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Aatoksia Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Avoin yhteiskunta

Suomi muuttui perusteellisesti 
1990-luvulla. Mullistus leikkasi 
läpi koko yhteiskunnan. Vapaa 
markkinatalous oli tullut jää-

däkseen. Markkinatalouden nähtiin 
koskevan vain taloutta, mutta juuri tuo 
luulo oli kohtalokas erehdys.

Huomasin tämän tehdessäni lukui-
sia haastatteluja maamme päättäjistä. 
He korostivat kilpailun tärkeyttä, jo-
hon yhteiskunta ei saisi puuttua liikaa. 
Kilpailun nähtiin päinvastoin auttavan 
julkista sektoria.

Poliitikot vakuuttivat pitävänsä 
huolen, että narut vapaan markkinata-
louden liiallisesta vallasta olivat heidän 
käsissään. Toisin kävi. Yhteiskuntam-
me korisee vapaan kil-
pailun kuristavassa ot-
teessa. Yksityiset ihmi-
set pelkäävät palvelujen 
entistä selkeämpää alas 
ajamista. 

Maailma, mukana 
Suomi on kilpaillut it-
sensä hengiltä. Jotkut 
sosiologit, kuten pro-
fessori Timo Vihavai-
nen on ennustanut län-
simaiden olevan lopul-
lisesti tuhon tiellä. Suosittelen hänen 
kirjaansa Länsimaiden tuho kaikkien 
ajattelevien ihmisten luettavaksi.

Teos tuomittiin (tietenkin) lopu-
najan tuhomanifestiksi, joka pelotteli 
suotta ihmisiä. Ei kirja sitä ollut, mutta 
se pilkkoi yhteiskunnan pieniksi pala-
siksi, joita piti tutkia realistisesti. Ajat-
telu on kieltämättä aina pelottavaa.

Päättäjämme eivät ole olleet rehelli-
siä vaalitenteissä. He eivät halua kuun-
nella kansalaisten vaatimusta vahvem-
masta yhteiskunnasta markkinatalout-
ta vastaan. Tästä on pohjimmiltaan ky-
symys. Jokaisen päätöksen takana ovat 
aina ideologiset kasvot, mutta päättä-
jämme käyttävät tietoisesti sanaa kil-

pailu. Se minua pelottaa!
En julistaudu vapaan markkinatalo-

uden viholliseksi, mutta sen jumalointi 
on mennyt liian pitkälle. Kun maailma 
kelluu sijoittajien ja pörssien varassa, 
uppoamme. Jatkuvan kasvun varaan 

vannominen on sumu-
tusta, josta eniten kärsi-
vät huono-osaiset. Hy-
väosaisilla ei tietenkään 
ole hätää. Heillä on puo-
lustajansa ja oma lom-
pakko kunnossa.

Kirkko otti rohkeas-
ti kantaa 1990-luvun la-
maan. Se kyseenalaisti 
toimenpiteet, joilla yh-
teiskuntaa yritettiin nos-
taa takaisin jaloilleen. 

Siitä syntyi valtava älämölö! Poliitikot 
halusivat kirkon omaan karsinaansa.

Monelta on jäänyt huomaamatta, 
että kirkon rohkea toiminta nosti sen 
kansalaisten suosioon. Kirkko koettiin 
perusturvan puolustajana. Itsekin rea-
goin asiaan liittymällä takaisin kirk-
koon.

Kirkon ihmiskuva on aina ollut sy-
vällisempi, kuin muiden uskontokun-
tien. Hengellinen retoriikka ei riitä, 
kun turvaverkot repeilevät. Kirkon tu-
lee säilyttää otteensa ja jättää sukupuo-
liasiat taaemmalle!

RAINER FRIMAN
Kirjoittaja on oululainen 

kirjailija ja toimittaja.

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen 

(SRK) viime viikon tiedotustilaisuus, jossa liik-

keen johto myönsi todeksi lukuisat liikkeen 

jäsenten keskuudessa tapahtuneet seksuaaliset hy-

väksikäyttötapaukset, aiheutti ja tulee yhä aiheut-

tamaan hyvin ennalta arvattavan seurauksen: in-

hottavista teoista käydään inhottavaa keskustelua.

Ei tarvinnut olla ennustaja voidakseen arva-

ta, että lehdistössä, Internetissä ja kahvipöydissä 

kokoontuvat soihduin ja talikoin varustautuneet 

kansankäräjät. Halveksuttavien rikosten kanssa 

samaan pataan keitetään kaikki vanhoillislestadio-

laiseen herätysliikkeeseen ja sen jäseniin kohdistu-

vat ikiaikaiset kaunat, ennakkoluulot ja myytit.

Suunnan näytti lauantain Iltalehden pääkirjoitus. 

Iltalehtihän tunnetusti on tämän maan paras ins-

tituutio asettamaan eettisiä standardeja ja toimi-

maan moraalin esikuvana ja johtotähtenä.

Huuruisessa pääkirjoituksessa vanhoillislestadio-

laisista pystyttiin johtamaan ajatuskulku aina Eija-

Riitta Korholan minihameen kautta neitseelliseen 

syntymän arveluttavuuteen ja vanhatestamentilli-

seen rasismiin. Huipentuma oli toteamus: ”Väitte-

ly homoseksuaalisuudesta on kertonut, että seksi 

kiinnostaa uskovaisia kovasti.” Lause on mielenkiin-

toinen, sillä sehän tarkoittaa, että Iltalehti on sisäl-

tönsä perusteella uskovaisten lehti.

Lynkkausinnon keskellä kannattaisi silti pysähtyä 

hetkeksi miettimään, keihin sanansa haluaa oikeas-

ti kohdistaa. Vanhoillislestadiolainen liike, kuten 

muutkin herätysliikkeet, koostuu tavallisista ja kun-

niallisista ihmisistä. Liikkeen piirissä on kymmeniä 

tuhansia ihmisiä, joista enemmistöllä ei ole mitään 

tekemistä esille tulleiden pahojen tekojen kanssa. 

He elävät normaalia elämää, toimivat ja työskente-

levät toisten ihmisten hyväksi.

Seksuaalinen hyväksikäyttö on suuri vääryys, 

mutta niin on myös syyttömien leimaaminen.

SRK totesi aivan oikein, ettei hyväksikäyttörikos-

ten selvittäminen voi olla sen tehtävä. Asia kuuluu 

viranomaisille ja ammattitaitoisille auttajille. Uhri-

en kannalta on tärkeää, että yksittäiset tapaukset 

käsitellään tiukkojen salassapitosäännösten mukai-

sesti.

SRK:n tehtävä on selvittää oma pöytänsä. Tämä 

koskee liikkeen luottamushenkilöitä, työntekijöitä 

sekä niiden tekemiä päätöksiä ja ohjeita. Tiedotus-

tilaisuuden perusteella SRK näyttää olevan tämän 

tehtävän äärellä tosissaan.

Yhden pahuus on kirous usealle

Jatkuvan 
kasvun varaan 
vannominen on 
sumutusta, josta 
eniten kärsivät 
huono-osaiset.

Jeesuksesta    
on tullut vahakristus
Pastori Kai Sadinmaan mukaan Jeesus Na-
saretilaisen sanomassa oli poliittinen lataus. 

”Jeesus ylitti kaikki ne rajat, joiden avul-
la ihmisiä suljettiin yhteisön ulkopuolelle. 
Hän paransi sairaita ja sitoi heidät takaisin 
yhteyteen, josta heidät oli eristetty. Hän an-
toi nälkäisille ihmisarvon ruokkimalla hei-
dät. Mikään uskonnollinen säädös ei saa-
nut olla yhteyden esteenä.’

Seurauksena Jeesus tietenkin joutui vas-
tatuksin valtaeliitin kanssa. Entä, kun Jee-
suksesta tuli valtaeliitin ikioma messias?

’Kirkossa Jeesuksesta on tullut vahakris-
tus, jonka tarjoamalla pelastuksella ei ole mi-
tään tekemistä tässä todellisuudessa olevan 
hädän kanssa. Saarnoistakin on tullut vain 
jono erilaisia dogmaattisia määritelmiä.’

Sadinmaa ottaa esiin Vanhan testamen-
tin kertomuksen, jossa Jumala ilmestyy 
Moosekselle palavassa pensaassa (2. Ms. 3).

’Saarnat ovat helposti pelkkiä esitelmiä 
tästä palavasta pensaasta. Tosi saarnassa se 
pensas kuitenkin syttyy tuleen,’ Sadinmaa 
kuvaa.”

Kirkko & Kaupunki13/2011

Epävarmatkin  
uurnille
Toimittaja Timo Harakka kysyy, pitääkö 
tyhmien äänioikeutta rajoittaa? 

”Yhdysvalloissa – jossa täysin tietämät-
tömien osuus kansasta on kolmanneksen 
luokkaa – on leikitelty ajatuksella. Mutta 
vaalit eivät ole tietokilpailu. Eivätkä äly-
päät ole missään tapauksessa parhaita kan-
sanedustajia. Empatia on edustajalle tär-
keämpi ominaisuus kuin äly, kyky ymmär-
tää äänestäjiensä elämää.

Ongelma on päinvastainen: pelko tietä-
mättömyydestä estää ihmisiä äänestämäs-
tä. Moni pelkää tekevänsä kopissa virheen, 
kun ei tiedä tarpeeksi ”näistä asioista”. Juu-
ri heidät olisi rohkaistava uurnille. Tässä 
maailmassa olemme tyhmiä kaikki. Ehkä 
vähän lohduttaakin nähdä A-studiossa tie-
tämättömyyttään tuskaileva kansanedus-
taja. Me kukaan emme tiedä. On etsittä-
vä yhdessä.”

Forum24 28/2011
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Oulun uusia luottamushenkilöitä 
ei ehkä valita uurnilla
Paperivaaleissa valinta 
tapahtuisi edellisten 
seurakuntavaalien 
tulosten perusteella.

Oulun seurakuntayhtymä 
laajenee vuonna 2013, 
kun Oulunsalon, Hau-
kiputaan ja Kiimingin 

seurakunnat liittyvät siihen. Laa-
jentumisen vuoksi on järjestettä-
vä ylimääräiset seurakuntavaalit 
vuonna 2012.

Vaalien käymiseen on Oulun 
seurakuntayhtymässä käytän-
nössä kaksi vaihtoehtoa. Ylimää-
räiset vaalit, joissa äänestäjät käy-
vät uurnilla tai niin sanotut pape-
rivaalit, jotka ratkaistaan vuoden 
2010 seurakuntavaalien tulosten 
perusteella.

Tuiran kirkkoherra Hannu 
Ojalehto on vaaliasiaa pohtineen 
työryhmän puheenjohtaja. Työ-
ryhmä kannattaa paperivaaleja.

Kirkkohallitus tekee lopullisen 
päätöksen vaalitavasta.

Seurakunnilla 
on valtuustoon kiintiöt
Laajentuneen Oulun seurakun-
tayhtymän yhteinen kirkkoval-
tuusto muodostettaisiin pape-
rivaaleissa vuoden 2010 seura-
kuntavaalien tulosten perus-
teella. 

Kullakin seurakunnalla on yh-
teiseen kirkkovaltuustoon oma 
kiintiönsä, joka lasketaan jäsen-
määrien suhteesta. Kiintiöpaikat 
täytettäisiin vuoden 2010 vaali-
en ehdokkaiden vaaleissa saamia 
vertauslukuja käyttäen.

Yhteinen kirkkovaltuusto va-
litsee yhteisen kirkkoneuvoston. 
Laki ei määrää kirkkoneuvoston 
paikkajakoa, vaan sen valtuusto-
ryhmät joutuvat neuvottelemaan 
keskenään ottaen huomioon eri 
ryhmät, kunkin seurakunnan 
edustuksen ja lisäksi nais- ja mies-
jäsenten määrät.

Oulun seurakunnilla on jo 
seurakuntaneuvostot. Haukipu-
taalla, Kiimingissä ja Oulunsa-
lossa ei ennestään ole seurakun-
taneuvostoja, sillä niitä on vain 
seurakuntayhtymissä.

Kirkkohallitukselle tehtävän 
esityksen mukaan paperivaaleissa 
uudet seurakuntaneuvostot muo-
dostettaisiin kirkkovaltuustoihin 
vuonna 2010 ehdolla olleiden jou-
kosta ehdokkaiden saamia verta-
uslukuja käyttäen.

Ylimääräisillä 
vaaleilla ongelmia
Molemmissa vaihtoehdoissa to-
teutuu Ojalehdon mukaan de-
mokratia. Ylimääräisissä vaa-
leissa haasteena kuitenkin oli-
si äänestysaktiivisuus. Vuon-
na 2012 käydään presidentin-

vaalit, kirkolliskokousedustaji-
en ja hiippakuntavaltuutettu-
jen vaali, eurovaalit sekä kun-
nallisvaalit.

Jos tähän lisättäisiin vielä yli-
määräiset seurakuntavaalit, muo-
dostuisi Ojalehdon mukaan vaa-
lisuma, joka voisi aiheuttaa vaa-
liähkyn ja äänestysaktiivisuuden 
laskun.

Seurakuntayhtymän olisi li-
säksi itse huolehdittava vaalima-
teriaalin hankinnasta, ja vaali-
mainonnasta,  sillä valtakunnal-
lista tukea ei olisi kuten tavan-
omaisissa vaaleissa.

Luottamushenkilöt 
juuri tottuneet tehtäviinsä
Jos vuonna 2012 järjestettäisiin 
ylimääräiset vaalit, jäisi nykyisten 
luottamushenkilöiden kausi vain 
kaksivuotiseksi. Heistä puolet on 
luottamushenkilöinä ensimmäis-
tä kauttaan. 

Ojalehdon mukaan heidät on 
nyt saatu ”ajettua sisään” hallin-
toon. Ylimääräisissä vaaleissa he 
joutuisivat uudestaan rankkaan 
vaalityöhön, vaikka heillä olisi 
laajentumisen vuoksi tähdellisem-
pääkin tekemistä. Jos vaaleissa oli-
si suuri vaihtuvuus, uudetkin luot-
tamushenkilöt pitäisi ajaa sisään.

Laajentumisprosessille voisi 
olla ongelmallista, jos siitä päät-
tämään tulisi paljon uusia asi-
aan vielä perehtymättömiä luot-
tamushenkilöitä.

Ojalehdon mukaan ylimääräi-
set vaalit voisivat maksaa lähes 
puoli miljoonaa euroa. Summaan 
ei ole laskettu työntekijäkustan-
nuksia. Hän arvelee, että ylimää-
räiset vaalit vaatisivat ainakin yh-
den henkilötyövuoden.

Kirkkohallitus päättänee 
syksyllä vaaleista
Kaikkien seurakuntien luotta-
muselimet antavat lausuntonsa 

vaalivaihtoehdosta. Myös Oulun 
hiippakunnan tuomiokapituli an-
taa lausuntonsa. Lopullisesti asi-
asta päättää kirkkohallitus.

Ojalehto toivoo, että seurakun-
nat antavat lausuntonsa jo ennen 
kesää. Tuomiokapituli voisi antaa 
oman lausuntonsa heti alkusyk-
systä. Kirkkohallituksen päätös-
tä asiasta Ojalehto toivoo syksyllä.

Kirkkohallitus todennäköises-
ti päättää asiasta samalla tavalla 
kuin yksimieliset seurakunnat, 
mutta sillä on valta päättää myös 
toisin.

pEKKA hELIN

A r k i s to  /  J - P  M o i l an e n

Ensimmäiset kuulemistilaisuudet ensi syksynä

Oulunsalon, Haukiputaan, Kiimin-
gin ja Yli-Iin kunnat liittyvät Ou-
lun kaupunkiin vuoden 2013 alusta. 

Koska kirkkolain mukaan yh-
dessä kunnassa voi olla vain yksi seurakun-
ta tai seurakuntayhtymä, seurakunnat liitty-
vät Oulun seurakuntayhtymään. Yli-Iin seu-
rakunta liittyi seurakuntayhtymään jo kulu-
van vuoden alusta alkaen. 

Laajentumisen jälkeen Oulun seurakun-
tayhtymässä tulee olemaan noin 149 000 jä-
sentä ja vajaat 400 työntekijää.

Muutokset arjessa 
ovat pieniä
Seurakuntarajat säilyvät muutosvaiheessa 
ennallaan, ja kaikki kirkot pysyvät käytös-
sä. Myös seurakuntayhtymän tehtävät säily-
vät samana kuin tähänkin asti. 

Yhtymän tehtävänä on huolehtia tuki-

palveluista, muun muassa seurakuntien ta-
loudesta, henkilöstöhallinnosta, kiinteistöis-
tä, hautausmaista, kirkonkirjojen pidosta ja 
viestinnästä. Yhtymään on koottu myös yh-
teisiä toimintamuotoja kuten perheneuvon-
ta ja sairaan sielunhoito.

Tukipalvelujen keskittäminen seurakun-
tayhtymälle lisää hengellisen työntekijöiden 
aikaa hengelliseen työhön ja seurakuntalais-
ten kohtaamiseen. Laajentumisen myötä va-
kituisia työpaikkoja ei vähennetä, mutta teh-
tävänkuvat voivat muuttua.

Seurakuntalaiset pääsevät esittämään 
kysymyksiä kuulemistilaisuuksissa syksystä 
2011 alkaen.

Virkamiehet valmistelevat, 
luottamusmiehet päättävät
Laajentumista valmistelee laajentumistyö-
ryhmä, johon kuuluvat kaikkien seitsemän 

seurakunnan kirkkoherrat sekä seurakun-
tien taloudesta vastaavat henkilöt. 

Lisäksi kokoontuu ohjausryhmä, jossa 
ovat läsnä kirkkoherrojen ja taloudesta vas-
taavien lisäksi luottamuselinten puheenjoh-
tajisto. Ohjausryhmä käy läpi laajentumis-
ryhmän valmisteluaineistoa ja valmistelee 
sen saattamista päätöksentekoon.

