ei kerhoa! 
Kokkikerho to 7.4. klo 14, 
ryhmä B.
Metsähanhet to klo 18 Nas-
kunlaavulla.
Seurakuntailta to 7.4. klo 
18.30 srk-talolla. Aihe: Pääsi-
äissymboliikkaa ja askartelua 
kaikenikäisille, Siljan vetämä 
ilta. Rippikoululaiset mukaan.
Rippikoulu: Rippikoululaiset 
(oma ryhmä) osallistuvat seu-
rakuntailtaan to 7.4. klo 18.30 
srk-talolla.
Matalakynnys su 10.4. klo 16 
Korsuhovilla, mukana pastori 
Janne Koskela.
Rukousilta lähetyksen puo-
lesta ti 12.4. klo 18.30 srk-ta-
lossa, Maarit Siitonen ja Liisa 
Kingma.
Kuoro ke 13.4. klo 18.30 srk-
talossa.
Kevätleiri 4.–6.-luokkalaisil-
le 8.–10.4. Siikajoen vanhas-
sa pappilassa, alkaa pe klo 

20 ja päättyy su klo 13 ruo-
kailuun. Kaikenlaista actio-
nia: musiikkia, hauskaa, pe-
lejä, raamiksia, hyvää ruo-
kaa. Mukaan makuupussi, 
lakana, tyynyliina, sauna-
kamppeet, Raamattu, jos 
on. Hinta 10 €. Kysy saman 
tien, mahdutko vielä mu-
kaan: Sinikka Härkönen, si-
nikka.harkonen@lumijoki.fi 
tai 044 5037 080. Järj. Lumi-
joen seurakunta.
Diakonia: Marjon tavoitat 
puhelimitse p. 045 6381 973.
Rauhanyhdistys: Pe 8.4. klo 
19 raamattuluokka 5.–6.-lk 
Heinäsellä, 6.–7.-lk A&J Ant-
tilalla ja nuortenilta Koivu-
lalla. Su 10.4. klo 12 ruokai-
lu ja seurakuntapäivä ry:llä. 
Päiväkerho ry:llä ma, ke klo 
17–18.30 ja ti, to klo 17.30–19. 
Ti 12.4. klo 19 miestenilta. Ke 
13.4. klo 19 ompeluseurat Ni-
kolalla.
Kuollut: Ritva Liisa Vuoris-
to 52.

Kirkkokuoro to 14.4. klo 
18.30.

Kirkkokuoro to 7.4. klo 
18.30.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 10.4. klo 14.30 Irma ja Al-
po Rekisellä, Metsäkuja 5. 
Pentti Kinnunen. 
Eläkeliitto ti 12.4. klo 11. 
Kuulon heikkenemisestä lu-
ennoi Tiina-Maija Leinonen.
Päiväpiiri ke 13.4. klo 10 Saa-
renkartanossa, Timo Juntu-
nen.
Kaverikerho to 14.4. klo 10 
srk-salissa.

Paaston matka pääsiäiseen -konsertti 
sunnuntaina 10. huhtikuuta kello 16 Hailuodon kirkossa

Ortodoksinen kvartetti (Oulu). 
Käsiohjelma 5 euroa.

Uuden kirkkoherran Timo Juntusen tulosaarna 
sunnuntaina 10.4. sanajumalanpalveluksessa klo 10.

Yhteisvastuulounas 
perjantaina 8.4. klo 11–13.30 srk-talolla. Tarjolla 
lohikiusaus (kala-allergikoille jauhelihakiusaus), 
tuoresalaatti, etikkapunajuuri, ruokajuomat ja 
leipä, jälkiruokana korvapuustikahvit. Hinta 8 
euroa / 4 euroa. Arvontaa.

Kiitämme mieleenjäävästä 
Marianpäivän seurakunta-
juhlasta, jossa lahjoin ja 
kauniin sanoin saattelitte 
pappinne täysinpalvelleena 
eläkkeelle.

Mervi ja Matti Keskinen

Haukiputaan seurakuntakeskuksessa 
kuullaan kauneinta hengellistä mu-
siikkia torstaina 7. huhtikuuta kel-

lo 19. Konsertissa esiintyvät muun mu-
assa Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro 
ja seurakunnan lapsikuoro. Lavalle nou-
see myös paikallisia solisteja muun muas-
sa Pekka Manninen ja Reijo Alatalo. Kuo-
roilta kuullaan myös yhteisesityksiä. 

Konsertin ohjelmassa on tuttuja hen-
gellisiä lauluja, mutta myös hieman uu-

dempaa hengellistä musiikkia, esimerk-
kinä Haukiputaan Kirkon Kamarikuoron 
laulamana Pekka Simojoen Hän ohitse ei 
kulje sekä kuorojen yhteisesityksenä Tuo-
mo Nikkolan Hyvä paimen -sarjan kolmas 
osa, Karitsan ylistys.

Konsertin järjestää Haukiputaan seura-
kunnan musiikkityö. Konserttiin on vapaa 
pääsy. Ohjelman hinta on 2 euroa ja siitä 
saadut tuotot menevät Yhteisvastuukerä-
ykselle. (RT)

Pyöränhuoltotapahtuma järjestetään 
ensi viikolla maanantaista keskiviik-
koon ja perjantaina joka päivä kello 
10–14, Lähetyksen puoti ja paja Sii-

vessä, osoitteessa Nokelantie 48 B.
Vaihteettomaan pyörään pikahuolto mak-

saa 10 euroa ja vaihdepyörään 15 euroa. Pika-
huollossa pyörien ruuvit kiristetään, ketjut 
puhdistetaan ja rasvataan, jarrut säädetään 
ja renkaat pumpataan täyteen. Muut kor-
jaustyöt tehdään hinnaston mukaan ja asi-
akas hankkii itse tarvittavat varaosat. 

Paikan päältä saa myös apua, jos oikei-

den varaosien ostaminen arveluttaa. Pyö-
ränhuoltotapahtumassa on mahdollisesti 
myös myytävänä lähetystyössä kunnostet-
tuja pyöriä. 

– Etenkin kunnostetut, perinteistä nais-
tenmallia olevat pyörät menevät yleensäkin 
heti eteenpäin. Miesten pyöriä sen sijaan 
saattaa olla enemmän tarjolla myös pyö-
ränhuoltotapahtumassa, lähetystyön koor-
dinaattori Ulla Mäkinen kertoo.

Pyörienhuollosta kertyvä tuotto ohja-
taan kokonaan Oulun ev.-lut. seurakun-
tien lähetystyölle. (RT)

Pyörät kevätkuntoon 
ensi viikolla Siivessä

Pääsiäisvaellukset      
kuljettavat tyhjälle haudalle

Kauneimmat hengelliset    
laulut kaikuvat Haukiputaalla

A
rk

is
to

 /
 R

ik
u 

H
ar

ju

Karjasillan seurakunnan pääsiäisvael-
lus järjestetään tiistaina 12. huhti-
kuuta kello 18–20 Karjasillan kirkos-

sa, osoitteessa Nokelantie 39. Vaellukses-
sa kuljetaan ryhmässä oppaan johdolla ja 
ryhmiä lähtee liikkeelle neljä, puolen tun-
nin välein, eli vaellus alkaa kello 19.30.