Laajentumiseen liittyvät päätökset teh-
dään laajentumistyöryhmän esitysten poh-
jalta Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon 
seurakuntien kirkkovaltuustoissa sekä Ou-
lun seurakuntayhtymän yhteisessä kirkko-
valtuustossa ja yhtymän seurakuntien seu-
rakuntaneuvostoissa.

Päätöksiä toimintatavoista tehdään vuo-
den 2011 syksystä alkaen. (RT)

Oulun seurakuntayhtymä laajenee vuoden 2013 alusta. Virkamiesten toiveissa on, että uudet luottamushenkilöt voitaisiin valita niin sanotuissa paperivaaleissa.
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Mikä joenrantamaiseman 
kaunokainen?
Arvaa! on Rauhan Ter-
vehdyksen vuorovai-
kutteinen kuva-arvoi-
tuspalsta. Julkaisem-
me joka numerossa yh-
den seurakuntien ra-
kennuksia tai esineis-
töä esittävän kuvan. Si-
nun tehtävänäsi on tie-
tää, mikä kohde on ky-
seessä. 

Lähetä vastaukse-
si ja yhteystietosi vii-
meistään maanantaina 
18. huhtikuuta osoit-
teeseen arvaa.kuvas-
ta@rauhantervehdys.fi. 
Jos sinulla on paikkaan 
liittyvä mukava muisto 
tai tarina, 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 
hautausmaan vanha kappeli
Kiitos kaikille osallistujille ja 
onnea arvonnan voittajalle, 
Esteri Kopperoiselle. 

Pekka Hakaheimon lap-
suudessa paikkaan liittyi vil-
lejä kummitustarinoita: ”Ny-
kyisin hautausmaalla on valot ja käytäviä käytetään läpikul-
kuun. Kun olin pikkupoika, hautausmaalla ei ollut valaistusta 
ja paikka kierrettiin mieluummin. Jonkinlaisena testinä roh-
keudesta pidettiin Intiön ruumishuoneen kiertämistä määrät-
ty määrä pimeässä. Kun kierrokset oli tehty, piti nähdä kum-
mia. Sama koski myös kappelia. Asiaa en itse kokeillut. Ne olivat 
varmaan poikien kummitusjuttuja, jotka pyörivät vain suusta 
suuhun. Monien läheisten ja tuttavien hautajaisissa olen istunut 
harrastunnelmaisessa vanhassa kappelissa. Usein käyn hauta-
usmaan vanhassa osassa kesäilloin kävelemässä ja katselemassa. 
Paikka henkii rauhaa, mutta kaupungin syke kuuluu taustalla 
ilmoittaen, että elämä jatkuu.”

MARJO hÄKKINEN

Arvaa! Postia

Ku va t :  A nn i  K innu n e n

7 vapautumisen viikkoa

Viime viikon paasto-
haasteena oli suojautua 
oman elämän ankeut-
tajilta. Onnistuin sii-

nä mielestäni hyvin, tiedä sitten 
oliko se paaston vai ihan perus-
luonteen ansiota. Yleisesti otta-
en lasi on minulle kuitenkin ai-
na puolitäysi kuin puolityhjä.

Näin vaaliaikana olen toi-
minut vapaaehtoisena ystä-
väni vaalikampanjassa. Sen 
puitteissa olen saanut kaa-
della kahvia, puhua kaikesta 
mahdollista maan ja taivaan 
välillä ja partioida kaupun-
gin kaduilla mainoksia jaka-
en. Viimeisten viikkojen aika-
na ei ole ollut yhtään vapaa-
päivää. 

Vaikka se on välillä väsyt-
tänyt, hymyileminen on kui-
tenkin ollut helppoa. Hymy on 

myös tullut sydämestä saak-
ka. Ehkäpä sillä on karkotettu 
muutama lähimmäistäkin uh-
kaava ankea olo. 

Eräs 75-vuotias rouva sa-
noi minulle kauniisti puhues-
samme ydinvoimasta: ”Emme 
olleet asioista samaa mieltä, 
mutta olet pitkään aikaan en-
simmäinen ihminen, joka kat-
soi minua silmiin ja kuunteli.” 

Se lämmitti mieltä. An-
keuttajia ei ollut mailla eikä 
halmeilla.

Kuluvalla viikolla keksitään 
keinoja maailman pelastami-
seksi. Miten se sinun mieles-
täsi tapahtuu? Kerro siitä osoit-
teessa www.facebook.com/rau-
hantervehdys tai numeroon 044 
5626 450.

ELSI SALOVAARA

Hymyä huuleen

Viime viikkojen tapahtumat 
Japanissa ovat havahduttaneet 
koko maailmaa. Globaalien ai-
heiden rinnalla kulkee huo-
li tavallisen arjen sujumisesta. 
Ruuan, polttoaineen ja sähkön 
hinta nousee, palkkojen, eläk-
keiden ja sosiaalitukien pysyes-
sä ennallaan. 

Verotus kiristyy ja säästöt li-
sääntyvät julkisten palveluiden 
heiketessä, vaikka niiden tarve 
kasvaa muun muassa syrjäyty-
misen, työttömyyden tai työssä 
uupumisen vuoksi. Kerrassaan 
kummallisia yhtälöitä, joiden 
seuraukset näkyvät kansalais-
ten arjessa.

Julkiseen keskusteluun tuli-
si nostaa enemmän ruohonjuu-
ritason aiheita. Ratkaiseva ky-
symys ei ole, lisätäänkö ydin-
voimaloita tai miten Portuga-
lia tuetaan. Se ei myöskään liity 
avioliittolakiin, vaalirahoituk-

seen tai muihin ”lööppijuttui-
hin”. Sekä äänestäjien että päät-
täjien pitäisi nähdä asiat lööppi-
julkisuutta syvällisemmin. 

Näiden tärkeiden aiheiden 
edelle ajaa kysymys resurssi-
en jakamisesta: Kuinka hyvin-
voinnin kakku jaetaan siten, et-
tä kaikilla täällä asuvilla, iästä, 
sosiaalisesta asemasta, vakau-
muksesta, asuinpaikasta ja ter-
veydentilasta riippumatta on 
hyvä elää? 

Voimme olla tyytyväisiä 
moneen asiaan, mutta nähtä-
vissä on myös hyvinvoinnin 
murenemista. Sen torjumisek-
si on keskityttävä ydinasioi-
hin. Tärkeimpänä elementtinä 
näen terveen elinympäristön: 
puhtaan ravinnon ja kodin se-
kä mahdollisuuden opiskella, 
tehdä työtä ja jäädä eläkkeelle. 
Turvalliseen elämään kuuluvat 
myös yhteiskunnan tuki ja pal-

velut elämän kaikissa vaiheis-
sa, erityisesti silloin kun sen jä-
sen on syystä tai toisesta kyvy-
tön selviämään omin voimin.

Mielestäni kakun jakajil-
la on oltava selkeä käsitys siitä, 
kuinka yhteiskuntamme toimii 
ja mitkä tekijät on huomioitava 
taloudellisia resursseja priori-
soitaessa. Nyt ei ole turhanpäi-
väisen kiistelyn ja vastakkain-
asettelun aika. 

Toivon, että nämä vaalit oli-
sivat arvovaalit, sillä hyvä pää-
töksenteko nousee niistä ar-
voista, joiden pohjalle yhteis-
kuntamme on rakennettu. Sen 
ytimessä on ajatus jokaisen ih-
misen mittaamattomasta ar-
vosta sekä käsitys oikeudenmu-
kaisuudesta. 

MARJA-LEENA KEMppAINEN
Kansanedustajaehdokas 

Kristillisdemokraatit

Päättäjien haasteet lööppien takana

Olemme täydellisiä ihmisiä, 
meillä on aivot, jotka ohjaavat 
ajatuksiamme. Jumala ei ”luo-
nut” pahaa, se on meissä. Meis-
sä on joko hyvyyden tahto tai 
pahuuden tahto. Me valitsem-
me hyvän tai pahan.

Ihmiset ovat keksineet kai-
kenlaisia sääntöjä, joita nouda-
tamme, joko hyviä tai huono-

ja. Jo lapsi voi valita hyvän tai 
pahan. 

Maapallolla on omat luon-
non sanelemat sääntönsä. Ju-
malaa ja ihmistä ei voi syyttää 
maanjäristyksistä, hyökyaal-
loista tai sairauksista.

AINO TuhTI
Oulunsalo

Palautetta

Rauhan Tervehdyksen 
numerossa 12 oli 
lehtisitaatti, joka sai 
lukijan kirjoittamaan 
Rauhan Tervehdykselle. 
Sitaatin otsikkona 
oli Pahuus sentään. 
Sitaatissa teologian 
tohtori Kari Kuula pohti 
pahuuden olemusta.

Jumala ei luonut pahaa

Mitenhän tästä päivästä oli-
si selvitty ilman isovanhem-
pia, huokaa moni äiti tai isä tä-
näänkin. Mummi tai pappa pe-
lastaa tilanteen, kun lapsi sai-
rastuu tai vanhemmilla on kii-
retilanne päällä. Monella iso-
vanhemmalla on kädet täynnä 
työtä lastenlasten hoidossa, ja 
mikäpä siinä, jos voimat ja into 
siihen riittävät.

Eläkeiän koittaessa monen 
elämässä alkaa uusi, aktiivinen 
vaihe: On aikaa itselle ja lähei-
sille, harrastuksille, yhdistys- 
ja järjestötoiminnalle ja usein 
luottamustehtävillekin. Ikään-
tyminen on yksilöllinen koke-
mus, mutta tämän päivän se-
niorit ovat toimeliaaseen elä-
mään tottuneita, hyväkuntoi-
sia, maailmaa seuraavia kan-
salaisia.

Monesti ikäihmisistä puhu-
taan huolestuneeseen sävyyn: 
Miten vanhustenhoito järjeste-
tään ja mistä verovarat siihen? 
Näistä kysymyksistä on syytä-
kin kantaa huolta, mutta onko 
julkinen keskustelu jumittunut 

yhteen näkökulmaan? On jo ai-
ka etsiä myönteisiä ratkaisuja ja 
näkökulmia.

Tämän päivän senioriväestö 
on elänyt niukan lapsuuden ja 
tottunut tulemaan vähällä toi-
meen. He ovat opiskelleet, kas-
vattaneet perheen ja tulleet toi-
meen ilman kummoisia yhteis-
kunnan tukia. He ovat antaneet 
oman panoksensa yhteiskun-
nan rakentamiseen. Nyt on hei-
dän vuoronsa. Seniorit ansait-
sevat virkeät, toimeliaat eläke-
päivät, arvokkaan ikääntymi-
sen ja hyvän hoidon.

Ikäihmisten pitäisi saada 
olla näkyvä osa yhteiskunnan 
elämänmenoa. Miksemme ra-
kentaisi päiväkoteja, kouluja ja 
senioreiden palveluasuntoja lä-
hekkäin niin, että arkeen kuu-
luisi luonnollisella tavalla eri 
ikäisten kohtaamisia? Vuoro-
vaikutus antaa senioreille vire-
yttä ja nuorille arvokasta koke-
musta.

Nuorille ammattiaan poh-
tiville vanhustenhoitoa pitäi-
si markkinoida ihmisläheisenä 

tulevaisuuden alana, jolla riit-
tää töitä.

Tulevana vaalikautena on 
tärkeää päättää vanhusten-
huoltolaista. Lain tarkoitus on 
turvata jokaiselle oikeus ar-
vokkaaseen vanhenemiseen ja 
hyvään, tasavertaiseen kohte-
luun omalla asuinpaikkakun-
nallaan. Jokaiselle ikäihmisel-
le tehdään palvelutarpeen arvi-
ointi ja sen jälkeen yksilöllinen 
palvelu- tai hoitosuunnitelma. 
Kun ikäihmisten toimintaky-
vystä ja kuntoutuksesta huo-
lehditaan, he pärjäävät pitkään 
kotona tai kodinomaisessa pal-
veluasunnossa.

Olisiko meidän aika muo-
kata vanhuskäsitystämme uu-
denlaiseksi ja antaa ikäihmisil-
le se arvo, joka heille kuuluu? 
Omalle lähiyhteisölleen ja yh-
teiskunnalle ikäihmiset ovat 
voimavara.

OuTI ERVASTI
kansanedustajaehdokas

Kokoomus 

Mummin ja papan vuoro
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Jokainen voi tehdä myyräntyötä 
ja vastustaa luonnon ja ympä-
ristön haaskausta sekä energian 
perusteetonta tuhlausta. Uu-
siutuvan energian ottaminen 
normaalikäyttöön ei ole oikeus 
vaan velvollisuus.

Omakotitalon kattoon in-
tegroidut13,5 neliön aurinko-
keräimet maksoivat rakentajal-
le asennettuna 6 500 euroa, ke-
räinten ikä on 20 vuotta. Talol-
linen sai auringolta 15 % helpo-
tusta lämpöenergialaskuun. 

Maalämpöpumpusta mak-
soi rakentaja kaivoineen 14 000 
euroa, jolloin sähkön kilowat-
tituntihinta putosi noin kol-
masosaan. Säästöä 70 %. Laite-
hankintaan saa valtion energia-
avustusta jopa 20 % kustannuk-
sista ja työkuluista kotitalous-
vähennystä.

Biokaasureaktori tuottaa 100 
naudan maatilalla lannasta säh-
köä ja lämpöä sekä lämmintä 
käyttövettä viidelle rakennuk-
selle. Polttoainetta liikenee vie-
lä koneille ja parille autollekin. 

Joka vessaistunnolla kansa-
lainen kiskaisee nelisen litraa 

vettä pöntöstä viemäriin. Jäte-
vesien kokonaistypestä virtsa 
ja ulosteet muodostavat yli 90 
%, kokonaisfosforista yli 80 % 
ja ulosteperäisistä bakteereista 
noin 98 %. Käytännössä har-
maiden vesien osuus jätevesi-
kuormituksesta on pieni. Ny-
kyaikainen kuivakäymälä toi-
mii ja on hygieeninen myös ta-
lon sisälle asennettuna. Silti ta-
lonrakentaja pakotetaan liitty-
mään kunnan jätevesiverkos-
toon, saastuttamaan vesistöjä 
ja maksamaan turhasta liitty-
mästä tuhansia euroja. 

EU:n mukaan Suomen pi-
täisi nostaa uusiutuvan ener-
gian osuus 38 prosenttiin vuo-
teen 2020 mennessä. Tuulivoi-
man rooli ja tarve nousee enti-
sestään. Suomi on yhä jälkiju-
nassa tuulivoimaloiden lisää-
misen osalta jäykkien lupapro-
sessien takia. 

Kun kansalainen haluaa 
energiaa, se katsoo sen saami-
sen oikeudekseen millä riskil-
lä hyvänsä. Mutta mistä se on 
valmis luopumaan tai itse teke-
mään sen hyväksi, jotta sitä riit-

täisi vielä tuleville sukupolville?
Kun puhutaan rakennuk-

sen energiankulutuksesta, siir-
retään vastuu ihmiseltä raken-
nukselle, vaikka rakennus ei 
kuluta sitä energiaa. 

Mielestäni kaikki rakennuk-
set, joissa tarvitaan sähköä, pi-
tää kattaa aurinkopaneeleilla 
tai -keräimillä. Valtion on ryh-
dyttävä tukemaan sitä. Aurin-
koenergian välitön käyttöönot-
to sekä maalämpö joka ikises-
sä uudisrakentamisessa pitäisi 
lailla säätää pakollisiksi ja tuu-
livoimaloita pitäisi lisätä niin 
paljon kuin mahdollista. Oma-
kotitaloissa on vähitellen luo-
vuttava vesivessoista. 

Tämä kaikki on helposti to-
teutettavissa. Tehtävä on mah-
dollinen ja luonnollinen, jos 
vain halutaan nähdä totuus. 
Ydinvoiman hinkuaminen on 
sokeaa ahnehtimista, kun au-
rinko, tuuli ja maa tarjoavat 
puhdasta energiaa, ovat tarjon-
neet sitä aina! 

SIRKKu KIANTO
kansanedustajaehdokas

Kristillisdemokraatit
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Uusi Oulu syntyy - paperivaalit seurakuntiin
Uusi Oulu syntyy vuoden 2013 
alussa. Samalla seurakuntien 
tilanne muuttuu. Uudessa Ou-
lussa on entisen neljän seura-
kunnan sijaan seitsemän seu-
rakuntaa.

Kirkkolain mukaan niiden 
on toimittava yhteistaloudessa 
eli ne muodostavat seurakun-
tayhtymän. 

Seurakuntayhtymässä ylin 
päättävä elin on yhteinen kirk-
kovaltuusto, johon jäsenet tu-
levat kaikista yhtymän seu-
rakunnista. Jäsenet yhteiseen 
kirkkovaltuustoon valitaan 
neljän vuoden välein pidettä-
vissä seurakuntavaaleissa. Sa-
malla valitaan kuhunkin yhty-
män seurakuntaan oma seura-
kuntaneuvosto. Yhteinen kirk-
kovaltuusto nimeää jäsenet yh-
teiseen kirkkoneuvostoon, joka 
valmistele ja panee täytäntöön 
yhtymässä hoidettavia asioita.

Yksittäisessä seurakunnas-
sa, joita uuteen Ouluun liitty-
vät Haukipudas, Kiiminki ja 
Oulunsalo ovat, seurakunta-
vaaleilla on valittu kirkkoval-
tuusto. Se on nimennyt val-

mistelu- ja täytäntöönpanoeli-
meksi kirkkoneuvoston. Uu-
teen Ouluun liittyvä Yli-Ii on 
jo tämän vuoden alusta seu-
rakunnallisesti osa Oulujoen 
seurakuntaa.

Uuden Oulun syntyessä tu-
lee ratkaista, millä tavalla yh-
teinen kirkkovaltuusto sekä 
Haukiputaan, Kiimingin ja 
Oulusalon seurakunnan seu-
rakuntaneuvostot valitaan. 
Järjestetäänkö seurakuntavaa-
lit vai pidetäänkö paperivaali?

Mielestäni ainoa järkevä ta-
pa toimia tässä tilanteessa on 
järjestää paperivaalit. Käytän-
nössä se tarkoittaa sitä, että yh-
teiseen kirkkovaltuustoon vali-
taan jäsenet viime syksyn vaa-
lien perusteella. Se on puhdas-
ta matematiikkaa. Annetut ää-
net ratkaisevat.

Tällä hetkellä Oulun yhtei-
sessä kirkkovaltuustossa on 51 
jäsentä, Haukiputaan, Kiimin-
gin ja Oulunsalon valtuustois-
sa on yhteensä runsaat 70 jä-
sentä eli yhteensä runsaat 120 
jäsentä. Uuden Oulun yhteisen 
kirkkovaltuuston jäsenmäärä 

on joko 51 tai 61 riippuen siitä, 
onko seurakuntien yhteenlas-
kettu väkimäärä yli vai alle 150 
000. Yli puolet nykyisistä val-
tuutetuista menettävät siis joka 
tapauksessa paikkansa.

Jos valtuustopaikat jaetaan 
viime syksyn vaalien tuloksen 
perusteella, lopputulos vastaa 
varmaan paremmin seurakun-
talaisten tahtoa kuin se ratkai-
su, että järjestettäisiin uudet 
vaalit vuoden 2012 lopulla. Tä-
hän vaikuttaa se, että ylimää-
räisten seurakuntavaalien jär-
jestämiseen ei saada valtakun-
nallisen tiedottamisen tukea. 

Myös se puoltaa paperivaa-
lia, että vaalin järjestäminen 
on varsin kallis toimenpide ja 
aiheuttaa huomattavan paljon 
työtä niin vaalilautakuntien jä-
senille kuin viranhaltijoillekin. 
Seuraavan kerran vaalit järjes-
tetään joka tapauksessa syksyl-
lä 2014, joten vaalikausi on kes-
toltaan vain kaksi vuotta.

pENTTI KORTESLuOMA
monet vaalit vaalilautakunnan 

sihteerinä toimittanut pappi

Aurinko, tuuli ja maa

Postia

Vaalikeskusteluissa yhdeksi 
merkittäväksi aiheeksi on nous-
sut verotukseen liittyvät kysy-
mykset ja ehdokkaat intoutuvat 
puhumaan veronkorotuksista. 
Valtion talous on rakennettu 
talouskasvun varaan ja veron-
kiristyksillä ei saada talouskas-
vua aikaan. 

Ensin on saatava pyörät pyö-
rimään. Kun pyörät on saatu 
vauhtiin, on vasta aika puhua 
veronkiristyksistä. Kristillisde-
mokraatit lähtevät siitä näke-
myksestä, että valtion velanot-
to taittuu ja velkojen lyhentämi-
nen voidaan aloittaa neljän vuo-
den kuluttua.

Vaikka valtiontalous on vel-
kavetoinen, tulisi seuraavan 
vaalikauden aikana suunnata 
yhteiskunnan varoja lapsiper-
heille, opiskelijoille ja eläkeläi-
sille joilla on pienet eläkkeet. 

Näihin kohderyhmiin suunna-
tut rahat eivät jää makaamaan 
pankkitileille vaan ohjautuvat 
kulutuksen kautta yritysten vä-
lityksellä osin takaisin valtiol-
le ja kunnille. Lisäksi nämä toi-
menpiteet ennaltaehkäisevät 
syrjäytymistä ja luovat hyvin-
vointia. 

Rahoitus ei ole ylitsepääse-
mätön ongelma jos poliittista 
tahtoa löytyy, sillä tämä vie vain 
murto-osan siitä EU:n kriisi-
maiden takuusummasta johon 
takuupaperiin Suomen nimeä 
ollaan vaatimassa vaikka EU:n 
perussopimus kieltää takuiden 
antamisen. Politiikka on arvo-
valintoja. Perhepolitiikka on 
kristillisdemokraateille sydä-
menasia.

VESA AITTO-OJA
eduskuntavaaliehdokas 

Kristillisdemokraatit

Äänestäkää minua! On palau-
tusoikeus ja lupausten luotto-
kelpoisuus. Tai älkää sittenkään, 
ellette tutki mitä edustan! Ei he-
räte-ääniä! Politiikan kentillä 
riehuu jos jonkunlaista helppo-
heikkiä vannomassa ”vastuulli-
suuden” nimiin. 

Kansalle kestävyysvaje onkin 
pino esitteitä ja vaikeus tietää, 
kuka kaikista takuuehdokkais-
ta on testamentattujen äänien 
arvoinen. Nyt jos koskaan tulee 
varoa konkari-eksperttien ma-
nipulaatiota. Kaikilla on omat 
lehmänsä ojassa, joten on luo-
tettava omaan arviointiinsa. 

Nykymaailmassa jokaisesta 
ehdokkaasta on saatavilla pal-
jon internetin tai valtuustopöy-
täkirjojen paljastamaa tietoa. Ei 
ole varaa kansoittaa eduskuntaa 
päättäjillä, jotka ovat enemmän 
oman uransa, työnantajiensa tai 
yritystensä edunvalvojia kuin 
kansalle niin rakkaan tasa-ar-
voisen hyvinvointivaltion puo-
lustajia. 

On varottava lypsylehmäm-
me myyjiä, kultaisen vasikan 
palvojia ja vanhuksista piittaa-
mattomien lehmädirektiivien 
laatijoita. On toisenlaisen poli-
tiikan aika. Äänestä, jotta l930-
luvun kansallissosialistinen va-
le-työväenpuolueen aika toisin-
ajattelijoiden puhdistuksineen 

ei palaa! Äänestä, jotta ihmis-
arvo ei murennu oman edun 
tavoittelijoiden ja ”rehellisesti 
omia etuja ajavien” pudotuspe-
linuorten arvolamassa. 

Äänestä, jotta hallituspaik-
kaa himoavien konsensus-
nöyristely ei enää jatkuisi. Ää-
nestä, jotta saamme joukkovoi-
maa solidaarisemman ihmisyy-
den, sivistyksen ja kulttuurin 
palauttamiseksi roska- ja riski-
talouden kurimuksesta. Äänes-
tä, jotta huomattaisiin, ettei ah-
keruudesta palkita (varsinkaan 
naisvaltaisten alojen väkeä), 
vaan röyhkeydestä, pankkiso-
sialismista ja vähiten neuvotte-
luvoimaa omaavien työntekijöi-
den kyykyttämisestä. 

Äänestä, jotta palautettaisiin 
sanojen ”vapaus, tasa-arvo, oi-
keudenmukaisuus, vastuulli-
suus” alkuperäiset tasa-arvon 
ihmisoikeusliikkeisiin liittyvät 
merkitykset. 

Valinnan vapaus ei toteudu 
Oy Suomi Ab:ssa, jos terveys-
keskuksiin ei edes saa aikaa, 
mutta vauraimman kansanosan 
veronkevennykset jatkuvat.

KAARINA KAILO
kansanedustajaehdokas

Vasemmistoliitto,
Kiimingin kunnanvaltuutettu 

ja tietokirjailija

Äänestäjien kestävyysvaje ja 
vaalikansan stressitesti

Pyörät pyörimään
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Fanita 
Rauhan 

Tervehdystä!
Tärskäyksen omat 
sivut löytyvät nyt 

myös Facebookista. 
Kommentoi juttuja 
ja anna palautetta 

tuoreeltaan.

Palveluja tarjotaan

Paikkoja avoinna

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

Herättäjän iltakirkko: ti 19.4. klo 19.00 Piippolan kirkossa.
Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: su 17.4. klo 15.00 Karjasillan kirkko, Oulu.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 14.4. klo 19 Katja Kiviniemellä ja Mikael 
Collinsilla, Hukkasenkuja 1 A 1, Hiironen, Oulu.

Ev.lut. Kansanlähetys
Oulu Pe 15.4. klo 18.30 
Aarre-ilta 11–14 vuotiail-

le Öbergin talo. Tiistaisin klo 18 
Heinätorin srk-talon tiloissa (käynti 
sisäpihalta) Matalan kynnyksen ilta 
19.4. Saul astuu  kehiin ja 26.4. 
Evankeliumi etiopialaisille.

To 14.4. klo 18 Miestenilta. Su 17.4. 
klo 14 Sunnuntain kokous, Veijo 
Heikkilä. Ma 18.4. klo 18 Kotiru-
kouskokous, Suutarinhaka 1 A.  
To 21.4. klo 18 Kiirastorstain eh-
toolliskokous, Kai Similä. Ma 25.4. 
klo 18 Pääsiäispäivän kokous, Ris-
to Wotschke. Tervetuloa! www.
kempele.svk.fi

www.ohsrk.fi

Pe 15.4. klo 18 Liftjr. Pe 15.4. klo 20 LIFT, Juan 
Castillo, Jaakko Immonen. La 16.4. klo 18 Israel 
– ilta, Harri Patrikainen. Su 17.4. klo 16 Palmu-
sunnuntain perhejuhla. Ma 18.4. klo 18 Sykarin 
kaivolla – ilta naisille. Ke 20.4. klo 19 Sana ja 
Rukous, Akseli Hirvaskoski, Hannu Orava, Vesa 

Asikainen. Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. TERVETULOA!

To 14.4. klo 18.30 NA- ja opiskelijailta 
’Jesajan kirja’. Pe 15.4. klo 19 Nuorten-
ilta, Raitalantie 3. Su 17.4. klo 16.30 
Pyhäkoulu, klo 17 Seurat Vesa Pöyhtäri. 
Tervetuloa!

Raamattutunti su 17.4. klo 15. 
Jouni Kurkela : Hengellinen lepo 
ja rauha. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Su 17.4. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00 ja Huom ! Kannatusryhmä 
klo 13.00. Ma 18.4. Kotiliitto klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00.

Olet Tervetullut!

Hoivaa ja 
Huolenpitoa
kaikkiin elämäsi vaiheisiin 
siivouksesta kotisairaanhoitoon

Puhelinnumero: 0800 966 46 • Internet: www.sellina.fi

To 14.4. klo 19 Rukousilta, Kati & Hannu Neuvonen. 
Pe 15.4. klo 18 Varkki-ilta. Su 17.4. klo 11 Aamu-
kirkko & pyhäkoulu, Reijo Saarela, pastori Veijo 

Heikkilä Teuvalta. Ti 19.4. klo 18 ALFA-kurssin jatkoryhmä. Ke 20.4. klo 18 Nuorten-
ilta. To 21.4. klo 19 Kiirastorstain ehtoollisjuhla, Risto Wotschke, Aimo Kesti. 
www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Yhdistykset

Muut seurakunnat

Pitkäaikaisen työntekijämme jäädessä eläkkeelle, 
on Kempeleen seurakunnassa haettavana

LASTENOHJAAJAN TYÖSUHDE
Kempeleen lapsirikkaassa seurakunnassa on n. 15 000 jäsentä. Seurakun-
nassa on 37 työntekijää ja varhaiskasvatuksen tiimissä on lapsityönoh-
jaaja, varhaiskasvatuksen teologi sekä 10 lastenohjaajaa. Lastenohjaajat 
työskentelevät pareittain neljässä kerhopisteessä. Lastenohjaajan työhön 
kuuluu pääsääntöisesti päiväkerhotyötä ja perhekerhotyötä sekä kesäisin 
kesäkerhotyötä. Olemme myös aloittamassa päivähoidon uskontokas-
vatuksen mentorointia. Lastenohjaajat osallistuvat perhemessujen ja 
perhetapahtumien toteuttamiseen.

Kelpoisuusehtona lastenohjaajan tehtävään edellytetään piispainko-
kouksen 9.9.2009 antaman päätöksen mukaisen tutkinnon tai piispain-
kokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon tai koulutuksen 
suorittamista. Hakijan tulee olla ev.lut. kirkon jäsen. 

Lastenohjaajan työsuhde täytetään 1.9.2011 alkaen. Tehtävään valittu 
voi aloittaa 11.8. sijaisena ko. tehtävän hoitamisen. Tehtävän palkkaus 
määräytyy vaativuusryhmä 402 mukaan (peruspalkka 1 759,66 e/kk). 
Toimi täytetään neljän (4) kuukauden koeajalla. Tehtävään valitun tulee 
ennen työsuhteen vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus 
terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 § 2 momentin mukainen 
rikosrekisteriote.

Kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset sekä ansioluettelo ja todistus-
jäljennökset, on toimitettava 29.4.2011 klo 15 mennessä osoitteella Kem-
peleen seurakunta/ varhaiskasvatus, PL 28, 90441 KEMPELE. Kuoreen 
maininta: Hakemus lastenohjaajan työsuhteeseen. 

Tiedusteluihin vastaa lapsityönohjaaja Saija Kivelä p. 040 7790 375.

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 

•	 Pe	15.4.	klo	18.00	Israel seminaari
	 Mikko	ja	Marja	Suutari.	Kahvitus.
•	 La	16.4	klo	14.00	Israel seminaari
	 Mikko	ja	Marja	Suutari
•	 Su	17.4.	klo	15.00	Hyvää Sanomaa
 Ruukista	Evankelista	Sirkka	Hauta-
	 niemi	+	ryhmä
•	 Ti	19.4.	klo	18.00	Rukouskokous
	 Tuula	Purala
•	 Pe	22.4.	klo	15.00	Pitkäperjantain 
 Ehtoollinen Raimo	Karhu
•	 Ti	26.4.	klo	18.00	Evankeliumin ilta
	 Evankelista	Pirkko	Vesavaara

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie	2,	90820	Kello

TERVETULOA!

Tapahtumia

Su 17.4. klo 11.00 JUMALANPALVELUS
Liisa Satokangas Raahesta

Ke 20.4. klo 19.00 SANAN JA  
RUKOUKSEN ILTA, Arto Köykkä

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Monet ihmiset voisivat 
elää upean elämän, 
mutta eivät tee niin. 
Kristillinen Tervehty-

miskeskus tarjoaa apuaan tällai-
sille ihmisille. Se järjestää tuleva-
na viikonloppuna Kaukovainion 
kappelissa hengellisen kasvun se-
minaarin, jonka teema on Voimaa 
elämäni hallintaan. Seminaari on 
maksullinen.

Elämää valuu hukkaan. Upeat 
asiat jäävät tapahtumatta.

– Se on kauheaa, myöntää uus-
karismaattisen keskuksen trau-
materapeutti Tor Spiik.

On asioita, jotka vievät voi-
mamme. Lapsuuden perheessä 
tai työssä on voinut sattua trage-
dia. Ihminen on saanut Spiikin 
mukaan sieluunsa aukon, jota on 
vaikea paikata. Elämä ei ole niin 
hyvää kuin sen pitäisi olla, mut-
ta kärsivä ei välttämättä itse tie-
dosta sitä. 

Ihminen saattaa vastoin-
käymisten vuoksi tiedostamat-
taan uskoa, että hänelle ei edes 
kuulu hyvä osa. Se ei kuitenkaan 
ole totta.

Välineitä  
eheytymiseen
Viikonlopun seminaarissa anne-
taan välineitä eheytymiseen ja it-
sensä työstämiseen, kertoo Spiik. 

Niiden avulla pääsee hyvään 
alkuun. Itsekseen ei kuitenkaan 

Elämästä on lupa nauttia

pidä liikaa pohtia syntyjä syviä. 
Ihminen tarvitsee toisen ihmisen, 
kosketuspinnan, josta hän voi pei-
lata itseään.

– Herättelemme ihmiset ky-
symään, miksi heidän elämänsä 
ei suju. Mistä johtuu identiteetin 
keskenkasvuisuus ja mitä voi olla 
ongelmien taustalla, Spiik kertoo.

Eheytyminen on parhaimmil-
laan kokonaisvaltainen hengen, 
sielun ja ruumiin paraneminen. 
Tässä paranemisessa rukouksel-
la ja Pyhällä Hengellä on keskei-
nen sija.

Tor Spiikin mukaan todellinen 
paraneminen vaatii nämä kaikki. 
Tavallisella terapialla ei päästä yh-
tä hyvään tulokseen, Spiik väittää.

Menestyksen salaisuus Spiikin 
mukaan on se, että hengellinen 
ulottuvuus tuo toivon. Se myös 
tekee kohtaamisen helpommaksi.

Ihmisen ei suinkaan tarvitse 

kärsiä, Spiik sanoo. Hän voi pääs-
tä vapauteen. Se ei ole kuitenkaan 
helppoa vaan rankkaa kuin fyy-
sinen työskentely. Ihmisen täytyy 
ymmärtää, että esimerkiksi hyl-
kääminen ei ole hänen oma syynsä. 

Eheytynyt saa Spiikin mukaan 
elää hyvää elämää ja nauttia siitä. 
Hän saa rakastaa ja hoitaa itseään, 
mikä saa hänet vaikkapa laihdut-
tamaan.

pääpaikka  
Lahdessa
Kristillinen Tervehtymiskeskus 
toimii Turussa, Helsingissä ja 
Lahdessa. Keskus on rekisteröity 
yhdistykseksi. Toimintamuotoi-
na ovat eheytymiseen tähtäävät 
seminaarit eri paikkakunnilla se-
kä viikoittainen kokoustoiminta 
Lahdessa. Keskus tekee yhteistyö-
tä seurakuntien ja muiden kristil-
listen järjestöjen kanssa.

Spiik luonnehtii yhdistyksen 
tärkeäksi arvoksi armoon kiin-
nipääsemisen ja lakihenkisyyden 
hylkäämisen.

pEKKA hELIN

Voimaa elämäni hallintaan – 
hengellisen kasvun seminaari 15.–
17.4. Kaukovainion kappelissa, 
Hiirihaukantie 6, Oulu. 
Luennoimassa traumaterapeutti Tor 
Spiik. Ilmoittautumiset klo 16 jälkeen 
ja viikonloppuisin p. 050 3815 689.