Tuiran seurakunnassa pääsiäisvael-
lus puolestaan pidetään keskiviikkona 
13. huhtikuuta kello 18–20 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa, osoitteessa Yliopistokatu 

7. Ryhmät lähtevät liikkeelle oppaan joh-
dolla 20 minuutin välein, viimeinen ryh-
mä kello 19.40.

Pääsiäisvaelluksella kuljetaan palmu-
sunnuntaista tyhjälle haudalle. Vaelluk-
sella voi kokea elämyksellisen matkan 
Jeesuksen jalanjäljissä Betlehemin seimel-
tä Golgatalle, ja pääsiäisen iloon. 

Pääsiäisvaellukset ovat avoimia kaikille 
ja sopivat kaiken ikäisille. (RT)
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Kirkkoherranvirasto 
avoinna 
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17

p.    08 561 4500
fax. 08 561 4555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 10–14
to klo 10–17 

p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

Rukouspiiri to 7.4. klo 18 
Puttaan Tuvassa ja to 14.4. 
klo 18 srk-keskuksen
monitoimisalissa.
Juttukahvila kai-
kenikäisille to 
7.4. klo 13 
Martinnie-
men srk-ko-
dissa, vie-
raana Juk-
ka Takalo. 
Seurakun-
takerho elä-
keläisille to 
7.4. klo 13 srk-
keskuksessa, har-
taus ja kakkukah-
vit isossa salissa Puttaan Tu-
van yksivuotissyntymäpäivän 
kunniaksi. 
Puttaan Tuvan toiminnan 
1-vuotissynttärit to 7.4. klo 
12–15 Kirkkotie 10 C. Kakku-

kahvit, arpoja myytävänä, 
klo 13 yhteislauluhetki.
Kauneimmat hengelliset 

laulut -konsertti to 7.4. 
klo 19 srk-keskuk-

sessa. Mukana 
Haukiputaan 

Kirkon Ka-
marikuoro, 
seurakun-
nan lapsi-
kuoro se-
kä paikal-

lisia solis-
teja. Vapaa 

pääsy. Ohjel-
ma 2 € Yhteisvas-

tuukeräykselle.
Pyhäkoulu su 10.4. klo 12 
Wirkkulassa, Kirkkotie 10 D. 
Pyhäkoulun opettajana Ul-
la Nyyssönen p. 0400 766 
603. Pyhäkoulu on tarkoitet-
tu lapsille ja nuorille. Pienet 

lapset ovat tervetulleita saat-
tajan kanssa.
Diakonia- ja lähetyspiiri ma 
11.4. klo 14.30 Kellon srk-ko-
dissa.
Lähetystyön käsityöpiiri ti 
12.4. klo 13 Puttaan Tuvassa.
Raamattupiiri ke 13.4. klo 
18 srk-keskuksen neuvotte-
luhuoneessa (Apt 5.). 
Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 14.4. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa. 
Perhekerhot: Jokelan van-
halla koululla tiistaisin klo 
10–11.30, Kellon srk-kodissa 
torstaisin klo 9.30–11, Mar-
tinniemen srk-kodissa per-
jantaisin klo 9.30–11 sekä kir-
konkylän Vakkurilassa per-
jantaisin klo 10–11.30. Per-
hekerhoon ei ole ilmoittau-
tumista.
Suomen Lähetysseuran vuo-
sijuhlat 10.–12.6. Porissa. 
Matkat ja majoitus 40–50 € / 
hlö kotimajoituksessa, omat 
lakanat. Ilmoittaudu 13.5. 
mennessä Helena Ylimaulal-
le, p. 040 5014 764.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: pyhäkou-
lut su 10.4. klo 12 R. Paasol-
la, Kortesalmella, Lauhika-
rilla ja M. Paasolla, seurat su 
10.4. klo 17 ry:llä, eläkepiiri ti 
12.4. klo 13 srk-keskuksessa, 
lauluseurat ke 13.4. klo 18.30 
Reeta ja Pekka Kurkelalla, 
Suokkosentie 163. Kello: om-
peluseurat pe 8.4. klo 18.30 
ry:llä, pyhäkoulu su 10.4. klo 
12 Takkulalla ja Kaistolla seu-
rat su 10.4. klo 17 ry:llä, päi-

väkerho ma 11.4. klo 17.30 
ry:llä. 
Jokikylä: pienten raamattu-
luokka pe 8.4. klo 17.30 ry:llä, 
ompeluseurat pe 8.4. klo 
18.30 Sirkka ja Vesa Jokita-
lo, Sanna ja Kari Vengasaho, 
isojen raamattuluokka la 9.4. 
klo 19 Satu ja Timo Littowil-
la, nuorten retki Kuusamoon 
la 9.4. pyhäkoulut su 10.4. klo 
12, seurat ry:llä su 10.4. klo 
16, päiväkerhot ti 12.4. ja ke 

13.4. klo 17.30 ry:llä.
Kastettu: Oiva Teodor Airo-
vuo, Tatu Oskari Seppänen, 
Taru Marianne Hannele He-
demäki, Niilo Arto Eemeli 
Määttä, Eino Juhani Meriläi-
nen, Kiia Johanna Vataja.
Kuolleet: Signe Maria Sipo-
la 88, Aino Marita Vesala 69, 
Kaarlo Antero Hietala 69, Ot-
so Samuel Kangas 1 kk.

Kevään nuortenleiri 
rippikoulun käyneille nuorille
13.–15. toukokuuta Isollaniemellä

Leirillä mm. valmistelemme syksyn lähetysjuhlia ja 
mietimme mihin kaikkeen Jumala meitä kutsuu. 
Ilmoittautuminen 4.4.–3.5. välisenä aikana osoitteessa 
www.alakkonäämua.fi -> toiminta -> nuorisotyö. 
Leirin hinta on 10 euroa ja ilmoittautuneille 
lähetetään leirikirje. Lisätietoja Tarjalta 040 8245 861 
tai Elisalta 045 6576 122.