Herättelemme 
ihmiset 
kysymään, 
miksi heidän 
elämänsä 
ei suju. 
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Lue ja    
kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

Kohukirja Gandhista raivostuttaa intialaisia

Maata kiertelemässä

Kirja manalle menneestä in-
tialaisjohtajasta Mahatma 
Gandhista on nostattanut 
raivon Intiassa.  Sen seu-

rauksena ainakin yksi osavaltio 
ehdottaa kirjan kieltämistä.

Kirjaa ei ole vielä julkaistu In-
tiassa, mutta tietoja sen sisällöstä 
on kantautunut paikallisten po-
liitikkojen korviin. 

Kirjasta voi saada käsityksen, 
että Gandhi oli biseksuaali ja ra-
sisti. Tämä on liikaa intialaisil-
le, jotka pitävät Gandhia suure-
na sieluna, väkivallattoman vas-
tarinnan pioneerina ja Intian va-
pauttajana Britannian siirtomaa-
vallasta.

Oppositiopuolue BJP:n puhe-
mies Vijay Jolly sanoo puolueen-
sa olevan hyvin ärsyyntynyt kir-
jasta.

– Jos Mahatma Gandhin  suu-
reen persoonaan lankeaa pieni-
kin varjo, Intialla on oikeus kiel-
tää kirjan julkaiseminen.

Puolue onkin jo ehdottanut 
kirjan kieltämistä.

Teoksen on kirjoittanut Jo-
seph Levyveld, joka on antanut 
kirjalle nimen Suuri sielu: Mahat-
ma Gandhi ja taistelu Intiasta. Le-
vyveld on New York Timesin en-
tinen toimittaja, joka työskenteli 
pitkään kirjeenvaihtajana Intias-
sa ja Etelä-Afrikassa.

Levyveld ei kirjassaan väitä, 
että Gandhi oli biseksuaali ja ra-
sisti. Hän vain kertoo Gandhin 
kirjeistä saksalaiselle bodarille 
Herman Kallenbachille, jonka 
kanssa Gandhi eli Etelä-Afrikas-
sa ennen ensimmäistä maailma-
sotaa. Tällöin Gandhin väitetään 

myös puhuneen halveksien mus-
tista eteläafrikkalaisista sivisty-
mättöminä kaffereina.

Vijay Jollyn mielestä tällaista ei 
saa sanoa suuresta miehestä. Eri-
tyisesti häntä ärsyttävät tiedot sii-
tä, että Gandhi olisi kenties jättä-
nyt vaimonsa Kallenbachin vuoksi.

Kirjan tekijän Joseph Levyvel-
din mukaan Gandhin kirjeet Kal-
lenbachille olivat rakkautta täyn-
nä. Hän kuitenkin kieltää väit-
täneensä, että Gandhi oli bisek-
suaali. Sen sijaan muuan kriitik-
ko käytti kirjaa arvostelleessaan 
Gandhista ilmaisua seksuaalises-
ti outo.

Kirjaa on noustu myös puo-
lustamaan. Mahatma Gandhin 
jälkeläinen Tushar Gandhi sa-
noo, että perhe vastustaa kaik-
kia yrityksiä rajoittaa sananvapa-

utta. Mahatma Gandhi itse puo-
lusti vapautta. Kirjan kieltäminen 
olisi Gandhin perinnön häpäisyä.

Tushar Gandhin mukaan hä-
nen suuren sukulaisensa seksuaa-
linen suuntautuminen on yhden-
tekevää. Se ei vaikuta hänen mer-
kittävään rooliinsa Intian histo-
riassa.

– Hänet tunnettiin rauhan ak-
tivistina. Hän opetti meille mi-
ten konfliktit ratkaistaan rau-
hanomaisesti. Hän oli rehellinen 
mies, joka eli periaatteidensa mu-
kaan, Tushar sanoo.

Entä miten Gandhi itse oli-
si suhtautunut skandaaliin? Hän 
olisi luultavasti nauranut sille.

pEKKA hELIN

Lähde: NPR-verkkosivu

YLE: 
Sairaanhoitajat 
antavat 
eheyttämishoitoja
Sateenkaariyhteisöt ry:n selvi-
tyksen mukaan sairaanhoita-
jaliiton jäsenissä on eheyttä-
mishoitoja antavia henkilöi-
tä. Osa heistä lupaa hoidoista 
jopa Kela-korvauksia, kertoo 
YLE Uutiset. 

Sateenkaariyhteisöt ry tie-
dusteli sairaanhoitajaliiton jä-
seniltä sähköpostitse, voiko 
sielunhoitoterapialla muuttaa 
homoseksuaalin heteroksi.

Vastanneista sairaanhoi-
tajista yksikään ei ohjan-
nut kysyjää eteenpäin terve-
ydenhuollon piirissä. Sen si-
jaan vastaajat suosittelivat ot-
tamaan yhteyttä esimerkiksi 
Suomen Sielunhoitoterapeutit 
ry:n terapeutteihin tai ohjasi-
vat psykoterapeutille, joka toi-
mii Aslan ry:n aktiivina.

– Nämä olivat mielestäni 
yksittäistapauksia, mutta si-
nällään valitettavia, koska ni-
menomaan terveydenhuollon 
yksityisten yrittäjien, samoin 
kuin julkisen palvelun tarjo-
ajien, ensisijainen edellytys on 
se, että osataan ohjata oikean 
palvelun piiriin. Ja tässä nyt on 
käynyt sillä tavalla, että ei ole 
tehty sitä, sanoo sairaanhoita-
jaliiton puheenjohtaja Merja 
Merasto YLEn haastattelussa.

Burkakielto 
astui voimaan 
Ranskassa
Kasvot peittävän islamilaisen 
päähuivin käytön kieltävä laki 
on astunut voimaan Ranskas-
sa. Kasvonsa julkisella paikal-
la peittävä nainen voi vastedes 
joutua poliisin pysäyttämäksi 
ja saada 150 euron sakon.

Henkilöt, jotka pakottavat 
naisia pukeutumaan burkaan 
tai niqabiin saavat uuden lain 
mukaan huomattavasti ko-
vemman rangaistuksen. Suu-
remman sakon lisäksi heidät 
voidaan tuomita jopa kahdek-
si vuodeksi vankeuteen.

Ranska on ensimmäinen 
maa Euroopassa, joka on kiel-
tänyt kasvot peittävän hunnun 
käytön julkisilla paikoilla. Ko-
ko maassa elää vain noin 2000 
kasvot peittävään asusteeseen 
pukeutuvaa musliminaista.

Raskas totuus myönnettiin

Suomen Rauhanyhdistysten 
Keskusyhdistys (SRK) tie-
dotti viime torstaina lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä 

koskevasta sisäisestä selvityksestä. 
Sen mukaan SRK:n hallinnolla ja 
luottamuselimillä ei ole ollut riit-
tävää kokonaiskuvaa liikkeen pii-
rissä tapahtuneista hyväksikäyt-
törikoksista.

Selvityksessä kävi ilmi, että tie-
toon tulleita tapauksia ei osattu 
käsitellä liikkeen johdossa oikein. 
Asianosaisille on annettu vääriä 
ja ristiriitaisia ohjeita, minkä seu-
rauksena tekoihin ei ole reagoitu 
siten kuin olisi pitänyt.

SRK myönsi lisäksi, että rip-
pisalaisuutta on käytetty väärin 
tekojen peittelemisessä ja rikok-
sen uhreja on painostettu vaike-
nemaan.

Tiedotustilaisuudessa todet-
tiin, että hyväksikäyttöön syyllis-
tyneet eivät voi toimia enää liik-
keen puhujina tai luottamusteh-
tävissä, mutta voivat olla jatkossa 
uskovaisina uskovaisten joukos-
sa, jos kantavat vastuun teoistaan.

Jukisuudelle 
kiitosta ja kritiikkiä
Pääsihteeri Tuomas Hänninen 
sanoi, että julkisuus on tehnyt 
asian selvittämisen kannalta pal-
veluksen.

– Julkisuuden ansiosta moni 
nuori on saanut apua. Toisaalta 
voidaan kysyä, onko julkisuus ai-

na ollut hyväksi. Syyttömiäkin on 
leimattu.

Johtokunnan puheenjohtaja 
Olavi Voittonen muistutti, että 
SRK:n ei kuulu hoitaa yhteiskun-
nan tehtäviä. Tehty selvitys kos-

kee liikkeen hallintoa eikä siinä 
ole tutkittu yksittäisiä hyväksi-
käyttötapauksia.

Voittosen mukaan SRK on pyr-
kinyt toimimaan, jos hyväksi-
käyttötapaus on tullut ilmi. Asi-
oiden käsittelystä ei kuitenkaan 
ole aina voitu tehdä pöytäkirja-
merkintöjä, joten jälkikäteen on 
hankala osoittaa, miten kussakin 
tapauksessa on toimittu.

pääsääntöisesti 
perheiden sisällä
Selvityksen tehnyt asianajaja Eero 
Hyytinen kertoi, että pääsääntöi-
sesti hyväksikäyttötapaukset ovat 
olleet perheiden sisäisiä tragedioi-
ta eivätkä ole tulleet esille SRK:n 
toiminnassa.

To i vo Mää t t ä

Tiedotustilaisuus SRK:n pääkonttorissa Oulussa sai valtakunnallisetkin tiedotusvälineet liikkeelle.

– Yksittäisten tekojen selvittä-
minen kuuluu viranomaisille.

Seuraavaksi SRK haluaa kat-
soa tulevaisuuteen. Liikkeen pu-
hujille on lähetetty viime vuonna 
kirje, jossa korostetaan jokaisen 
henkilökohtaista vastuuta hyväk-
sikäytön ennaltaehkäisemisessä 
ja hoidossa. Lisäksi perustettiin 
Kotityöryhmä selvittämään koti-
en eheyttä ja hyvinvointia edistä-
viä tekijöitä. Lapsi- ja nuorisotyön 
ohjeistuksia ja turvallisuusmäärä-
yksiä tarkennetaan.

SRK painottaa julkilausumas-
saan, että maallikoiden ei tule 
hoitaa asiantuntijoille kuuluvia 
tehtäviä.

JANNE KANKAALA

Rippisalaisuutta 
on käytetty 
väärin tekojen 
peittelemisessä 
ja rikoksen uhreja 
on painostettu 
vaikenemaan.
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Sirkku Palola

Nuorisotyönohjaaja
Siikalatvan seurakunta

Tärkeintä elämässäni on 
usko Kolmiyhteiseen Jumalaan, 
perhe ja ystävät. Näistä saan 
iloa ja voimaa elämääni.
Rakkaita raamatunkoh-
tiani ovat Jes. 41:10 "Älä pel-
kää, minä olen sinun kanssasi! 
Älä arkana pälyile ympärillesi - 
minä olen sinun Jumalasi. Mi-
nä vahvistan sinua, minä au-
tan sinua, minä tuen sinua va-
kaalla, lujalla kädellä" ja Luuk. 10:27 Rakkauden kaksoiskäsky.
Olen halunnut nykyiseen työhöni, koska haluan olla mu-
kana levittämässä evankeliumia ja koen lasten sekä nuorten rin-
nalla kulkemisen tärkeäksi
Esikuviani ovat oma Sirkku-mummini, harjoitteluaikainen 
ohjaajani sekä 1.–2.-luokan opettajani Ivalossa. Heillä kaikilla 
on / oli kyky kohdata ihmisiä aidosti ja kertoa Jumalasta siten, 
että viesti meni sydämen sopukoihin asti. 
Harrastan mielelläni käsitöitä ja yleensä kaikkea luovaa värk-
käämistä.
Terveiseni lukijoille: Tulkaa rohkeasti kohti, omana itsenän-
ne, kertoen toiveitanne tai huolianne. Kotiseurakunnan tulee 
olla seurakuntalaistensa näköinen. Ja vain yhdessä voimme sii-
tä tehdä sellaisen.

KAISA ANTTILA

Matias ”Matti” Jurmu

Ammatti: Opiskelija 
(kirkon nuorisotyönohjaaja).
Luottamustehtävä: 
Kiimingin kirkkovaltuutettu 
ja kasvatustyön johtokunnan 
puheenjohtaja.
Ehdokaslista: 
Seurakuntaväki

Haluan vaikuttaa kotiseu-
rakunnassani siihen, et-
tä voisimme tarjota jokaisel-
le seurakuntalaiselle jotakin. Erityisesti lapsille, perheille ja nuo-
rille suunnatun työn koen läheiseksi ja tärkeäksi.
Kymmenen vuoden päästä kirkossa toivottavasti työsken-
telee yksi onnellinen Jurmu unelma-ammatissaan lasten ja nuor-
ten hyväksi.
Minulle tärkeä raamatunkohta on Ps. 139:14. ”Minä olen ih-
me, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun teko-
si, minä tiedän sen.”
Tärkeintä elämässäni on elää iloisesti läheisten ja ystävien 
ympärillä. Kiikkua Muorin kanssa keinutuolissa ja kuunnella 
lastenlasten naurua.
Esikuviani ovat perhe, isovanhemmat ja ystävät.
Terveiseni lukijoille: "Enkelin siipien suojaan, luottamaan rak-
kauden tuojaan. Häneltä toivon me saamme, yhdessä riemumme 
jaamme." (Nuoren Seurakunnan Veisukirja 2005, Enkelin siipi-
en suojaan)

KAISA ANTTILA

Rauhan Tervehdys 
esittelee tällä palstalla  
tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. 

 Uusi
kasvo

Tilaa edullinen hyvän mielen bussimatka!

ELÄMÄSI KAIKKI KULJETUSPALVELUT - RYHMÄKULJETUS - TAKSIPALVELUT - INVATAKSI - VIP...

varaa numerosta 08 100 60 tai 0400 686 666

Kaksi kolmasosaa 
kansanedustaja-
ehdokkaista haluaa 
säilyttää kirkolla oikeuden 
yhteisöveron tuottoihin. 
Enemmistö Vihreiden 
ja Vasemmistoliiton 
ehdokkaista ei kuitenkaan 
antaisi kirkolle osuutta 
yhteisöverosta.

Kansanedustajaehdokkai-
den niukka enemmis-
tö (52 %) säilyttäisi kir-
kon yhteisövero-osuu-

den nykyisellään. Kirkko saa 
2,55 prosenttia yhteisöveron 
tuotosta korvaukseksi sen toi-
mittamista yhteiskunnallisista 
palveluista.

Joka kymmenes kansanedus-
tajaehdokas olisi valmis korotta-
maan kirkon osuutta veron tuo-
tosta. Neljä prosenttia ehdokkais-
ta säilyttäisi kirkon oikeuden ve-
roon, mutta laskisi sen saamaa 
osuutta. 

30 prosenttia ehdokkaista kat-
soo, että kirkon oikeudesta yhtei-
söveroon tulisi luopua kokonaan.

Lukemat käyvät ilmi Ra-
dio Dein ja Seurakuntalainen.fi 
-verkkolehden maaliskuussa teke-
mästä kyselytutkimuksesta, jos-
sa kaikilta kansanedustajaehdok-

Puolueet eri linjoilla kirkon 
oikeudesta yhteisöveroon

kailta kysyttiin: ”Tulisiko ev.-lut. 
kirkon oikeus yhteisöveroon säi-
lyttää?”

Kielteisimmin kirkon verotus-
oikeuteen suhtautuvat Vasemmis-
toliiton ja Vihreiden ehdokkaat. 

56 prosenttia Vasemmistolii-
ton ehdokkaista ilmoittaa olevan-
sa valmis joko poistamaan kir-
kon oikeuden yhteisöveroon ko-
konaan tai ainakin vähentämään 
sen määrää. Vihreistä saman nä-
kemyksen jakaa 53 prosenttia eh-
dokkaista.

Vankimmin kirkon yhteisöve-
rotusoikeuden säilyttämisen kan-
nalla ovat Keskustan kansanedus-
tajaehdokkaat. Keskustalaisista 90 

prosenttia joko säilyttäisi kirkon 
yhteisövero-osuuden tai nostai-
si sitä. Kokoomuksen (87 %) ja 
Kristillisdemokraattien (87 %) 
ehdokkaista samaa mieltä on lä-
hes yhtä moni.

Sdp:n ehdokkaista neljä viides-
osaa (80 %) ja Perussuomalaisten 
ehdokkaista kaksi kolmasosaa  
(66 %) jakaa asiassa porvaripuo-
lueiden näkemyksen.

Tutkimus tehtiin sähköpostitse 
7.–29. maaliskuuta.  Kysely osoi-
tettiin kaikille vaaleissa mukana 
olevien puolueiden ehdokkaille. 
Kyselyyn vastasi yhteensä 593 eh-
dokasta. (RT)
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www.aarrearkku.fi

ULKOMAALAUKSET 
HUONEISTOREMONTIT
Takuutyönä verovähennnys
p. 040 370 1907

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

Palveluja tarjotaan
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www.kd.fi/vesaaittooja3
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Kyösti

”Olen tuntenut Kyöstin koulupojasta asti ja seurannut hänen 
vaiheitaan siitä lähtien. Kyöstillä on oppineisuutensa lisäksi 
sydämen sivistystä, joka näkyy hänen suhtautumisessaan

eri-ikäisiin lähimmäisiin, myös meihin vanhuksiin.
Olen vuosien varrella todennut, että hänellä on aito halu 

puolustaa pohjoisen Suomen asukkaita.
Annan hänelle tukeni ja rohkaisen Sinua tekemään samoin.”

Terttu Kauvosaari
eläkeopettaja, Utajärven seurakuntahallinnossa v. 1978–2000,

josta valtuuston puheenjohtajana 10 v.,
hiippakuntakokousedustajana kirkolliskokouksessa v. 1988–2000

OIKARINEN
OULUSTA

www.oikarinenoulusta.fi

www.eskokurvinen.fi

Maksaja: Puolestapuhujat -tukiryhmä

Tiedot, taidot ja teot:

“Ääni Eskolle on ääni 
vastuunkantamiselle”

Karjasillan seurakunnassa on haettavana

kappalaisen ViRka

Tiedustelut: kirkkoherra Juhani Lavanko, p. 040 548 0704.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa Oulun  
seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

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

Hakuaika virkaan päättyy 13.5.2011 klo 16.00.

Karjasillan seurakunta on noin 34 000 jäsenen 

seurakunta. Työntekijöitä seurakunnassa on 

noin 50, joista 12 pappia.

www.oulunseurakunnat.fi

Paikkoja avoinna

Sleyllä oma messu 
myös Oulussa
Sleyn naispapittomat 
messut nousivat 
keskusteluun Espoossa. 
Oulussa Sleyn messuja 
on järjestetty jo parisen 
vuotta osana seurakuntien 
säännöllistä toimintaa.

Kotimaa24-verkkolehti nos-
ti viime viikolla esille Suo-
men Luterilaisen Evanke-
liumiyhdistyksen (Sley) 

messuyhteisöt Espoonlahden 
seurakunnassa. Kotimaa24 tart-
tui aiheeseen sen jälkeen, kun yk-
sityinen seurakunnan jäsen oli ih-
metellyt ”Sleyn messuiksi” kut-
suttuja jumalanpalveluksia Es-
poossa ilmestyvässä seurakunta-
lehti Essessä 7. huhtikuuta. 

Suomen Luterilainen Evanke-
liumiyhdistys on niin sanotul-
la vanhalla virkakannalla, joten 
messuja toimittamassa on vain 
miespappeja.

Essen mielipidekirjoitukses-
sa tiukattiin muun muassa, mik-
si Espoonlahden seurakunta roh-
kaisee Sleyn jäseniä eristäyty-
mään seurakunnan yhteisestä ju-
malanpalveluselämästä.

Kotimaa24:n mukaan Espoon 
hiippakunnan piispan Mikko 
Heikan mukaan naispapittomat 
messut eivät ole mahdollisia seu-
rakuntien tiloissa.

Espoossa messut 
ongelma, Oulussa ei
Sleyn messuja järjestetään myös 
Oulussa. Jumalanpalvelusta vie-

tetään joka toinen sunnuntai kel-
lo 17 Oulun seurakuntayhtymän 
tiloissa Heinätorin seurakunta-
talossa. Sleyn messuja on vietetty 
Oulussa elokuusta 2009. 

Sleyn toiminnanjohtaja Lasse 
Nikkarikoski selvittää, että Sleyn 
Heinätorin messuista on neuvo-
teltu hyvässä yhteistyössä Oulun 
tuomiorovastin Matti Pikkarai-
sen kanssa. 

Nikkarikosken tiedossa ei ole, 
että messuista olisi keskustel-
tu kriittisesti esimerkiksi Oulun 
seurakuntien luottamushenkilöi-
den parissa.

– En ole kuullut, että Oulussa 
olisi mitään ongelmia messun jär-
jestämisessä, hän sanoo. 

Sleyn hallituksen puheenjohta-
ja, ylikiiminkiläinen Sirpa Lauri-
la kertoo, että messuihin osallis-
tuu keskimäärin noin 70 juma-
lanpalvelusvierasta. Osallistujissa 
on runsaasti nuoria aikuisia.

Sleytä ei mainita 
jumalanpalvelustiedoissa
Oulun tuomiokirkkoseurakun-
nan jumalanpalvelustiedois-
sa Heinätorin messun kohdalla 
ei mainita erikseen, että kysees-
sä olisi Sleyn järjestämä messu. 
Nikkarikoski ei osaa sanoa, mik-
si Sleytä ei ilmoittelussa mainita, 
mutta hänen mielestään tieto voi-
si olla reilusti näkyvillä kirkolli-
sissa ilmoituksissa. 

– Kannatan avointa tiedotta-
mista, Nikarikoski sanoo. 

Sirpa Laurila arvioi, että Sleytä 
ei mainita erikseen, koska Heinä-

torin messu nähdään tuomiokirk-
koseurakunnassa yhtenä messuna 
muiden jumalanpalvelusten jou-
kossa. Se on osa seurakuntien ju-
malanpalveluselämää.

Sleyn omilla verkkosivuilla 
kerrotaan, missä kaikkialla Es-
poon ja Oulun lisäksi Sleyn mes-
suyhteisöjä Suomessa on. Nik-
karikoski kertoo, että suurin 
osa messuista järjestetään Sleyn 
omissa tiloissa. 

Sley huolehtii 
messuun papit
Sleyn järjestelyvastuu Heinätorin 
messuista tarkoittaa sitä, että Sley 
kutsuu sinne messua toimittavat 
papit. Nikkarikosken mukaan pa-
pit ovat pääsääntöisesti Sleyhyn 
kuuluvia.

– Käytämme myös evankelisen 
liikkeen ystäviin kuuluvia Oulun 
lähialueiden pappeja, hän toteaa.

Nikkarikosken ja Laurilan mu-
kaan Sleyn messujen järjestämi-
sen yhtenä tärkeänä pontimena 
on ollut piispojen tahdonilmaisu 
vuodelta 2009.

Tahdonilmaisussa todetaan 
muun muassa, että ”seurakunta 
voi tehdä yhteistyötä herätysliik-
keen kanssa ja antaa tiloja herä-
tysliikkeen kirkkopyhiä ja muita 
tilaisuuksia varten”.

Piispa Heikka toteaa Koti-
maa24:ssä, ettei tahdonilmaisus-
sa puhuta säännöllisestä messu-
toiminnasta.

 
RIITTA hIRVONEN
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Lauluntekijä Tommi 
Kalenius löytää Jeesuksen 
tyhjästä haudasta 
huikaisevan toivon: 
jotain aivan muuta on 
vielä luvassa.

Radion soittolistoille kivun-
neiden kappaleiden Me 
ollaan ja Vieläkö rakka-
us kantaa tekijä, muusik-

ko Tommi Kalenius kertoo teh-
neensä viime vuosina tuttavuut-
ta pääsiäisen kristillisen sanoman 
kanssa. Kalenius on osallistunut 
Kansan Raamattuseuran Viva-
mon Raamattukylässä pääsiäis-
vaellukselle, jonka musiikin hän 
on säveltänyt.

Kalenius kertoo, ettei hän 
muista lapsuudestaan mitään eri-
tyisiä tapoja, jotka olisivat kuulu-
neet juuri pääsiäisen viettoon.

– Minun elämässäni pääsiäinen 
on ehdottomasti hakenut kirkko-
vuoden kierrossa enemmän paik-
kaansa kuin joulu, kahden pienen 
tyttölapsen isä sanoo.

Tyhjä hauta 
pysäyttää
Vivamon pääsiäisvaelluksella 
Tommi Kaleniuksen on pysäyt-
tänyt pääsiäisaamun raamatun-
tapahtumat. 

Raamattu kertoo Jeesuksen 
ylösnousemuksesta. Näytelmän 
vaeltava ihmisjoukko päätyy kier-
roksen lopussa Jeesuksen tyhjälle 
haudalle. 

– Tyhjä hauta on minulle vah-
va kokemus. Tapahtumaan liittyy 
mielessäni voimakkaita ihmisyy-
teen kuuluvia tunteita.

Kaleniuksen mielikuvissa mo-
ni Jeesuksen ristiinnaulitsemis-
ta seurannut ihminen pettyi to-
taalisesti Mestariinsa. Jeesus ei 
kyennytkään auttamaan itseään 
alas ristiltä. Hän oli häviäjä eikä 
lainkaan mahtava Jumalan poika. 
Epätoivoinen väkijoukko käänsi 
katseensa pois Jeesuksesta.

Mutta koko tämän epäuskon 
ajan Jumala toimi. 

Tyhjä hauta on lupaus 
kertomuksen jatkumisesta
Kaleniukselle kertomus tyhjästä 
haudasta muistuttaa, että Juma-
la vaikuttaa, vaikka ihmiset kat-
sovat jo muualle.

– Tämä sama asetelma tuntuu 
toistuvan omassa elämässänikin. 
Siksi pääsiäisaamu tuntuu niin 
inhimilliseltä. 

– Me ihmiset olemme usein 
suuria kysymysmerkkejä, koska 
oletamme Jumalan ajattelevan sa-
malla tavoin kuin me. Näin ei ole, 
ja me petymme, Kalenius pohtii. 

– Tyhjä hauta sisältää minusta 
huikaisevan toivon näköalan. Se 
panee ihmettelemään, eikö kaik-
ki olekaan tässä. Antaako Jumala 
tyhjän haudan äärellä lupauksen 
eräänlaisesta jatkokertomuksesta? 

Japanilaisten 
sitkeys puhuttelee
Monen muun tavoin Tommi Ka-
lenius on seurannut tarkasti Japa-
niin iskeneen tsunamin seurauk-
sia: valtava määrä kuolleita ja ka-
donneita ihmisiä. 

Fukushiman ydinvoimalan ka-
tastrofille ei näy loppua.

Kaleniusta koskettaa japa-
nilaisten tahto rakentaa kaiken 
kaaoksen keskellä uudestaan tu-
houtuneita kotejaan ja poispyyh-
kiytyneitä teitä. Hän sanoo miet-
tineensä monta kertaa, mistä ja-
panilaisten toivo tulee. Mikä sen 
synnyttää? 

– Ehkä jälleenrakentaminen 
voi olla vain sitä, että ihminen te-
kee yhden asian kerrallaan, jotta 

jaksaisi, laulaja miettii. 
Toivon säilyminen on välttämä-

töntä, jotta ihminen selviytyisi. 
Kaleniuksen lauluista on help-

po löytää toivonpilkahduksia pa-
remmasta. Elämä arkisuudes-
saankin on lahjaa. 

Kalenius haluaa löytää hyvää 
ajoittain sekavaltakin tuntuvas-
ta elämänmenosta. Laulajan lau-
lut eivät saa taakoittaa kuulijoita, 
hän toteaa.

huono 
itkijä
Kaleniukselle ihmiset ovat tois-
tensa rinnallakulkijoita. Me ol-
laan -kappaleessa hän laulaa: ”Me 
ollaan olkapäitä löytyneitä, sanoja 
ja kyyneleitä / pihan poikki juok-
see valo hiljaa / Ollaan seppelei-
tä, joita viimeisille päähän laske-
taan.”

Laulu loppuu koskettavasti: 
”Me ollaan sairasvuoteilla, vii-
meisiä minuutteja, me ollaan.”

– Elämän moninaisuuden kes-
kellä on tärkeää, että olkapäitä on, 
lauluntekijä sanoo.

Vaikka Kaleniuksen tekstit 
saattavat saada kyyneleet kuuli-
joiden silmiin, Kalenius tunnus-
taa itse olevansa huono itkemään.

– Jos osaisin, mitä kaikkea voi-
sinkaan itkeä, hän lausahtaa.

Elämä on jatkokertomus

Kaksi eri todellisuutta 
kristillisyydestä
Viime syksynä kirkosta erosi 
valtava määrä yhden tv-keskus-
telun seurauksena. Juuri kuu-
mimman erobuumin aikana 
Kalenius oli konserttikiertueel-
la gospeltaivaan kiintotähden, 
muusikko Jukka Leppilammen 
kanssa.

– Me molemmat tunsimme, et-
tä konserteissamme vallitsi yhtei-
söllinen tunnelma. Saimme tilai-
suuksista hyvää palautetta. Täl-
laisia tarvitaan, ihmiset sanoivat 
meille, Kalenius muistelee syksyä 
hämmentyneenä.

Kun laulajakaksikko kuunte-
li konsertin jälkeen iltauutisia, 
ne kertoivat tuhansista ihmisistä, 
jotka olivat jättäneet kirkon. Ka-
lenius tunsi, että konsertissa koet-
tu tunnelma oli aivan kuin toises-
ta maailmasta verrattuna siihen 
kuvaan, mitä uutiset kristillisyy-
destä välittivät.

Laulujen äärelle tuntuivat 
mahtuvan kaikki kristityt, eri ta-
valla ajattelevatkin.

– Kyllä minulla on monen 
muun tavoin huoli siitä, onko 
kirkko yhä erilaisten yksilöiden 
yhteisö. 

– Sitä sen pitäisi olla, Kalenius 
sanoo.

Vasta pureskelu tekee 
hengellisyydestä ravintoa
Hengelliset asiat alkoivat kiin-
nostaa Kaleniusta rippikoulun 
jälkeen. 

– Hengellisyys on ollut minul-
le ennen kaikkea etsintää ja asi-
oiden pohdiskelua. Uskoni on 
enemmänkin kysymyksiä kuin 
vastauksia.

Viime vuosina Kaleniuksella 
on ollut tarve ottaa hengellisiin 
asioihin etäisyyttä. Hän on huo-
mannut, että kaukaa voi joskus 
nähdä ydinasiat tarkemmin.

Musiikin tekijä on kokenut, 
että etäisyydenotto on tehnyt hä-
nelle hyvää.

Kaleniuksen kirjoittamia lau-
lun tekstejä ei voi kutsua julista-
viksi. Hän varoo ottamasta hen-
gellisyyttä – kuten itse sanoo – lii-
aksi haltuunsa. 

Kalenius kaihtaa hengellisiä 
kliseitä. Niistä on vaikea löytää 
mitään hengellistä.  

– Ihmisille on jätettävä tilaa 
ajatella itse. Vain siten kristilli-
syydestä voi tulla voimanlähde 
elämään. 

RIITTA hIRVONEN

Me ihmiset 
olemme 
usein suuria 
kysymysmerkkejä, 
koska oletamme 
Jumalan 
ajattelevan 
samalla tavoin 
kuin me. 

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

Tommi Kalenius konsertoi vastikään Pyhän Luukkaan kappelissa Oulussa.
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Sinappia   

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Liian 
kuivaa elämää

Olisi ihana osata itkeä vuolaasti; nenäliina 
toisensa jälkeen. Minua houkuttelee itkun 
tuoma helpotus, vaikka se olisikin vain vä-
liaikainen tunne. Minun on helpompi mu-

rehtia, vetäytyä syrjään ja tuskastella elämän arvaa-
mattomuutta kuin antaa itkun estoitta tulla. 

Välillä suoranaisesti kadehdin ihmisiä, joilla sil-
mänurkka kostuu vähemmästäkin.

Viime viikolla itkemisestä puhuttiin Oulun 
nnky:llä oulunsalolaisen papin Minna Salmen joh-
dolla. Tilaisuuden aiheena oli kysymys Mitä itket, nai-
nen? 

Salmi tutustutti paikalla olleet Vanhan testamen-
tin Ruutin kirjan naisiin ja Mariaan Jeesuksen hau-
dalla.

Ruutin kirjassa naiset tekevät matkaa Moabista 
Betlehemiin ja itkevät eron ja luopumisen itkua, ja 
varmasti myös kuoleman surua. Magdalan Maria 
seisoi yksin Jeesuksen tyhjällä haudalla ja itki. 

Salmen mukaan Raamatussa itketään paljon. 
Raamattu on itkun puolella, kirjan henkilöt eivät 
häpeä itkuaan. 

Ruutin kirjan alku on hurjaa tykitystä: on nä-
länhätää ja menetyksiä. Jae jakeelta tapahtuu jotain 
murheellista. Lukija alkaa läkähtyä.

Lopulta jakeessa yhdeksän Noomi-anopin kak-
si miniää puhkeaa itkuun, kun Noomi ryhtyy heit-
tämään hyvästejä sukulaisilleen. Miniät reagoivat 
eronikävään itkemällä.

Voi miten helpottavaa naisten itku on lukijallekin. 
Vihdoinkin on tilaa tunteille. Miniät tuntuvat lähei-
siltä. Surumielisyydestä puhkeava itku yhdistää Van-
han testamentin naiset nykypäivään.

Noomin tarinasta löytyi Salmen johdolla toinen-
kin puhutteleva kohta. Kovia kokenut vanha nainen 
saapuu Betlehemiin. Siellä hänet otetaan ystävälli-
sesti vastaan. Kaupungin naiset kyselivät: ”Eikö tuo 
olekin Noomi?”

Keskustelu naisten kesken saattoi alkaa. Raama-
tun lukija voi kuvitella, miten Noomi pääsi kertomaan 
kaikesta kauheasta, mitä hänelle oli tapahtunut.

Kuten Salmi kysyi meiltä, eikö vuorovaikutus, 
toisten ihmisten ystävälliset kysymykset ole mei-
dänkin ainoa keinomme selvitä vaikeuksistamme. 

Ehkä Noomi vielä purskahti itkuun, kun hän koh-
tasi ystävällisyyttä. Luulen niin.

Raamattu tuntui tuona iltana nnky:llä ihmeelli-
seltä kirjalta. Se ei ollut teos, jonka tulkinnasta oli-
si kiistelty. Raamattu oli ihmiskohtaloita ja kauan 
sitten koettuja tunteita, jotka hämmästyttivät tut-
tuudellaan. Muinainen itku avasi uusia ikkunoita 
omaan elämääni. 

RIITTA hIRVONEN

Kanttorin työnsä 
Oulun tuomiokirkko-
seurakunnassa 
lopettavalla Raimo 
Paasolla on ensi 
sunnuntaina esitettävässä 
Johannes-passiossa aivan 
erityinen lataus.

Tämän jutun alkajaiseksi 
voisi yrittää kuvitella, mil-
lainen olo Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnan kant-

torilla Raimo Paasolla on ensi 
sunnuntaina noin kello 20.30, kun 
Johannes-passion viimeiset säve-
let lakkaavat soimasta täpötäydes-
sä tuomiokirkossa.

Paasolla on silloin takanaan 
fyysisesti äärimmäisen kova urak-
ka: johtaessaan teosta hän on seis-
syt kädet ylhäällä yli kaksi tuntia. 
80 laulajaa ja soittajaa on seuran-
nut tarkasti kapellimestarin tahti-
puikkoa. 

Orkesterin johtaminen on Paa-
solle hänen opinnäytetyönsä ka-
pellimestariopinnoissa.