Puttaan 
Tuvan toiminnan 

1-vuotissynttäreitä 
vietetään to 7.4. klo 12–15 

(Kirkkotie 10 C). 
Kakkukahvit, arpoja 
myytävänä, klo 13 
yhteislauluhetki

Työikäisten miesten piiri la 
9.4. klo 16 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Että jaksaisin ensi viikkoon 
-ilta su 10.4. klo 18 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. 
Gospelia ja ajatuksia elämäs-
tä. Lapsille pyhäkoulu. Ilta-
teetä nyyttikestiperiaatteel-
la. Ehtoollinen.
Nuttukerhon kevään vii-
meinen kokoontuminen ma 
11.4. klo 18 Kirkonkylän srk-
kodissa. 
Diakonian palveluryhmän 
palaveri ti 12.4. klo 13 Kir-
konkylän srk-kodin kokous-
huoneessa. Tervetuloa ide-
oimaan lähimmäisen autta-
mista.
Lähetysilta ti 12.4. klo 18 
kirkonkylän srk-talon salis-
sa. Vieraana Riikka Gamme-
lin, nimikkolähettimme Tan-
saniasta.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot kokoontuvat: 
ti, ke klo 9.30–11 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ja pe 
klo 9.30–11 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa perhepäivä-
hoitajille ja heidän hoitolap-
silleen. Ke ja to klo 9.30–11 
Vanhassa pappilassa. Ke klo 
9.30–11 Kirkonkylän srk-ko-
dilla ja ti klo 9.30–11 (perhe-
päivähoitajille ja heidän hoi-
tolapsilleen) Kirkonkylän srk-
kodilla. Ti ja pe klo 9.30–11 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ke 13.4. klo 12 Kokkokan-

kaan srk-keskuksessa. Mu-
siikkia ja laulua. Seurakunta-
piiri to 14.4. klo 12 Kirkonky-
län srk-kodissa. Vieraana seu-
rakuntamme nimikkolähetti 
Riikka Gammelin ja lähetys-
sihteeri Minna Sorvala. 
Kirkkokuoro ke 13.4. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varttuneet to 14.4. klo 14.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Konservatorion oppilaskon-
sertti to 14.4. klo 18.30 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa to klo 
15.30–16.15 ja Kokkokankaan 
srk-keskuksessa pe klo 15–16. 
Omaishoitajien leiri Rokuan 
Kuntokeskuksessa 9.–11.5. 
Hinta 50 €. Tied. ja ilm. 27.4. 
mennessä Sirkku Määttä p. 
040 7790 368 tai Soile Pakka-
nen p. 040 7790 367.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta arkisin klo 9–14, 
Kurikkatie 3.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joilla 

on päivisin aikaa maanantai-
sin klo 10–12 Kirkonkylän srk-
kodissa. Vieraana ma 11.4. 
nimikkolähettimme Riikka 
Gammelin, Tansaniasta.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 
10–13. 
Varhaisnuorten kerhot ks. ko-
tisivuilta www.evl.fi/srk/kem-
pele/nuorisot_kerhot.htm.  
Varhaisnuorten leiri 4.–6. 
-luokkalaisille 15.–17.4. Luu-
rinmutkassa yhteistyössä 
kunnan nuorisotyön kanssa. 
Leirillä on tiedossa leikkiä, 
laulua, pelailua, Raamatun 
äärellä hiljentymistä ja pal-
jon muuta. Ilmoittautuminen 
8.4. mennessä kirkkoherran-

virastoon, p. 5614 500. Leirin 
hinta on 28 € 1. lapsesta, si-
saralennus 2. lapsesta 50 % 
ja seuraavista lapsista 75 %.
Nuoret: Nuorten ilta to 
klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Nuorten pelivuoro ti klo 
16.30 Kirkonkylän koululla. 
Päivystys Zeppelinissä pe klo 
16–19. 
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella.  
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokat pe 8.4. 
klo 18. Pienemmät: Peteri, 
Harjutie 6. Isommat: Heikki-
nen, Sinipyrstöntie 7, toimin-
tailta. Oulun seudun nuorte-
nilta la 9.4. klo 18 Kiimingin 
ry:llä.  Lasten kirkko su 10.4. 

Seitsemän kirjettä 
seurakunnalle - 

Ilmestyskirja avautuu, 
miniluento ja 

keskustelua to 7.4. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-
kodissa. Illan aiheesta 
Vakaumuksen voima 

Tyatirassa 2:18-29 
alustaa Juha Maalismaa.

klo 12 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa ja seurat su 10.4. klo 
16 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkko. Sisarilta ke 13.4. klo 
18.30 ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 8.4. klo 19 Sil-
ja ja Janne Paasolla, Alakor-
pi 6. Ylikiiminkiläisten myy-
jäiset la 9.4. klo 11, iltaohjel-
ma klo 18. Seurat su 10.4. klo 
16 ry:llä.
Kastetut: Elia Onni Iisak Pyö-
rälä, Niia Inka Olivia Teerin-
koski, Sofia Katariina Hippi, 
Kimi Jonas Virtanen, Iina As-
ta Annikki Halonen.
Kuollut: Laila Kaarina Järvi-
nen s. Salonen 91.

Kauneimmat 
hengelliset laulut 
-konsertti 
torstaina 7. 
huhtikuuta klo 19 
Haukiputaan 
seurakuntakeskuksessa.

Mukana Haukiputaan 
Kirkon Kamarikuoro, 
seurakunnan Lapsi-
kuoro sekä paikallisia 
solisteja.

Vapaa pääsy. 
Ohjelma 2 euroa 
yhteisvastuulle.
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www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

Kirkkoherranvirasto
ma, ti, to ja pe klo 
9–15 ke klo 9–14 ja 
16–18

p.      08 562 1200
         044 752 1220
fax.   08 562 1235

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91901 Liminka

Kirkkoherranvirasto 
ma-pe klo 9–16
puh. 040 584 4406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki 

Nuorten ilta 
”Maailman 

kaikissa kylissä” 
to 14.4 klo 18 Jäälin

 seurakunta-
kodilla. 

Kirkkoherra Pauli Nieme-
lä osittaisella virkavapaalla 
1.2.–31.5.2011 ja 
virkavapaalla 
1.6.–31.8.2011.
Messu su 10.4. 
klo 10 kirkos-
sa, toimittaa 
Raimo Salo-
nen, avustaa 
Aulikki Rinta-
Säntti, kantto-
rina Marja Ainali.
Messu su 10.4. klo 
13 Jäälin seurakuntako-
dissa, toimittaa Raimo Salo-
nen, kanttorina Marja Ainali.
Pyhäkoulu su 10.4. klo 12 
kirkkopirtillä.
Juttunurkka ma 11.4. 10–
13 Jäälin seurakuntakodis-
sa. Kaikenikäisille tarkoitet-
tu juttupaikka.
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokailu 
ma 11.4. klo 11–12 Jäälin seu-
rakuntakodissa. Aterian hin-
ta 2 €. 
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 12.4. klo 13 Huttukylän 
nuorisoseurantalossa. Kulje-
tuspyynnöt ma klo 12 men-
nessä Seijalle 040 5793 247.
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäyntipyyn-
nöt: Erja Haho (Kk) 0400 775 
164 tai Seija Lomma (Kk) 040 
579 3247 ja Jaana Kontio 
(Jääli) 040 579 3248.
Diakoniatyön vapaaehtois-
ten ilta to 7.4. klo 17.30–19 
Montin-salissa. Teemalla voi-
maannu ja virkisty.
Diakoniapiirin kevättem-

paus ma 11.4. klo 12 lähtien 
Kolamäen kerhohuoneel-

la. Jouni Kokkonie-
mi laulaa ja lau-

lattaa noin klo 
13. Lättykah-
vit, arpajai-
set ja myyjäi-
set (myynti-
pöytään saa 

tuoda lahjoi-
tuksia klo 11 

lähtien) Tuotto 
Yhteisvastuulle. Ter-

vetuloa!
Diakoniapiiri ma 11.4. klo 
13–14.30 Jäälin seurakunta-
kodissa.
Lauluilta ma 11.4. klo 18 Kai-
su-Leena Joenväärällä Huttu-
kylässä, Marja Ainali ja Seija 

Lomma.
Naisten Kasvuryhmä ke 
13.4. klo 14. Teemme kevät-
retken Suvelan leirikeskuk-
seen. Kuljetus kimppakyy-
dein. Mukana sh Ulla-Maija 
Pohjalainen. Tiedustelut ja 
kuljetuspyynnöt Seija Lom-
ma 040 5793 247.
Miesten saunailta to 7.4. klo 
19.30 Suvelassa. Löylynheit-

täjänä Eino Alila.
Olohuone yksin- ja yhteis-
huoltajille to 7.4. klo 18–20 
kirkkopirtissä. Vertaistukea 
yhden vanhemman perheil-
le, kahvittelun ja keskuste-
lun lisäksi voi olla myös muu-
ta ohjattua toimintaa. Vetä-
jinä Pirkko Keskitalo ja mah-
dollisuuksien mukaan seura-
kunnan perhetyöntekijä Rii-
na Moilanen.
Esikkoryhmä ti 12.4. klo 10–
12 Montin-salissa.
Perhekerhot Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodilla tors-
taisin klo 9.30–11.30.
Perhekahvilat Kirkkopirtissä 
ja Jäälin seurakuntakodissa 
perjantaisin klo 9.30–11.
Lasten parkki: Lastenparkki 
Jäälin seurakuntakodissa tiis-
taisin klo 12–15. Ilmoittautu-
miset parkkiin maanantaisin 
klo 15 mennessä p. 0400 835 
374/Lastenohjaajat.
Lähetyspiiri ti 12.4. klo 13 Lä-
himmäisentuvassa.
Raamattupiiri ti 12.4. klo 
18.30 Jäälin seurakuntakodin 
neuvotteluhuoneessa.
Nuorisotyö: Nuorten ilta 
”Maailman kaikissa kylissä” 
to 14.4 klo 18 Jäälin seura-

kuntakodissa. Yökahvila pe 
15.4. klo 18.30–22 seurakun-
takeskus.
Siionin virsien veisuut 10.4. 
klo 15 Montin-Salissa.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat su 10.4. klo 15 seura-
kuntakeskuksessa. Puhujana 
Matti Rahja.
Kastetut: Emma Ilona Kata-
riina Uusitalo. Eelis Oliver An-
geria. Netta Fanny Alina Kor-
tetniemi. Vilma Emilia Laiti-
nen.

Hartaus 14.4. klo 14 Ala-Tem-
meksen vanhainkodilla
Kuorot: Tähdet to 7.4. ja 
14.4. klo 16–17 srk-talolla. 
Kirkkolaulajat ke 13.4. 
klo 18-20 srk-talolla.
Nuorisotyö: To 
7.4. klo 18–20 
Nuortenilta Nur-
kassa. To 14.4. 
klo 18–20 nuor-
tenilta Tupoksen 
nuokkarilla.
Diakoniatyö: Lä-
himmäispalvelun tu-
kihenkilöilta, seurakuntata-
lo 7.4. klo 18, mukana Sinik-
ka Ilmonen. Niittypirtin ker-

ho Vanhustenpalvelutalol-
la 11.4. klo 13, mukana Sinik-
ka Ja Pirkko. Seurakuntaker-
ho 13.4. klo 12 seurakuntata-

lolla eläkeläisille. Lä-
hellä pääsiäistä, 

mukana lehtori 
Kerttu Inkala.
Diakonissojen 
vastaanotot: 
Kirkonkylä/
diakonissa Si-

nikka Ilmonen, 
p. 044 752 1226. 

Tupos/diakonissa Ni-
ta Nahkala, p. 044 752 1240.
Perhekerhot: Koti-Pietilässä 
ti 12.4. klo 9.30–11 ja ke 13.4. 

Barokkikonsertti 
"sydänverellä" 

seurakuntakeskukses-
sa sunnuntaina 10.4. 

klo 19.

Riikka Vuorijärvi, 
mezzosopraano ja 

Irina Kamalova, piano.

Ohjelmamaksu 5 euroa 
Oulun kristillisen 
koulun hyväksi.

Leirikirkko 
Partiokämpällä 

su 17.4. klo 18–20.
Tervetuloa koko 

perheellä. 

VERTAISRYHMÄHUOSTAANOTON 
KOKENEILLE ISOVANHEMMILLE

Sinä isovanhempi, joka olet kokenut LAPSENLAPSEN 
huostaanoton ja asut Limingan seutuvilla (Limingan ro-
vastikunnassa), tule keskustelemaan samassa elämänti-
lanteessa olevien kanssa.

Kokoontumiset: 
Limingan seurakuntatalo
klo 15.30–17.30
5.5. / 12.5. / 17.5. / 24.5. ja 31.5. 

Ohjaajat:  
esh-diakonissa Sinikka Ilmonen ja YT Kerttu Weissenfelt.

Ilmoittautumiset 14.4. mennessä p. 044 7521226

TERVETULOA!

klo 9.30–11"Tuo tullessasi, 
vie mennessäsi" -kierrätys-
pöytään voit tuoda esim. Las-
tenvaatteita, leluja, kirjoja.
Partio: Päivystys Partiotoimis-
tossa pe 8.4. klo 15-17. Kaik-
kien sudenpentutyttöjen ret-
ki Liisanlinnassa ti 12.4. klo 
18–20. Tarkemmat tiedot ret-
kikirjeessä, jonka saa Kotiko-
lolta tai Akelalta. Tietoa myös 
lippukunnankotisivuilla. Ma-
feking 8. Kotikololla ke 13.4. 
klo 18–20. Kaikkien suden-
pentupoikien retki Liisanlin-
nassa to 14.4. klo 18–20. Tar-
kemmat tiedot retkikirjeessä, 
jonka saa Kotikololta tai Ake-
lalta. Tietoa myös lippukun-
nan kotisivuilla. Päivystys Par-
tiotoimistossa pe 15.4. klo 15–

17. Lippukunnan hallitus Par-
tiokämpällä pe 15.4. klo 18–
20. Asiat Riikalle. Omat eväät 
mukaan. Päkmä 2011 -partio-
taitokilpailut sudenpennuille, 
seikkailijoille ja tarpojille Par-
tiokämpällä la 16.4. Tarkem-
mat tiedot Kotisivuilla. Ilmoit-
tautuminen Makelle. Leirikirk-
ko Partiokämpällä su 17.4. klo 
18–20. Kirkon jälkeen partio-
laiset myyvät makkaraa, lät-
tyjä ja mehua yhteisvastuun 
hyväksi. Tervetuloa koko per-
heellä. Lisätietoa jaossa ja ko-
tisivuilla.

Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka (7.–8.) pe 8.4 klo 
18.30 ry:llä. Raamattuluok-
ka (5.–6.) la 9.4 klo 18.30 
ry:llä ja Oulun seudun nuor-
tenilta Kiimingin ry:llä. Py-
häkoulut su 10.4 klo 11.30 ja 
seurat klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla sekä ry:llä ja 
klo 17 sekä klo 18.30 seurat 
ry:llä.Sisarilta ke 13.4 klo 19 
ry:llä.
Kuollut: Väinö Antti Kalervo 
Korhonen 78, Niilo Johannes 
Mällinen 94, Helli Emilia Su-
vanto e Heiskari e Sainila 95.

Rovastikunnallinen 
kehitysvammaisten 
kirkkopyhä su 10.4. 

alkaen klo 10. 
Iin kirkossa. 

Lisätietoja Erjalta 
0400 775 164.

Kiimingin seurakunta järjestää 
seurakuntalaisille retken Tarttoon 7.–10.6.
Retkelle lähdetään linja-autolla. Tartossa majoitutaan 
kaikki samaan hotelliin. Osa retkeläisistä saa lomailla va-
paasti ja osa osallistuu Tarton Peetrin ystävyysseurakun-
nan jäsenille järjestettäviin tapahtumiin. Tartossa järjes-
tetään keskiviikkona opastettu kiertoajelu, johon voi-
vat kaikki osallistua. Keskiviikkoiltana on konsertti /yh-
teislauluilta Tarton Peetrin kirkossa. Torstaina pidetään 
paikallisille eläkeläisille leiripäivä, johon tarvitaan mu-
kaan vapaaehtoisia. Retken hinta 300–350 € määräy-
tyy sen mukaan, haluaako olla lomailijana vai osallis-
tua myös tapahtumien järjestelyihin. Lopullinen hinta 
tarkentuu lähempänä retken toteutumisajankohtaa. Pe-
rimme ennakkomaksuna 100 €. Mukaan mahtuu 44 ret-
keläistä etusijalla kiiminkiläiset. Tiedustelut ja sitovat il-
moittautumiset Erja Haholle 0400 775 164, erja.haho@
evl.fi tai Seija Lommalle 040 5793 247 seija.lomma@evl.
fi 29.4.2011 mennessä. 

Kevät Keikaus 
torstaina 14.4 klo 15–18 Jäälin seurakuntakodilla
Talutusratsastusta (2€) (klo 15–17), onnenpyörä, 
toimintapisteitä, arpajaiset. Buffetista kahvia, 
munkkeja, makkaroita. Tuotto YV-keräykselle.

Tervetuloa!
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eurakunnissa tapahtuu 7.–14.4.2011S

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo

Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
08 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 10–13
ja ke myös klo 16–17

Käynti- ja 
postiosoite:
Muhostie 7 B
91500 Muhos

p. (08) 533 1284
fax. (08) 533 1284

Kirkkoherra 
040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 533 1174, 
fax 08 533 1174

Ekumeeninen
 rakkauden 

ateria 
su 10.4. klo 16 

Koortilassa, 
Eino Hynninen, 

Jouni Heikkinen.

Omaishoitajien ryhmä to 
7.4. klo 13 Päiväkeskuksen 
takkahuoneessa.
Iltahartaus to 7.4. klo 19 Ro-
kualla, Pekka Kyllönen.
Yhteisvastuun lipaskerä-
ys järjestetään muhoslais-
ten kauppaliikkeiden 
edustalla pe 8.4. 
klo 10–18 väli-
senä aikana.
Kauneim-
mat pääsi-
äisajan lau-
lut su 10.4. 
klo 12 Män-
tyrannan kou-
lun salissa, Jou-
ni Heikkinen, Ti-
mo Ustjugov. Kahvi-
tarjoilu.
Kahvikonsertti su 10.4. klo 
14 seurakuntatalossa, Jaa-
na ja Jorma Pulkkinen, lau-
lu, säestys Timo Ustjugov, 
piano.
Ekumeeninen rakkauden 
ateria su 10.4. klo 16 Koor-
tilassa, Eino Hynninen, Jouni 
Heikkinen.
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 12.4. klo 12 rukoushuo-
neessa. Pääsiäisen musiikki, 
Ossi Kajava ja päiväkuoro.
Hartaus ti 12.4. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Pek-
ka Kyllönen. 
Hartaus ja ehtoollinen ti 
12.4 klo 13.30 palveluasun-
noilla, Pekka Kyllönen.
Keskipäivänkerho ke 13.4. 
klo 11.30 seurakuntatalossa. 
Pääsiäisen musiikki, Ossi Ka-
java ja päiväkuoro.

Hartaus ja ehtoollinen ke 
13.4. klo 15 Rantakodissa, Si-
mo Pekka Pekkala.
Rukouspiiri ke 13.4. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.

Kylmälänkylän seura-
kuntapiiri to 14.4. 

klo 11 kappelis-
sa. Pääsiäisen 
musiikki, Os-
si Kajava ja 
päiväkuoro.
Hartaus to 
14.4. klo 13 
Päiväkes-

kuksessa, Si-
mo Pekka Pek-

kala.
Hartaus to 14.4. klo 

14 Virekodissa, Simo Pekka 
Pekkala.
Kuorot: ke 13.4. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
seurakuntatalossa.
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja Päivä-
rinteen seurakuntasalissa se-
kä torstaisin klo 10–12 Laita-
saaren rukoushuoneella. 
Nuoret: Koulupastoripäi-
vystys yläkoulussa ja luki-
ossa torstaisin klo 11–12.15. 
Päivystys nuorisotoimistol-
la pe 8.4. klo 15–17. Yökahvi-
la Valopilikku la 9.4. klo 19–
24 Nuokkarilla. Raamattupii-
ri nuorille ja rippikoululaisil-
le su 10.4. klo 12–13 srk-talon 
alakerrassa. Hermes-ryhmän 
harjoitukset su 10.4. klo 13–
15 srk-talon alakerrassa.

Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. Seurakuntapii-
ri ti 12.4. klo 12, pääsiäisen 
laulut, Ossi Kajava ja päivä-
kuoro.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 7.4. klo 19 ompeluseurat 
ry:llä. Pe 8.4. klo 19 yhteinen 
veljesilta kirkossa. La 9.4. klo 
18 Oulun seudun nuortenil-
ta Kiimingin ry:llä. Su 10.4. 
klo 14 seurat ry:llä. Ma 11.4. 
klo 17.30 ja 18.30 päiväker-
hot ry:llä. Ti 12.4. klo 19 sisa-
rilta. To 14.4. klo 19 ompelu-
seurat ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 8.4. klo 19 veljesilta 
Muhoksen kirkossa. Su 10.4. 
klo 12 pyhäkoulut: Hyrkki 
Honkonen, Junnintie 46, Lai-
tasaari M. Karhumaa, Törmä-
läntie 9, Huovila Lehto, Rito-
lantie 51. Klo 17 seurat ry:llä. 
Ti 12.4. klo 17.30 päiväkerho 
ry:llä. Ke 13.3. klo 18–20 raa-
mattuluokka ry:llä. To 14.4. 
klo 19 sisarilta ry:llä.
Vihitty: Ilkka Pekka Ilma-
ri Kylmänen ja Johanna Anu 
Elina Haataja.
Kuollut: Matti Johannes 
Kemppainen 63.