Kun Paaso laskee teoksen pää-
tyttyä kätensä alas, hän tietää, et-
tei tule johtamaan Johannes-pas-
siota kenties enää koskaan. Edessä 
on uranvaihto, vaikka musiikkia 
Paaso ei olekaan kokonaan jättä-
mässä. Päätökseen on tullut kym-
menen vuoden työ tuomiokirkko-
seurakunnan kanttorina.

Kun Paaso sanoo ”ei koskaan 
enää”, hän säikähtää sanojaan. 
Miksi puhua näin ehdottomasti? 
Kuka voi tietää varmuudella, mitä 

”Johannes-passiossa 
en epäile mitään”

tulevaisuus tuo tullessaan.
Kello 20.30 takana on kapelli-

mestarille itselleenkin merkittävä 
hengellinen kokemus.

– Kun kuuntelen Johannes-
passiota, en epäile Raamatun pää-
siäiskertomuksissa mitään. Jo-
hannes-passio koskettaa kauneu-
dellaan syvältä. 

– Teksti on karua painia oi-
kean ja väärän välillä, mutta si-
tä on myös todellisuutemme, hän 
sanoo.

”Joko se on ohi?”
Vaikka ensi sunnuntai on Raimo 
Paasolle monella tapaa ainutker-
tainen ilta, on hän johtanut Jo-
hannes-passiota aikaisemmin-
kin. Vuodesta 2008 tuomiokir-
kossa ovat vuorotelleet pääsiäisen 
alla Johannes- ja Matteus-passio.

Näistä kokemuksista Paaso tie-
tää, että yli kahden tunnin kuo-
ron johtamisen – ja koko syksyn 
kestäneiden harjoitusten jälkeen 

Johannes-passio esitetään sunnuntaina 17.4. kello 18–20.30 Oulun 

tuomiokirkossa. Teoksessa laulavat muiden muassa oopperalaula-

jat Jorma Hynninen, Helena Juntunen ja Tuomas Katajala. Mukana 

ovat myös Oulun katedraalikuoro, Sofia Magdalena - ja Oulunsalo 

Ensemble -yhtyeet.

Ohjelma maksaa 20 euroa, eläkeläisille, opiskelijoille ja varusmie-

hille 15 euroa. 

Ohjelmia konserttiin myydään tuntia ennen alkamisaikaa ovelta ja 

ohjelman ostaneilla on etuoikeus istumapaikoille.

Johannes-passio lähetetään suorana lähetyksenä virtuaalikirkossa 

www.virtuaalikirkko.fi.

Johannes-passio myös 
virtuaalikirkossa

– hänen olonsa on tyhjä ja yksi-
näinen.

– Musiikki jää soimaan mie-
leeni. Johannes-passion musiikki 
on lopussa aivan erityisen upeasti 
sävelletty. Kun teos päättyy, jään 
kuulijoiden tavoin Jeesuksen hau-
dalle, kuoleman äärelle. 

– Minusta ei ole moneen päi-
vään mihinkään. Toipuminen 
kestää. Aivot vetää nollakäyrää, 
Paaso kuvailee rajuja tuntemuk-
siaan.

Vaikka teos on pitkä, Paason 
kokemus on kaiken päätyttyä: jo-
ko nyt se on ohi? Näin pian.

Passion draama tempaisee mu-
kaansa, se vangitsee ja vaikuttaa. 

Aika kuluu huomaamatta. Ta-
rinan tuntemuksia siirtyy mieli-
kuvissa nykyaikaan.

Moni kuulija kokee, että pääsi-
äisen vietto voi alkaa.

RIITTA hIRVONEN

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

Raimo Paason ajatukset ovat tällä viikolla kokonaan sunnuntaina tuomiokirkossa esitettävässä Johannes-passiossa.
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Eetterissä

Radio Dei 106,9 Mhz, 
kaapeliverkossa 94,1 Mhz
www.radiodei.fi
Sunnuntaina 17.4. klo 9.55–12 Oulun seurakun-
tien aluelähetys. Klo 10 messu Tuiran kirkosta. 
Messun toimittaa Pasi Kurikka, ja häntä avustaa 
Sanna Jukkola. Kanttorina on Heikki Jämsä. Klo 
11.30 radiopyhäkoulussa puhuu lastenohjaaja Au-
li Kipinä, aiheena on palmusunnuntai. Klo 11.45 
Kurkistus kirkkoon ohjelmassa on aiheena Luu-
kas-passio, joka esitetään Pyhän Tuomaan kirkos-
sa hiljaisen viikon tiistaina 19.4. Marja Blomster 
haastattelee Tuiran seurakunnan kanttoria Lau-
ri-Kalle Kallunkia, joka laulaa passiossa evanke-
lista Luukaksen osan.
Radio Dei Toivon päivä
Ke 20.4. klo 15.40 Uskomaton Mies. Pastori Jukka 
Joensuun ajatuksia hiljaisella viikolla.
To 21.4. klo 15.40 Viisi teesiä kirkosta. Kappalai-
nen Martti Pennanen kertoo unelmiensa kirkosta.

Radio pooki 88,0 Mhz, 
kaapeliverkossa 89,5 Mhz
Su 17.4. klo 9.45 radiopyhäkoulussa puhuu lasteno-
hjaaja Auli Kipinä, aiheena on palmusunnuntai.
Su 17.4. klo 10 radiojumalanpalvelus Ylivieskan 
kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 17.4. klo 10 messu Oulun tuomiokirkosta. Mes-
sun toimittaa Hanna-Maija Ollanketo ja hän-
tä avustaa Tiina Kinnunen. Musiikista vastaa-
vat kanttorit Aino Juntunen ja Elias Niemelä se-
kä Tuomiokirkkokuoro.
Su 17.4. klo 18 J.S. Bachin Johannespassio Oulun 
tuomiokirkosta. Teoksen esittävät Tuomas Kata-
jala (evankelista), Jorma Hynninen (Jeesus), Ari 
Rautakoski (Pilatus ja Pietari), Helena Juntunen 
(sopraano), Essi Luttinen (altto), Heikki Rainio 
(tenori) ja Jari Parviainen (basso), Oulun kated-
raalikuoro, Sofia Magdalena -yhtye ja Oulunsalo 
ensemble. Teoksen johtaa Raimo Paaso.

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

Nettiradio 
www.evl.fi/srk/kempele
Su 17.4. klo 10 palmusunnuntain messu Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Toimittaa Juha Maa-
lismaa, avustaa Esko Heloneva ja Antti Ristkari, 
kanttorina Marja-Liisa Jääskeläinen. Musiikista 
vastaavat Rantaveikot ja Rantavuokot.
Su 17.4. klo 14 konfirmaatiomessu Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toimittaa Juha Maalismaa, 
avustaa Esko Heloneva ja Antti Ristkari, kanttori-
na Marjo Irjala. Musiikissa Vivianna Eksymä lau-
lu ja piano.
Ma 18.4. klo 19 iltakirkko Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Pekka Rehumäki, kant-
torina Marjo Irjala.
Ke 20.4. klo 19 iltakirkko Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Jaakko Tuisku, kanttori-
na Marja-Liisa Jääskeläinen.

Eija Nivala
TM, kirkkoherra

Eija Nivala

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

32Perheiden hyvinvointi on toimivan yh-
teiskunnan perusta. Työn paineiden 
ja kodin arjen yhteensovittaminen on 
usein haaste perheille. Erityisesti kannan 
huolta perheistä, joissa omat voimat eivät 
riitä esimerkiksi työttömyyden, sairauden 
tai taloudellisen ahdingon vuoksi.
Pidän tärkeänä, että yhdeksi yhteiskunta-
politiikan kärkiteemaksi nostetaan perhe. 
Perheiden tukemisen merkitys tulee 
huomata ja sen arvo osoittaa 
myös taloudellisia resursseja 
jaettaessa. Ennaltaehkäisevä työ 
on aina inhimillisempää ja 
taloudellisempaa, kuin ongelmien 
korjaaminen. Kun perhe voi hyvin, 
vanhemmat jaksavat työssään ja 
lapsilla säilyy elämän ilo ja hyvä 
opiskelumotivaatio.

Perhe - yhteis-
kunnan perusta

Tule!

RL Niskasen tukiryhmä

varatuomari, MBA, yrittäjä – Oulu
www.ritvaliisaniskanen.fi 

Lakinainen
lainsäätäjäksi!

Olen tavattavissa
Kauppurienkadun vaali-
mökillä päivittäin klo 11-13.
Tule keskustelemaan!

2010-luvun Suomessa tarvitaan 
rohkeita päättäjiä. Politiikalla 
on turvattava, että heikoim-
massakin asemassa olevien 
olosuhteet paranevat.

Marja-Leena

Kemppainen

Ihmisläheistä

arvopolitiikkaa

www.marjaleenakemppainen.net

7

Ville Ranta pohtii
kristillisen taiteen olemusta

Tällä viikolla vietetään kris-
tillisen kirjan viikkoa. 
Kirkon tiedotuskeskuksen 
tuottaman Horisontti-oh-

jelman yhtenä teemana on tuleva-
na sunnuntaina 17.4. kristillinen 
taide. Horisontti lähetetään YLE 
Radio 1:ssä kello 11–12. 

Oululainen sarjakuvataiteili-
ja Ville Ranta kertoo ohjelmassa 
oman näkemyksensä siitä, mitä 

kristillinen taide on.
Ville Ranta tunnetaan sanan-

vapauden puolustajana, joka ei 
kaihda arkojakaan aiheita. Ranta 
on uskaltanut tehdä kantaaotta-
via pilapiirroksia jopa uskonnos-
ta ja sen roolista nykymaailmassa.

Suomen sarjakuvaseuran Puu-
päähatulla palkittu Ville Ranta 
on tuttu muun muassa Journa-
listin ja Ilta-Sanomien lukijoille. 

Oulun seurakuntayhtymän in-
ternetsivuilla julkaistu sarjaku-
vablogi Eräänlaisia rukouksia on 
herättänyt keskustelua sekä verk-
kojulkaisuna että paperipainok-
sena. Viimeisen parin vuoden ai-
kana Ville Rannan työt ovat tul-
leet tutuiksi myös Kirkko ja kau-
punki -lehden lukijoille. (RT)

Anna-Maija Raittilan kä-
sikirjoittama ja Muhok-
sen seurakunnan kan-
sainvälisen nuorisotyön 

ryhmän Hermeksen toteutta-
ma Kristuksen kärsimysnäytel-
mä Ruukunkantaja esitetään vii-
kon aikana Koivu ja Tähti -kult-
tuurikeskuksessa kahdeksan ker-
taa. Kaikenikäisille sopivan näy-
telmän kesto noin 40 minuuttia. 

– Ruukunkantaja on hyvä yh-
tymäkohta elettävään paastonai-
kaan. Se myös tukee koulujen us-
konnonopetusta, toteaa nuoriso-
työnohjaaja Rainer Väänänen.

Kuluvalla viikolla näytelmää 
esitetään kolmessa näytökses-
sä koululaisille. Tulevalla viikol-
la esitystä pääsevät päivisin seu-
raamaan seurakunnan päiväker-
holaiset. 

Maanantai-iltana 18. huhti-
kuuta kello 18 on kaikille avoin 
iltanäytös. Esitykseen on vapaa 
pääsy. Näytelmän jälkeen seura-
kuntatalolla tarjotaan yhteinen 
hiljaisen viikon ateria sekä eh-
toollinen.

Keskiviikkona 20. huhtikuuta 
kello 12 näytelmä esitetään myös 
vanhustenkerhon väelle. (RT)

Ruukunkantaja-näytelmällä
kahdeksan esitystä Muhoksella
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Seurakunta elämän 
ja toivon sanoman 
välittäjänä 

Paastonajan taitekohta on tuleva Palmusunnuntai. Siitä alkaa 

ihmiskunnan pelastushistorian tärkein viikko. Jumalan rakkau-

den uhritien kulkija Jeesus alentuu vapaaehtoisesti kärsimystiel-

le, jonka päässä häntä odottaa ristinkuolema. Synnitön ja via-

ton ihminen, ja Jumala, käy kärsimykseen ja kuolemaan pelas-

taakseen meidät synnin, kadotuksen ja kuoleman vallasta. Kär-

simysviikon surullinen sävy huipentuu pääsiäisen iloon ja va-

loon. Kuoleman voittaja nousee kuolleista. Hän kukistaa kuole-

man ja synnin sekä kaiken pahan vallan. Ylösnousemuksen hau-

dalta kuuluu enkelin ilmoittamana kuollutta Jeesusta sureville 

elämän sanoma: ”Te etsitte Jeesus Nasaretilaista, joka oli ristiin-

naulittu. Hän on noussut kuolleista, ei hän ole täällä.” 

( Mk. 16:6 )

Jeesuksen kärsimystien sanoma käydään hiljaisen viikon iltaju-

malanpalveluksissa evankeliumien kertomana yksityiskohtai-

sesti läpi. Arkisen työviikon keskellä meitä kutsutaan kuulemaan 

ja seuraamaan Vapahtajamme elämän viimeisiä vaiheita. Sanan 

kuulossa meille vakuutetaan, kuinka paljon Jumala on meitä ra-

kastanut. Hän antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka hä-

neen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elä-

män. ( Joh. 3:16 ) 

Haukiputaan kauniissa kirkossa saamme sanan kuulossa yh-

tä aikaa myös seurata Raamatun kuvien kertomana Jeesuksen 

kärsimystietä Golgatalle ja ylösnousemuksen haudalle. Jeesuk-

sen kärsimystien sanoma sanan kuulossa ja Raamatun kuvina, 

on usein puhutellut itseäni kotikirkossani.  

Haukiputaan seurakunta kertoo tässä lehdessä tulevan kevään ja 

kesän toiminnasta. Kutsumme teitä kaikkia mukaan monipuoli-

seen toimintaan. Olette kaikki tervetulleita rakentaman yhdessä 

kasvavaa seurakuntaamme. Toivotan kaikille Jumalan siunaa-

maa ristin ja ylösnousemuksen pääsiäistä!

Jaakko Kaltakari
kirkkoherra

Musiikkitilaisuuksia

Haukiputaan 
Kirkon Kamarikuoron 
kevätkonsertti 
su 22.5. klo 18 Haukiputaan 
seurakuntakeskuksessa

Häämusiikki-ilta 
pe 13.5. klo 19 Haukiputaan kirkossa 

"Soi kunniaksi luojan!" 
Kesäillan sävelhartaudet 
20 vuotta. 
Kesäillan sävelhartaudet 
Haukiputaan kirkossa ja 
seurakuntakeskuksessa kesällä 2011 
torstaisin klo 20 juhannuksesta 
elokuun loppuun.

Joel 
Hallikaisen 
konsertti 
Rakkauden 
jano 
seurakuntakeskuksessa 
pe 20.5. klo 18.
Puhe Helena Ylimaula. Lopuksi 
kahvit lähetystyön hyväksi ja 
Joel Hallikainen myy levyjään 
nimikirjoituksella.

S yyskuun 2.–4. päivä pidet-
täville Oulun hiippakunnan 
lähetysjuhlille Haukiputaal-

le on tulossa esiintyjävieraita mo-
nesta maasta ja maanosasta. Tansa-
niasta saapuu hiippakuntamme ys-
tävyyshiippakunnan, Viktoriajärven 
itäisen hiippakunnan, piispa Andrew 
Gulle ja naistyönjohtaja Julia Mu-
tungi. Terveydenhoitotyössä Tansa-
niassa toimivat Haukiputaan nimik-
kolähetit Ritva ja Mauri Niemi ovat 
myös juhlilla.

Kenialainen Yhdistyneiden Raa-
mattuseurojen Afrikan alueen raa-
matunkäännöstyön koordinaatto-
ri Margaret Muthwii tulee kerto-
maan, miten innokkaasti Afrikan 
kirkot ovat mukana raamatunkään-
nöshankkeissa. Mielenkiintoinen 
vieras on iranilainen Parastoo Put-
heri. Hän on vain 22-vuotias, mut-
ta toimittanut jo viiden vuoden ajan 
lapsille suunnattuja kristillisiä SAT 7 
televisio-ohjelmia yliopisto-opinto-
jensa ohessa.  

Omilta työalueiltaan tuovat ter-
veisiä Israelissa työskennelleet Ee-
va ja Mika Pouke sekä Japanissa 11 
vuotta työskennellyt ja siellä tsuna-
min jälkeen vieraillut Tapio Pokka.  
Kambodzhan tilanteesta tuo terveiset 
Petri Merenlahti. Juhlilla ovat mu-
kana kaikki kirkon lähetysjärjestöt ja 
Kirkon Ulkomaanapu.

Monipuolista 
musiikkia
Juhlat alkavat perjantai-iltana oulu-
laislähtöisen jazzlaulaja Johanna Ii-
vanaisen konsertilla. Kristinusko on 
luonteva osa Iivanaisen elämänkatso-
musta. Se on näkynyt hänen maalli-
sissa konserteissaan. Hänellä on kon-
serteissaan aina muutama negrospiri-
tuaali tai hengellinen laulu omien sä-
vellystensä lisäksi. Kapellimestari Os-
si Runne on tituleerannut Iivanaisen 
lauluääntä Suomen kauneimmaksi.

Suomen ehkä tunnetuin hengel-
lisen musiikin tekijä on teologi Pek-
ka Simojoki. Hän pitää lauantai-il-
tana Majatalo-illan yhdessä Lapuan 
hiippakunnan lähetyssihteeri Juk-
ka Jämsénin kanssa. Illassa on mu-
siikin lisäksi puheenvuoroja ja ruko-
usta sekä iltapala.  Tilaisuus on mak-

Mielenkiintoisia vieraita 
Haukiputaan lähetysjuhlilla

Parastoo Putheri ja 
Margaret Muthwii (kuva 
oikealla) vierailevat syyskuun 
lähetysjuhlilla.

sullinen.
Lauantai-iltapäivänä on mahdol-

lisuus laulaa yhdessä virsiä Perjan-
taikuoron ja Pentti Tirin johdolla. 
Myös Simojoki on virsitilaisuudessa. 
Illan Afrikkamessun musiikista vas-
taa Amani, joka on saanut vaikuttei-
ta afrikkalaisesta hengellisestä mu-
siikista. Aikuisten lauantai-ilta päät-
tyy Yömusiikkiin kirkossa. Rauhaan 
johdattavat kanttori Lauri-Kalle Kal-
lunki ja baritoni Jussi Juola.