Keväinen kahvikonsertti 
sunnuntaina 10.4. klo 14 

Muhoksen seurakuntatalossa.

Jaana ja Jorma Pulkkinen esittävät duettoja 
ja yksinlauluja, säestäjänä Timo Ustjugov. 

Ohjelmistossa muun muassa hengellisiä lauluja ja 
suomalaisia kansansävelmiä. Ohjelmamaksu 5 euroa 

sisältää kahvitarjoilun. Arvontaa ja tuotemyyntiä.

Koko tilaisuuden tuotto yhteisvastuukeräykseen! 
Tervetuloa!

Pyhäkoulut su 10.4. klo 12. 
Salonpäässä ja Repussa 
Perhekerhot Repussa keski-
viikkoisin klo 9.30–11 ja Sa-
lonpäässä klo 9–10.30. Park-
kikerho Vattukujalla keski-
viikkoisin klo 9–10.30. 
Hartaus ke 13.4. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa. Vesa Äärelä
Nuorten oloilta ke 13.4. klo 
18–20 Repussa.
Seurakuntakerho to 14.4. 
klo 11 seurakuntatalolla. Riit-
ta Markus-Wikstedt.
Hartaus to 14.4. klo 11.30  
Teppolassa, Vesa Äärelä.
Päivä-, parkki- ja perheker-
holaisille varattu pääsiäis-
näytös esitetään ke 20.4. klo 
9. Esityksen jälkeen kerho-
kahvit srk-talolla. Ei normaa-
lia kerhotoimintaa 20.4.
Salonpää ry:  Seurat su 17.4. 

klo 16 ry. Tuomo Näsänen, 
Erkki Vähäsöyrinki.
Kirkonkylän ry: Oulun seu-
dun nuortenilta la 9.4. klo 18 
Kiimingin ry:llä. Su 10.4. klo 
12 Raamattuluokka I ry, raa-
mattuluokka II Kylänpuoli ja 
Keskikylä ry. Karhuoja; Ismo 
Autio, seurat klo 16 Tapa-
ni Kopsa, Juhani Lepistö ry. 
Ti 12.4. klo 18.30 lauluseuro-

Oulunsalon seurakunnan hautausmaan 
kesätyöpaikat ovat haettavana

Tarvitsemme 10 nuorta (5 tyttöä ja 5 poikaa) hautausmaal-
lemme kesätöihin. 

Kesätöitä voivat hakea vuosina 1993–1995 syntyneet 
oulunsalolaiset nuoret, jotka eivät ole aikaisemmin olleet 
seurakunnalla töissä/isosina. Hautausmaan kesätöitä eivät 
voi hakea seurakunnan leiri-isosina tänä vuonna toimivat.

Työjakson pituus on enintään kaksi (2) viikkoa/nuori.
Tule täyttämään hakulomake henkilökohtaisesti kirk-

koherranvirastossa (os. Vattukuja 2). Hakuaika alkaa ma 
28.3. klo 9, ja hakemus on jätettävä to 21.4.2 klo 13. men-
nessä.

Kirkkoherranviraston aukioloajat ovat ma–ti klo 9–13, 
ke klo 9–17, to klo 9–13 ja pe klo 10–13. Kesätyöpaikat ar-
votaan hakijoiden kesken ja valituksi tulleille ilmoitetaan 
henkilökohtaisesti. 

ja kodeissa; Keskikylä: Ant-
ti Korkiakoski, Visakoivuku-
ja 16. Varttuneiden kerho ke 
13.4. klo 12 ry. Su 10.4. klo 12 
Raamattuluokka I ry, raamat-
tuluokka II Kylänpuoli ja Kes-
kikylä ry. Karhuoja: Tuomo 
Kangas, klo 16 leirikeskusil-
ta ja seurat, Kari Päkkilä, Jari 
Kupsala ry.
Ahtisaarna kirkossa ti 19.4. 
klo 19, Mauno Linnanmäki.
Kastettu: Emmi Erin Jokinen, 
Lotta Emilia Pitkäranta, Tou-
ko Johannes Palokangas, An-
na Matleena Heikkinen, Em-
ma Kristiina Lohilahti.
Kuollut: Tauno Matias Vilp-
pola 61.

Kyläkamarin teematiistai 
5.4. kello 12

Apteekkari kirsi paulamäki puhuu terveysasioista.
Tervetuloa mukaan!

Kaikille avoin 

kyläkamarin Tukiryhmän kokous
Ti 5.4. kello 13 (teematiistai ohjelman jälkeen)

Tervetuloa keskustelemaan! 

Pääsiäisnäytelmä 
–Askeleita Iloon
Oulunsalon kirkossa
Avoin esitys yleisölle

ti 19.4. klo 17.30
Rippikoululaisille näytel-
mä on osasuoritus rippi-

koulusta. 
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www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17
p. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
044 7372 630
Salme Kinnunen
044 7372 631

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, to, pe klo 9–13
p. 020 7109 860
siikalatva(at)evl.fi

Seurakuntatoimistot
Kestilä, Pulkkila, 
Pyhäntä ke klo 9–12
Rantsila ma, ti, ke 
klo 9–12

Kirkkoherra, 
lääninrovasti
Erkki Piri 
p. 020 7109 861

Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 020 7109 731
Perttu Kyllönen
p. 020 7109 871
Reijo Tuomola
p. 020 7109 866

KESTILä
Ompeluseurat pe 8.4. klo 19 
ry:llä
Kirkkokahvit ja siioninvir-
siseurat su 10.4. n. klo 12.30 
Saarella, Saarentie 100, Ulla 
Säilä, Väinö Rautio ja Jyrkkä.
Seurat su 10.4. klo 19 ry:llä, 
Seppo Jokelainen.
Väyrylänsaaren diakoniaky-
lätoimikunnan vierailu ke 
13.4. klo 13 Pihlajistoon.
Seurakuntakerho pe 15.4. 
Leena Räsäsellä. Teemana 
Yhteisvastuu. Lähtö klo 10 
srk-kodilta. 
Ehtoollishartaus pe 15.4. klo 
13 Pihlajistossa.
Ompeluseurat pe 15.4. klo 
19 ry:llä.
Hiljaisen viikon ehtoollis-
kirkko ti 19.4. klo 13 kirkos-
sa. Avustajan ja kyydin tar-
peesta yhteys pe 15.4. men-
nessä kirkkoherranvirastoon 
p. 020 7109 860. 
Kerhot: Päiväkerho to klo 11, 
varkkarikerho ti klo 15, per-
hekerho ke 13.4. klo 10 ker-
hokodissa.

PIIPPOLA
Lauluseurat to 7.4. klo 18 
Leena ja Johannes Hyytisel-
lä, mukana Merja Jyrkkä.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 10.4. klo 15 srk-kodissa. 
Varhaisnuoret ti klo 16 srk-
kodissa. 

PULKKILA
Hartaus pe 8.4. klo 13 Koivu-
lehdossa.
Ompeluseurat pe 8.4. klo 19 

Hilkka ja Kauko Kämäräisellä. 
Seurat su 10.4. klo 13 Koivu-
lehdossa ja klo 14 ry:llä, Tar-
mo Väisänen.
Lankapiiri ma 11.4. klo 17 srk-
talossa. 
Raamattuluokka pe 15.4. klo 
19 ry:llä.
Seurakuntakerho to klo 12 
srk-talossa. Kerhossa 7.4. vie-
raana Rantsilan syöpäkerho. 
Kerhot: Varhaisnuoret to klo 
16 ja päiväkerho pe klo 10 
kerhohuoneessa. 
Kastettu: Minttu Katariina 
Kamula

PYHäNTä
Hartaus to 7.4. klo 14 Kuu-
rankukassa. 

Lauluseurat pe 8.4. klo 18.30 
Kinnusella.
Nuorten keskusteluilta la 
9.4. klo 19 ry:llä. 
Seurat su 10.4. klo 16 ry:llä, O 
Leppänen ja R Kaisto.
Kirkonkylän diakoniapiiri 
ma 11.4. klo 18.30 Leena Pii-
polla, Akanrinne 2. 
Perhekerho ti 12.4. Ahven-
järven rannalla. Yhteislähtö 
klo 10 srk-talolta omilla kyy-
deillä. 
Seurakuntakerho ke 13.4. 
klo 12 srk-talossa. 
Lauluseurat pe 15.4. klo 
18.30 Halosella.
Kuorot: Veteraanikuoro 
to klo 12, lapsikuoro to klo 
16.30, kirkkokuoro to klo 18 
ja nuorisokuoro ke klo 17 srk-
talossa. 
Kerhot: Puuhakerho to klo 
12.15 alakoululla. Varhais-
nuoret to klo 14.30 ja päivä-
kerho pe klo 10 srk-talon ker-
hotilassa.  Päiväkerho ke klo 
10 Tavastkengän koululla. 
Kastettu: Olli Heikki Samu-
li Kamula

RANTSILA
Syöpäkerholaiset to 7.4. vie-
railu Pulkkilan seurakunta-
kerhoon. Lähtö klo 11.30 srk-
talon pihasta. Mennään yh-
teiskyydeillä.
Aikuistenilta la 9.4. klo 19 
ry:llä.
Rovasti Hannu Laurialan 
syntymäpäiväjuhlat su 10.4. 
klo 13 messun jälkeen srk-ta-
lossa. 
Seurat su 10.4. klo 18.30 

Vapaaehtoisten 
kokoontuminen 
keskiviikkona 13.4. klo 15 Tyrnävän 
seurakuntatalon takkahuoneessa. 
Tilaisuudessa vierailee rovasti Leila Ikonen, 
joka puhuu kuuntelemisen-, läsnäolemisen- 
ja vierelläkulkemisen taidosta. Kaikki 
vapaaehtoistyössä toimivat tervetuloa mukaan!

Hartaus to 7.4. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Ehtoollishartaus pe 8.4. klo 
13.30 Lepolassa.
Raamattu- ja tuumailupii-
ri su 10.4. klo 15 Temmeksen 
seurakuntatalolla.
Ehtoollishartaus ma 11.4. 
klo 14 Kotolassa.
Seurakuntakerho ti 12.4. klo 
12.30 Tyrnävän seurakunta-
talolla.
Vapaaehtoisten kokoontu-
minen ke 13.4. klo 15 Tyr-
nävän seurakuntatalon tak-
kahuoneessa. Tilaisuudes-
sa vierailee rovasti Leila Iko-
nen, joka puhuu kuuntelemi-
sen-, läsnäolemisen- ja vierel-
läkulkemisen taidosta.
Lasten pääsiäishartaus to 
14.4. klo 9.45 ja 10.30 Tyrnä-
vän kirkossa. Pääsiäiskuvael-
ma ja lauluja.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 14.4. klo 
10.30 Kauttarannassa.
Nuttuja neulotaan to 14.4. 
klo 17–19 Tyrnävän seurakun-
tatalon takkahuoneessa. Ter-
vetuloa kaikki. Mukaan voi 

tulla uusiakin.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän seu-
rakuntatalon takkahuonees-
sa.
Nuoret: Nuortenilta pe 8.4. 
klo 18 Tyrnävän seurakun-
tatalon kerhohuoneessa, ti 
12.4. klo 18 Temmeksen seu-
rakuntatalolla ja to 14.4. klo 
18 Murron kerhohuoneessa.

Yhteisvastuuhiihdot hiihdettiin Murrossa. Hiihtäjiä oli 27, eskarilaisista ikämiehiin ja -naisiin. Kierroksia hiihdettiin yhteensä 
233 ja hiihtokilometrejä kertyi 326. Kannustusjoukkojakin oli mukavasti paikalla. 

Sanoin ja sävelin
 palmusunnuntaina
17.4. klo 19 Rantsilan kirkossa

Joni Jarkko, tenori
Veli Ainali, piano

Eeva Heilala ja Hannele Jormakka, runotekstit.

Kansalaisopiston kevätkonsertti
torstaina 14.4. klo 19 Rantsilan seurakuntatalossa

Veteraanikuoro • Lapsikuoro Stellat • piano-oppilaat.

Temmes: Hartaus pe 8.4. klo 
11 Eläkeliiton kerhossa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 7.4. klo 19 Sai-
ja ja Jari Hämäläisellä, Aitta-
kartano 2. Aviopuolisoilta la 
9.4. klo 18 ry:llä. Su 10 4. har-
taus klo 14.30 VillaTyrnissä ja 
seurat klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 8.4. klo 19 Sil-

ja ja Janne Paasolla, Alakorpi 
6. Ylikiiminkiläisten myyjäi-
set la 9.4. klo 11 ry:llä, iltaoh-
jelma klo 18. Seurat su 10.4. 
klo 16 ry:llä.
Kastettu: Niilo Olavi Latvan-
lehto, Kasperi Aslak Saukko.
Kuollut: Väinö Johannes 
Suutari 89, Toivo Antti Han-
nus 79.