Juhlat alkoivat 
30 vuotta sitten
Valtakunnallisten Rovaniemellä 
vuonna 1980 vietettyjen juhlien jäl-

keen pohjoisen papit olivat kokouk-
sessaan todenneet, että juhlat ovat ai-
na kaukana. Siitä saivat alkunsa hiip-
pakunnalliset lähetysjuhlat. Tuol-
loin hiippakunnan lähetystoimiston 
työntekijöinä olivat Jaakko Gran-
lund sekä Arvo ja Irja Eirola. He ovat 
kaikki luvanneet tulla myös Hauki-
putaan juhlille. Granlund muistelee 
muutamalla sanalla juhlien histori-
aa messun jälkeen sunnuntaina. Sa-
massa yhteydessä Pellon seurakun-
nalle luovutetaan juhla-avain ja Pel-
lo aloittaa juhlien valmistelun.

hELENA YLIMAuLA
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Vapaaehtoistyö

Ulkoiluystävä 
iäkkäille -koulutus 
lauantaina 14.5. klo 9.30–16 Haukiputaan seurakuntakeskuksessa
Kouluttaja: Risto Lappalainen, VoiTas-kouluttaja, Ikäinstituutti
Kenelle: Kaikille, jotka haluavat toimia ikääntyneiden 
vapaaehtoisapuna.
Sisältö mm: 
- Liikunnan ja ulkoilun hyödyt ikäihmiselle
- Apuvälineet liikkumisen tukena
- Vapaaehtoistoiminnan periaatteet ja oma jaksaminen
- Kaatumistapaturmien ehkäisy

Ilmoittautuminen 4.5. mennessä johanna.kerola@evl.fi tai 
diakoniatoimistoon p. (08) 5472 636. 
Kurssi toteutuu, kun osallistujia on vähintään 10. 

Diakonian ja lähetyksen 
vapaaehtoisväen kevätretki 
lauantaina 21.5. Liminkaan ja Lumijoelle. Ilmoittautuminen 
viimeistään 12.5. Helena Ylimaulalle, p. 040 5014 764 tai Johanna 
Kerolalle p. 045 1393 993.

Diakoniatyö

Diakoniatyön leirit ja leiripäivät 
isonniemen leirikeskuksessa
• Rantapohjan seurakuntien mielenterveysleiri 16.–18.5.
• Mielenterveysiltapäivät 30.5. ja 15.8. klo 12–16
• Vanhemman väen leiri 4.–8.7.
• Kotona asuvien liikuntaesteisten leiripäivä 16.8. 
• Rantapohjan seurakuntien kehitysvammaisten nuorten leiri  

26.–28.8. 

Nuotioillat kesällä 2011
Jokikylässä, Jokelan koululla 15.6.
Kellon seurakuntakodilla 28.6.
Häyrysenniemen Villenniemessä 13.7.
Asemakylän Onnelassa 27.7.
Onkamon uimarannalla 10.8.

Nuotioillat alkavat klo 18. Ohjelmassa makkaranpaiston ja kahvittelun 
lomassa yhteislaulua ja iltahartaus.

Diakoniatyöntekijöiden 
vastaanotto
Avustusasioissa ajanvaraus perjantaisin klo 9–11 
p. (08) 5472 636 tai käymällä paikan päällä 
os. Kirkkotie 10, diakoniatoimisto. Muissa asioissa 
yhteys suoraan oman alueen työntekijään.

Pohjoinen alue
(Kiiminkijoen pohjoispuoli lukuun ottamatta 
Niemeläntörmää)
Diakoniatyöntekijä LAILA RANTAKOKKO
- p. 040 8668 319
- sähköposti laila.rantakokko@evl.fi

Keskustan alue 
(Kiiminkijoen eteläpuoli Säästökuopan seutuun 
saakka sekä Niemeläntörmä)
Diakoniatyöntekijä HELI PUUPERÄ
- p. 040 5898 362
- sähköposti heli.puupera@evl.fi

Eteläinen alue 
(Kello, Kiviniemi, Takkuranta ja Kalimenkylä )
Diakoniatyöntekijä JOHANNA KEROLA
- p. 040 5819 316
- sähköposti johanna.kerola@evl.fi

DIAKONIATYÖNTEKIJÖILLÄ 
EI VASTAANOTTOA 18.–25.4.

Haukiputaan seurakuntasivut

Messu palmusunnuntaina 17.4. klo 10 kirkossa, 
toimittaa Sami Puolitaival, saarna Jari Flink, kanttorina 
Kaisa Säkkinen, seurakunnan lapsikuoro. Isoisten 
tehtävään siunaaminen ja partiolaisten kirkkopyhä. 

Hiljaisen viikon maanantain iltajumalanpalvelus 18.4. 
klo 19 kirkossa, toimittaa Leena Brockman, musiikista 
vastaa gospelryhmä Triangel.

Iltajumalanpalvelus ti 19.4. klo 19 kirkossa, toimittaa 
Jari Flink, kanttorina Kaisa Säkkinen, Seniorikuoro.

Iltajumalanpalvelus ke 20.4. klo 19 kirkossa, 
toimittaa Sami Puolitaival, kanttorina Kaisa Säkkinen, 
Haukiputaan Mieskuoro.

Kiirastorstain messu 21.4. klo 19 kirkossa, toimittaa 
Jaakko Kaltakari, saarna Martti Pennanen, kanttorina 
Else Piilonen, Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro, 
johtaa Else Piilonen.

Sanajumalanpalvelus pitkäperjantaina 22.4. klo 10 
kirkossa, toimittaa Jaakko Kaltakari, kanttorina Else 
Piilonen, laulu Reijo Alatalo.

Pitkäperjantain hartaus 22.4. klo 15 Martinniemen 
srk-kodissa, toimittaa Jaakko Kaltakari, kanttorina Else 
Piilonen.  

Pääsiäisyön messu la 23.4. klo 23 srk-keskuksessa, 
toimittaa Jari Flink, saarna Sami Puolitaival, kanttorina 
Else Piilonen, sello Juhana Ritakorpi. Messun jälkeen 
pääsiäisyön ateria.

Messu 1. pääsiäispäivänä 24.4. klo 10 kirkossa, toimittaa 
Leena Brockman, saarna Martti Pennanen, kanttorina 
Kaisa Säkkinen.

Sanajumalanpalvelus 1. pääsiäispäivänä 24.4. klo 
16 Kellon srk-kodissa, toimittaa Martti Pennanen, 
kanttorina Kaisa Säkkinen.  

Sanajumalanpalvelus 2. pääsiäispäivänä 25.4. klo 
10 kirkossa, toimittaa Jari Flink, kanttorina Pirjo 
Mäntyvaara.

Pääsiäisen ajan 
jumalanpalvelukset

Sympaattista 
menoa
T ervetuloa! Tule kahvil-

le, lukemaan lehtiä, pu-
humaan muiden kanssa 

ja kuuntelemaan, mitä toisilla on 
mielen päällä.

Näin juttelevat seurakunnan 
Puttaan tuvan vapaaehtoiset Aino 
Haataja ja Salme Tervonen.

Puttaan tupa on toiminut 
Haukiputaalla, seurakuntakes-
kuksen takana, vuoden ajan. Mo-
ni putaalainen on jo tottunut pii-
pahtamaan talossa, mutta Haa-
taja ja Tervonen kaipaavat lisää 
kävijöitä.

Kenenkään ei tarvitse olla 
yksin, jos yksinäisyys ei tun-
nu hyvältä. Tuvalla on aina 
muita. Kukaan ei tinkaa toi-
sen asioita, mutta kysyvälle 

vastataan.

Kerran kuussa 
tarjolla ruokaa
Viihtyisän tuvan ikkunoista näkee 
jäistä vapautuvan Kiiminkijoen. 
Paikan vapaaehtoiset keittävät tu-
lijoille tuhdit kahvit ja kelpo kahvi-
leivän saa eurolla. 

Pieni lähetyskauppa tilan nur-
kassa tuo paikkaan väriä, sillä hyl-
lyt ovat täynnä erivärisiä käsitöitä. 

Ovet ovat auki torstaisin ja per-
jantaisin kello 12–15.

Älä jää kotiin! 
Torstaina 28. huhtikuuta tarjolla 

on muutamalla eurolla uunipuuroa 
ja rusinasoppaa.

Naiset toteavat nasevasti, kenelle 
tuvan ovet ovat auki.

– Diakonia haluaa tavoittaa ihan 
kaikki ihmiset, he sanovat.

RIITTA hIRVONEN

Puttaan Tuvan 1-vuotissyntymäpäivillö viime viikolla kävi paljon väkeä.
Aino Haataja (alakuvassa) esittelee lähetyskaupan taidokkaasti tehtyjä kahvikasseja.

R i i t t a  H i r vo n e n
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Mummit, papat, kummit, kaimat, nuoret, vanhat, 
miehet, naiset, kaikenlaiset!

Kiinnostaako ura 
PYHÄKOULUNOPETTAJANA?
Innokkaat pyhäkoululaiset tarvitsevat kaikenikäisiä pyhäkoulunopettajia.
Pyhäkoulut jatkuvat syksyllä 2011. Pyhäkoulut kokoontuvat seurakunnan tiloissa noin kerran 
kuukaudessa sunnuntai-iltapäivisin.

KIINNOSTUITKO? Ota yhteyttä Outi Palokankaaseen 
p. 040 5471 472 tai Ulla Nyyssöseen p. 0400 766 603. 

Koulutus järjestetään myöhemmin sovittavana ajankohtana.

HUOMIO!

Kesätöitä 
nuorille
Tänäkin kesänä Haukiputaan seurakunta osallistuu kunnan 
ja Haukiputaan Yrittäjät ry:n järjestämään koululaisten kesä-
työkampanjaan. 

Hautausmaa- ja puistotyötä on tarjolla vuosina 1992–1995 
syntyneille haukiputaalaisnuorille. Paikkoja on avoinna 24. 
Työ kestää kaksi viikkoa, ja hakemuksen yhteydessä voi esit-
tää toivomuksen ajankohdasta. Työaika on 30 tuntia viikossa. 
Palkka on 300 euroa. 

Työpaikkoja haetaan hakulomakkeella, joita saa seurakun-
nan taloustoimistosta sekä internetistä www.haukiputaanseu-
rakunta.fi. 

Hakemus on toimitettava keskiviikkona 4.5. kello 14 men-
nessä osoitteeseen Haukiputaan seurakunta, taloustoimisto, 
Kirkkotie 10, 90830 Haukipudas. Lisätietoja saa taloustoimis-
tosta p. 5472 200.

Paikat täytetään arpomalla, etusijalla he jotka eivät aikai-
semmin ole olleet seurakunnan kesätöissä. Nuoren tulee il-
moittautua myös Haukiputaan TE-toimistoon kesätyönha-
kijaksi. Näitä lomakkeita saa opinto-ohjaajilta, työvoimatoi-
mistosta, kunnanviraston palvelupisteestä sekä kunnan inter-
net-sivuilta www.haukipudas.fi kohdasta Lomakkeet/Työllis-
täminen.

Nuorisotyö

Haukiputaan seurakunnan 
varhaisnuorten leirit kesällä 2011 
Haukiputaan seurakunta järjestää alakouluikäisille lapsille leirejä 
Isoniemen leirikeskuksessa kesällä 2011 seuraavasti:
Poikaleiri alle 10-v. pojat 20.–21.6.
Poikaleiri yli 10-v. pojat 6.–8.6.
Tyttöleiri alle 10-v. tytöt 9.–10.6.
Tyttöleiri 10–11-v. tytöt 21.–23.6.
Tyttöleiri 12–14-v. tytöt 1.–3.8.
Ekaluokkalaisten leiri 13.–14.8.
Ilmoittautuminen tapahtuu www.alakkonäämua.fi => leireille 
ilmoittautuminen sivuston kautta 2.–13.5. välisenä aikana. Leiriä 
kohti otetaan max. 25 lasta. Osallistujille lähetetään leirikirje ja 
osallistujakortti. Tarkemmat tiedot leireistä löytyvät 
www.alakkonäämua.fi-sivuilta.
Haukiputaan seurakunnan varhaisnuorisotyö

Kevätkauden nuortenleiri 
on Isollaniemellä 13.–15.5. Leiri on tarkoitettu rippikoulun 
käyneille nuorille ja tuttuun tapaan tälläkin leirillä on oma 
teemansa. Leirin aikana mietimme mihin kaikkeen Jumala meitä 
kutsuu ja valmistelemme syksyn hiippakunnallisia lähetysjuhlia. 
Ilmoittautuminen on 4.4.–3.5. välisenä aikana osoitteessa 
www.alakkonäämua.fi -> toiminta -> nuorisotyö. 
Leirin hinta on 10 euroa ja ilmoittautuneille lähetettään leirikirje. 
Lisätietoja Tarjalta 040 8245861 tai Elisalta 045 6576122.Kesäillan sävelhartauksia 

jo 20 vuotta

Vuoden 1991 kesällä Haukipu-
taalla järjestettiin sarja tilai-
suuksia, joista tuli perinne. 

Siitä ovat päässeet nauttimaan hau-
kiputaalaiset ja vierailijat muistakin 
kunnista. Mikäpä on mukavampaa 
kuin ajella kesäisiä teitä Kiiminkijo-
en varteen.

Kyse on tietysti kesäillan sävel-
hartauksista, joita on järjestetty jo 
20 kesän verran torstaisin. Idean isä 
on kanttori Hannu Niemelä, joka on 
yhä Haukiputaan seurakunnan lei-
vissä. Hartaussarja on Oulun seu-
dulla  pisimmän ajan elänyt musiik-
kitilaisuus.

Tämän kesän hartauksille ei ole 
mitään erityistä teemaa ja miksipä 
olisikaan. Sama teema on Niemelän 
mukaan kantanut hyvin koko ajan: 
Soi kunniaksi Luojan.

Haukiputaan kirkossa ja seura-
kuntakeskuksessa järjestettävät sä-
velhartaudet ovat kirkkomusiikkia, 
mutta eivät välttämättä siitä raskaim-

masta päästä. Kuorot ja lauluyhtyeet 
ovat musisoineet, solistit laulaneet ja 
soittaneet, onpa yhteislauluakin vi-
ritelty.

Kaikista tapahtumista ei tule pe-
rinnettä, mutta tästä tuli. Miksi?

Ajankohta ja miljöö ovat mukavia. 
Ihmiset ottivat sävelhartaudet omik-
seen, Niemelä luonnehtii. 

Sävelhartaudet alkavat kello 20. 
Varsinkin alkukesästä ilta on par-
haimmillaan. Valo ei ole paahta-
va vaan lempeä. Kirkossa tunnelma 
on upea. Seurakuntakeskuksen etu-
na taas ovat vain neljä vuotta vanhat 
urut ja hyvä akustiikka.

Ensi vuonna kun Haukiputaan 
kirkko täyttää 250 vuotta, kaikki sä-
velhartaudet pidetään kenties kirkos-
sa, Niemelä paljastaa.

Sävelhartauksia pidetään juhan-
nuksesta elokuun loppuun. Hartaus-
osuus kestää noin 15 minuuttia.

Iltahartauden viimeisessä tilai-
suudessa on viime vuosina pitänyt 

mainiona puhujana tunnettu piispa 
Olavi Rimpiläinen. Niemelä aikoo 
pyytää tänäkin vuonna Olli-piispaa 
tehtävään, jossa hän on ollut jo kuu-
den vuoden ajan.

Kun hartaus on kirkossa, tarjoi-
lu on kirkkotapulissa. Seurakunta-
keskuksessa pidettävässä hartaudes-
sa tarjoilu on seurakuntasalissa.

Hartauden pitäjät ovat yleensä 
Haukiputaan seurakunnasta. He ovat 
joko nykyisiä seurakunnan pappeja 
tai sitten entisiä. Esiintyjätkin ovat 
usein täkäläisiä.

Ensi kesän ohjelmisto on jo osit-
tain lyöty lukkoon. Tenori Heikki 
Rainio esimerkiksi esiintyy 7. heinä-
kuuta Anna Näkkäläjärvi on vuoros-
sa 21. heinäkuuta Sofia Magdalena-
yhtye laulaa 18. elokuuta. 

Viimeisessä kesäillan sävelhartau-
dessa 25. elokuuta. esiintyy kalajoki-
nen Fermaatti-kuoro.

pEKKA hELIN
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Haukiputaan seurakuntasivut

Lapsityö

Perhekerhot
Perhekerho on lasten ja aikuisten yhteinen kerho. 
Kerhot kokoontuvat seuraavasti: 
• tiistaisin Jokelan vanhalla koululla klo 10–11.30 
• torstaisin klo 9.30–11 Kellon seurakuntakodissa 
• perjantaisin klo 9.30–11 Martinniemen seurakuntakodissa 
• perjantaisin klo 10–11.30 kirkonkylän Vakkurilassa. 

Perhekerhoon ei tarvitse ilmoittautua. Hiljaisella viikolla 
(viikko 16) kerhot eivät kokoonnu. Lisäksi Kellon 
perhekerho ei kokoonnu 28.4. (kerho pidetään edellisenä 
päivänä 27.4.) eikä 5.5. Kevään viimeiset perhekerhot ovat 
viikolla 19. Mahdollisista peruutuksista tai muutoksista 
ilmoitamme seurakuntamme kotisivuilla.