Hanna Ekolan
VALOA 

JA VOIMAA 
-konsertti
sunnuntaina 17.4. 

klo 14
Piippolan kirkossa.

ry:llä, Lauri Lepistö. 
Syöpäkerho ke 13.4. klo 
12.30 srk-talossa.
Varttuneidenkerho ke 13.4. 
klo 13 Kalliolla, Jylhänran-
nantie 2308.
Veteraanikuoro ja lapsikuo-
ro ke 13.4. klo 17 srk-talossa. 
ja poistetaan alempaa Lap-
sikuoro Stellat ke klo 17 srk-
talossa.
Seurakuntakerho to 14.4. 
klo 13 Rauhalassa.
Ompeluseurat pe 15.4. klo 
19 ry:llä.

Lapsikuoro Stellat ke klo 17 
srk-talossa.
Perhekerho Pallerot ma klo 
10 Nuppulassa. 
Päiväkerhot: Isot Nuput ti 
5.4. klo 10 liikuntahallilla. 
Pikku nuput to klo 10 ja klo 
13 Nuppulassa. Hovin Nuput 
pe klo 10 Hovin koululla. 
Varhaisnuoret to klo 15.30 Ho-
vin koululla ja ti klo 14.30 Man-
kilan koululla. Tyttökerhot ma 
klo 13.15 ja 15.15 Nuppulassa.
Vihitty: Kimi Henrik Sivula ja 
Iida Maria Alanko.
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Aistikaaos
Oulun taidemuseolla

21.4. saakka

Sarjassa joku meistä kokee
kulttuurielämyksen ja kertoo 
siitä mielipiteensä.

NäyTe

A nn i  K innu n e n

Marjut Lankinen kävi katsomassa kokemassa näyttelyn yhdessä kaksivuotiaan Matheus Lankisen kanssa.

Oulun taidemuseolla käy 
vilske. Aistikaaos-näytte-
ly on ollut yleisömenes-
tys ja saanut erityisesti 

lapset ja ikäihmiset liikkeelle.
Näyttelyn lähtökohtana on 

tuoda taide lähelle ihmistä: kat-
sottavaksi, kosketettavaksi ja 
kuultavaksi. Aistikaaoksessa tai-
de sulautuu osaksi kävijän kehoa 
ja aistimaailmaa.

Teosvalinnoissa ja esillepanos-
sa on kiinnitetty erityistä huo-
miota aisti- ja liikuntavammais-
ten, kehitysvammaisten sekä 
muiden erityisryhmien tapaan 
kokea asioita.

Näyttelyssä pääsee myös itse 
tekemään taidetta. Osana näyt-
telyä järjestetään työpajoja, joita 
vetävät Oulun ja Lapin ylipiston 
kuvataidekasvatuksen opiskelijat. 
Onnistunut yhteistyö ja tekemi-
sen meininki on saanut taidemu-
seon joustamaan rajojaan: ovet on 
aukaistu normaalia aiemmin ja 
henkilökunta on venyttänyt työ-
aikojaan, jotta kaikki työpajat on 
saatu toteutettua.

Taiteen 
oma HopLop
Korkean alasalin seinistä kaikuu 
räminä ja nauru. Marjut Lan-

kinen on katsomassa näyttelyä 
toista kertaa. Tällä kertaa hän ot-
ti mukaan lapsenlapsensa, kaksi-
vuotiaan Matheus Lankisen.

 – Sehän on kauhean kivaa, et-
tä kaikkea saa koskettaa. Kun kul-
kee lapsenlapsen kanssa, niin ei 
tarvitse koko ajan hokea, että ei 
saa koskea.

Teosten hypisteleminen ja tun-
nustelu tuo uudella tavalla esiin 
materiaalin. Eläkkeellä olevaa 
metsäinsinööriä viehättää näyt-
telyssä erityisesti puuteokset.

– Voi mitkä pakarat, sanoin, 
kun näin tämän sydämen ensim-
mäistä kertaa. En tätä sisälle ot-

taisi, mutta puutarhaan voisin 
laittaa, Lankinen kertoo tunnus-
tellen Niilo Komulaisen suurta 
puuveistosta.

– Myös soitinjuttu on erikoi-
nen. Siitä huomaa, että kekseliäi-
syyttä on käytetty.

Kimmo Nissisen työssä kier-
rätysmateriaaleista on tehty mo-
nenlaisia instrumentteja, joita kä-
vijä voi soittaa yksinään tai perus-
taa vaikka yhden kappaleen kestä-
vän museobändin.

Opas auttaa 
sulattamaan
Ensimmäisellä kerralla Lankinen 

kävi näyttelyssä sotilaskotiyhdis-
tyksen kanssa. Iso ryhmä tutustui 
museoon oppaan johdolla.

Teosten taustoista ja taiteilijoi-
den mielikuvista kuuleminen oli 
Lankiselle niin positiivinen koke-
mus, että hän suosittelee oppaan 
käyttämistä, vaikka kyseessä olisi 
helposti lähestyttävä näyttely, ku-
ten Aistikaaos.

– Oppaan mukana olo auttoi, 
ettei kotiin vietävänä ole kaaosta 
mielessä. Kun saa selostusta, että 
mitä tämä tarkoittaa, on helpom-
pi sulattaa taidetta.

MARJO HÄKKINEN

Kerrankin saa 
koskettaa

Heikki Pesämaa
Hyvinvointipalveluyrittäjä
Oulu

Eero Suutari
Yrittäjä, toimitusjohtaja
Kajaani

Mari-Leena Talvitie
Ympäristötekniikan DI
Oulu

Martti Turunen
Rehtori, FK
Kuusamo

Anne Niskanen
Luokanopettaja,  
perheenäiti
Muhos

Mari Kangas
Insinööri, luottamusmies
Haukipudas

Jasmin Mäntylä
Juontaja
Oulu

Kalle Luhtasela
Lukion rehtori, pastori
Ylivieska

Suvi Lindén
Kansanedustaja, 
viestintäministeri
Oulu

Esko Kurvinen
Insinööri, yrittäjä
Oulu

Jorma Kortesoja
Yrittäjä, toimitusjohtaja
Oulainen

Hannu Juntunen
Varatuomari, lakimies
Kajaani

Miariikka Heikkinen
Vuokravälittäjä, yrittäjä
Kajaani

Henri Heikkinen
Opiskelija, toimitusjohtaja
Oulu

Outi Ervasti
Lehtori, apulaisjohtaja
Oulu

Pia Bergström
Myyntipäällikkö
Raahe

Pekka Simonen
Suunnitteluinsinööri
Kiiminki

Lyly Rajala
Kansanedustaja, toimittaja
Oulu

www.piabergstrom.com

www.marttiturunen.fi

www.jasminmantyla.fi

www.marikangas.fiwww.hannujuntunen.netwww.mheikkinen.fi

www.mari-leena.netwww.eerosuutari.fi

www.kalleluhtasela.com

www.pekkasimonen.fi

www.suvilinden.fiwww.eskokurvinen.fi

www.lylyrajala.fiwww.pesamaa.fi

www.jormakortesoja.fi

www.heikkinen.hkwww.outiervasti.net

www.anneniskanen.fi
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