Päiväkerhot
Päiväkerhot ovat 3–5-vuotiaille lapsille järjestettyä 
arkitoimintaa, jossa opitaan olemaan ryhmässä 
sekä harjoitellaan motorisia ja sosiaalisia taitoja. 
Kerhotoiminnassa on tärkeää kristillinen kasvatus. Kerhot 
kokoontuvat yksi tai kaksi kertaa viikossa, riippuen mm. 
lasten iästä ja kerhopaikasta. Kerhosta peritään pieni 
kerhomaksu, joka on kaksi kertaa viikossa käyviltä 17 euroa 
/ vuosi ja kerran viikossa käyviltä 10 euroa / vuosi. 
Uusien kerholaisten ilmoittautuminen vapautuville 
paikoille on maanantaina 1.8. klo 10–15
Kirkonkylä p. 045 6578 347
Kello p. 045 6577 426
Martinniemi p. 045 1394 096
Jokelan vanha koulu p. 040 5128 224
Kiviniemi (perhepäivähoidossa oleville) 
p. 040 5128 224

Pyhäkoulu
Pyhäkoulu jatkuu syksyllä. Tarkemmin pyhäkoulusta 
ilmoitetaan syksyn aikana kirkollisissa ilmoituksissa sekä 
seurakuntamme kotisivuilla. 

Pyhäkoulu- ja perheleiri pidetään Isoniemen 
leirikeskuksessa 10.–12.6. 
Ilmoittautuminen leirille on 2.5.–27.5. p. 040 5471 472 
tai outi.palokangas@evl.fi
Leirille voi tulla koko perheellä tai vaikka 
isovanhempien tai kummin kanssa. 

Luomakunnan sunnuntain perhemessu 
Haukiputaan kirkossa 22.5. klo 10. Tervetuloa!

Iltakirkko kouluunlähteville lapsille ja heidän 
perheilleen 10.8. klo 18. 

Messupassi houkuttelee 
myös pyhäkouluun

Haukiputaalla aloitettiin vii-
me syksynä pyhäkoulu uu-
destaan vuosien tauon jäl-

keen. Lapsityönohjaaja Outi Pa-
lokangas ja nuorisotyöntekijä Ul-
la Nyyssönen ovat ilokseen saaneet 
huomata, että lapsia on riittänyt.

– Parhaimmillaan meillä on ol-
lut 23 lasta pyhäkoulussa, Nyyssö-
nen muistelee.

– Keskimäärin osallistujia on 
kymmenkunta.

Pyhäkoulu lähti syksyllä liikkeel-
le varovaisena kokeiluna. Nyyssönen 
ja Palokangas suunnittelivat pitävän-
sä pyhäkoulua neljän viikon verran. 
Suosion olikin ilmeinen, joten pyhä-
kouluja jatkettiin koko kevään ajan.

Emilia Jääskeläinen oli halunnut 
laittaa lapsensa pyhäkouluun jo ai-
kaisemmin, mutta sellaista vaihtoeh-
toa ei ollut tarjolla. Kun pyhäkoulut 
sitten lopulta alkoivat, hänellä olikin 
jo kolme sopivan ikäistä lasta.

– Kaipasin sitä, että lapset saisi-
vat opetusta Raamatusta, hän kertoo.

– Pyhäkoulu on lapsilähtöistä toi-
mintaa, ja siellä lapset saavat tavata 
kavereita. He saavat kokea, että us-
ko voi olla kivaa, Jääskeläinen pohtii.

Tarrat kannustavat 
messuun
Lapsia on näkynyt pyhäkoulujen li-
säksi tavallisissa viikkomessuissa. 
Haukiputaalla otettiin syksyllä käyt-
töön messupassit, jotka ovat innosta-
neet kokonaisia perheitä mukaan ju-
malanpalveluksiin.

– Lapset saavat jokaisesta messu- 
ja pyhäkoulukäynnistä tarran pas-
siin, Palokangas selittää.

Passiin mahtuu viisi tarraa. Kun 
se on täynnä, lapsi saa pienen lahjan.

Jääskeläisen lapsilla messupas-
sit ovat täyttyneet vauhdilla. Heillä 
on kullakin jo kolmas passi menos-
sa. Lahjoiksi he ovat valinneet mm. 
avainketjun, tehtäväkirjan ja heijas-
timen.

– Lahjaksi voi valita myös esi-
merkiksi kirjan tai CD:n, mutta til-
pehöörikori on ollut ylivoimaisesti 
suosituin, Nyyssönen ja Palokangas 
kertovat.

Messupassi on houkutellut kirk-
koon myös lasten vanhempia.

– Jotkut vanhemmat kertovat, et-
tä oli pakko tulla kirkkoon, kun lap-
si halusi saada tarran messupassiinsa, 
Palokangas naurahtaa.

Lisää opettajia 
kaivataan
Pyhäkoulu on jo jäänyt kesätauol-
le. Syksyn jatkoa varten Nyyssönen 
ja Palokangas toivovat löytävänsä va-
paaehtoisia pyhäkoulunopettajia.

– Olisi kiva saada pyhäkouluun 
erilaisia opettajia, Nyyssönen pohtii.

– Erityisesti toivon, että pyhäkou-
lua tulisi pitämään vanhempia mum-
moja ja pappoja.

Palokangas huomauttaa, että jos 
pyhäkoulunopettajia on useita, työ-
taakka pysyy kohtuullisena.

– Pyhäkoulu pidetään noin joka 
toinen viikko. Jos opettajia on mon-
ta, ei yhdelle tule kovin montaa pyhä-
kouluvuoroa vuodessa.

Jääskeläisen lapset, 9-vuotias An-
na ja 8-vuotias Olli, aikovat jatkos-
sakin olla ahkeria pyhäkoulussa kä-
vijöitä. Heille on selvää, mikä pyhä-
koulussa on mukavinta.

– Askartelu, he sanovat yhdessä 
tuumin.

KAISA ANTTILA

Ulla Nyyssönen ja lapset Anna ja Olli Jääskeläinen näyttävät että 
pyhäkoulu alkaa kynttilän sytytyksellä.

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

Haukiputaan seurakunta järjestää 
alakouluikäistenperheille retken Alahärmän 
Powerpark -huvipuistoon 21.–22.6.

Lähtö Haukiputaalta kirkon parkkipaikalta 
ti 21.6. klo 14 ja paluu ke 22.6. myöhään yöllä. 
Lähdemme kotimatkalle, 
kun huvipuisto sulkeutuu klo 19. 

Matkan hinta on 40 euroa / osallistuja. 

Hinta sisältää:
• matkat
• yhden ruokailun 21.6. menomatkalla
• majoituksen hotellissa (San Marino, Monza) 
 1–2hh, 4hh, (muutamaan huoneeseen mahd. lisävuode)
• aamupalan hotellissa
• saunan illalla Rio Grande-alueella
• vakuutuksen

Jokainen kustantaa itse:
• muut ruokailut, välipalat matkan aikana
• huvipuiston ranneke
• Pelkkä sisäänpääsyn, jos ei halua ranneketta

Ilmoittautumiset Ulla Nyyssöselle puhelimitse 2.–13.5. 
välisenä aikana.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Kysyttävää? Ota yhteys Ulla Nyyssöseen 
0400 766 603 tai ulla.nyyssonen@evl.fi

Tervetuloa 
KESÄRETKELLE
Powerpark-
huvipuistoon!
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Sanan 
aika

Äidilläni oli tapana laittaa kauniisti koristellut pajunkissaoksat maljakkoon keittiön 
pöydälle. Siksi päiväksi varatut karkit olivat jo vähissä. Ovikello oli alkanut soimaan jo 
aamusta alkaen ja oven takaa paljastui värikkäisiin virpoja-asuihin pukeutuneita lapsia 
lähirapuista. 

Kun sukulaislapseni olivat pieniä, hekin olivat oven takana lausumassa: ”Virvon var-
von tuoreeks terveeks tulevaks vuodeks. Vitsa sulle, palkka mulle.” Pajunoksilla terveh-
ditään niin kuin aikanaan ihmiset Jeesusta palmunoksilla.

Palmusunnuntaista alkaa Jeesuksen matka kohti kärsimystä ja kuolemaa. Jeesuksen 
toiminta herätti innostusta ja riemua: ”Ihmiset, joita oli saapunut juhlille suurin joukoin, 
ottivat palmunoksia ja menivät häntä vastaan huutaen: Hoosianna! Siunattu olkoon hän, 
joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas!”

Jeesuksen toiminta ärsytti ja ihmetytti monia: ”Fariseukset puhuivat keskenään: 
”Näettekö? Mikään ei auta. Koko maailma juoksee hänen perässään”.

Esa Malkamäki kuvaa runossaan tapahtumaa: ”Et yhtynyt ilonpitoon, näit edessäsi jo 
ristin, hiljaisena katselit kansan riemua.” 

Pian väkijoukon iloiset hoosianna-huudot muuttuvat toisenlaisiksi, armottomiksi 
huudoiksi. Jeesus puhui seuraajilleen paljonkin tulevasta kohtalostaan: ”Hetki on tullut: 
Ihmisen Poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti: jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, 
se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon.” Virressä 55 
kuvataan opetuslapsijoukkoa: ”Hän tielle ristin ahdistuksen nyt oppilaitaan valmistaa. Se 
heille salatuksi jää, vain valta heitä viehättää. He eivät tahdo kantaa iestä, myös meille se 
on vaikeaa. Me emme seuraa ristin miestä, vaadimme vahvaa Jumalaa. Tie pilkkakruu-
nun, tappion on mieltä vailla, mahdoton.”

Käytätkö tai oletko käyttänyt ristiä? Merkitsikö se sinulle jotakin erityistä? Vastaan 
yleensä että kaulassani riippuva risti on minulle merkki uskosta, toivosta ja rakkaudesta. 
Se kertoo luottamuksesta, uskosta Jumalan rakkauteen ja huolenpitoon. Eräässä nuoren 
seurakunnan laulussa todetaankin: ”Onko suurempaa ihmettä kuin mitä teki hän, kun 
meitäkin rakasti ja antoi elämän. Voi hänen rakkauttaan, voi hänen rakkauttaan, koko 
maailman syntejä hän kantoi harteillaan.” Pääsiäinen ei pääty suruun, itkuun, murhee-
seen, vaan pääsiäisaamun ylösnousemusuutinen pysäyttää, synnyttää suuren ilon: Hän 
elää!

JuhA VÄhÄKANgAS
Karjasillan seurakuntapastori

Palmunoksa kädessäni

Sunnuntai 17.4.
Päivän psalmi 

Ps. 22:2–6 tai 
Ps. 118:26–29 

1. lukukappale 
Jes. 50:4–10 tai 

Sak. 9:9–10
2. lukukappale 

Fil. 2:5–11 tai 
2. Kor. 2:14–17 

Evankeliumi 
Joh. 12:1–8 

Herra, minun Jumalani,
on antanut minulle taitavan kielen,
niin että voin sanalla rohkaista uupunutta.
Aamu aamulta hän herättää minut,
herättää korvani kuulemaan oppilaan tavoin.
Herra avasi minun korvani,
ja minä tottelin,
en väistänyt tehtävääni.
Minä tarjosin selkäni lyötäväksi
ja poskieni parran revittäväksi,
en kätkenyt kasvojani häväistyksiltä, en sylkäisyiltä.
Herra, minun Jumalani, auttaa minua,
siksi en pelkää häväistystä.
Olen kovettanut kasvoni piikiven kaltaisiksi.
Minä tiedän, etten jää häpeääni,
sillä hän on lähellä, hän osoittaa syyttömyyteni
- kuka voisi minua syyttää!
Asettukaamme siis käymään oikeutta.
Tahtooko joku ajaa kannetta minua vastaan?
Astukoon hän esiin!
Herra, minun Jumalani, on minun auttajani.
Kuka voisi osoittaa minut syylliseksi?
Nuo kaikki häviävät
kuin vaate, jonka koi syö.
Se teistä, joka pelkää Jumalaa,
kuulkoon Herran palvelijan sanaa.
Joka kulkee syvällä pimeydessä
ilman valoa,
luottakoon Herran nimeen
ja turvautukoon Jumalaan.

Jes. 50:4–10

Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus tuli 
Betaniaan, missä hänen kuolleista herättämänsä 
Lasarus asui. Jeesukselle tarjottiin siellä ateria. 
Martta palveli vieraita, ja Lasarus oli yksi 
Jeesuksen pöytäkumppaneista.
    Maria otti täyden pullon aitoa, hyvin kallista 
nardusöljyä, voiteli Jeesuksen jalat ja kuivasi 
ne hiuksillaan. Koko huone tuli täyteen voiteen 
tuoksua.
    Juudas Iskariot, joka oli Jeesuksen opetuslapsi 
ja josta sitten tuli hänen kavaltajansa, 
sanoi silloin: "Miksei tuota voidetta myyty 
kolmestasadasta denaarista? Rahat olisi voitu 
antaa köyhille." Tätä hän ei kuitenkaan sanonut 
siksi, että olisi välittänyt köyhistä, vaan siksi, 
että oli varas. Yhteinen kukkaro oli hänen 
hallussaan, ja hän piti siihen pantuja rahoja 
ominaan. Jeesus sanoi Juudakselle: "Anna hänen 
olla, hän tekee tämän hautaamistani varten. 
Köyhät teillä on luonanne aina, mutta minua 
teillä ei aina ole."

Joh. 12:1–8



18    Nro 14    14.–21.4.2011

umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 17.4. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Hanna-Maija Ollanketo 
ja avustaa Tiina Kinnunen. 
Kanttoreina Aino Juntunen 
ja Elias Niemelä sekä Tuo-
miokirkkokuoro. Suora lähe-
tys osoitteessa www.virtuaa-
likirkko.fi. 
Messu su 17.4. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Hanna-Maija Ollan-
keto ja kanttorina Elias Nie-
melä.
Iltakirkko ma 18.4. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa. Toi-
mittaa Matti Pikkarainen, 
kanttorina Elias Niemelä. 
Iltakirkko ti 19.4. klo 18 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Hanna-Maija Ollanketo, 
kanttorina Elias Niemelä. Ou-
lun Laulu.
Iltakirkko ke 20.4. klo 18 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso, kant-
torina Aino Juntunen.

Karjasillan seurakunta
Tuomasmessu la 16.4. klo 18 
Kastellin kirkossa. Juontaja-
na Tommi Yritys, esirukous-
johtajana Tuulia Taskila, litur-
gina Erja Järvi ja saarnaajana 
Petteri Tuulos. Ehtoollisel-
la avustavat Anu Ojala ja Lii-
sa Suorsa. Musiikista vastaa 
Riitta Piippo Kappelin laulun 
ja soitinryhmän kanssa. Kirk-
kokahvit.
Perhemessu su 17.4. klo 10 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Mari Flink, avustavat Au-
li Kipinä ja Eveliina Korkea-
aho, kanttorina Juha Soran-
ta. Ynnin pojat. Kirkkokahvit. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen. 
Messu su 17.4. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, avustaa Sir-
pa Kemppainen, kanttorina 
Ilkka Järviö. Kastellin Kirkko-
kuoro. Kirkkokahvit. 
Sanajumalanpalvelus su 17.4. 
klo 12 Kaukovainion kappelis-
sa. Toimittaa Mari Flink, avus-
taa Jenni Koskenkorva, kant-
torina Juha Soranta. 
Palmusunnuntain perhe-
messu – kerromme sen ku-
vin su 17.4. klo 12, Maikku-
lan kappeli. Toimittaa Erja 
Järvi, avustaa Sirpa Kemp-
painen, Riitta Yliluoma ja 
Pia Vaarala, kanttorina Riit-
ta Piippo. Mukana Maikku-
lan lapsikuoro. Alkaa kul-
kueella, johon kaikki lap-
set ja aikuiset saavat osallis-
tua. Esirukouksen ovat teh-
neet Lämsänjärven päiväko-
din Jekkulit. Slideshow: Ka-
ti Naisniemi. Lapset voi tuo-
da ehtoolliselle tai siunatta-
vaksi. Kesto n. 40 min. Kah-
vi- ja mehutarjoilu. 
Messu su 17.4. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, kanttorina 
Ilkka Järviö. Lapsikuoro. Kirk-

kokahvit. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 17.4. klo 17, Kau-
kovainion kappeli. 
Hiljaisen viikon iltajumalan-
palvelus ja ahtisaarna ma 
18.4. klo 19 Karjasillan kirkos-
sa. Toimittaa Satu Saarinen, 
kanttorina Juha Soranta.
Hiljaisen viikon iltajuma-
lanpalvelus ja ahtisaarna ti 
19.4. klo 19 Karjasillan kirkos-
sa. Toimittaa Juha Vähäkan-
gas, kanttorina Juha Soranta.
Hiljaisen viikon iltajuma-
lanpalvelus ja ahtisaarna ke 
20.4. klo 19 Karjasillan kirkos-
sa. Toimittaa Heikki Karppi-
nen, kanttorina Juha Soran-
ta. Karjasillan kirkkokuoro.
Matkalla pääsiäiseen -per-
hekirkko ke 20.4. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Tarkoitettu 
kaikenikäisille ja toteutettu 
pienimpien ehdoilla. Saarna 
toteutetaan draamana. Mu-
kana Karjasillan seurakunnan 
lastenohjaajat, Erja-pappi ja 
Riitta-kanttori sekä Antti ja 
Vähis. Kesto n. 40 min. Lo-
puksi jäätelötarjoilu. 

Tuiran seurakunta
Messu su 17.4. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Pasi Ku-
rikka, avustaa Sanna Jukko-
la, kanttorina Heikki Jämsä. 
Radiointi Radio Dei. 
Messu su 17.4. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Terhi-
Liisa Sutinen, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki. Oulun NMKY:n 
tyttökuoro Lauluflikat, johtaa 
Ahti Sepp. Ekorippikouluryh-
mä Luukas 2 mukana.
Messu su 17.4. klo 12 Patenie-
men kirkossa. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, avustaa Han-
nu Ojalehto, kanttorina Riit-
ta Ojala. Rauhanyhdistyksen 
kirkkopyhä.
Messu su 17.4. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Lauri Kujala, saarnaa teol. yo 
Terttu Laaksonen, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. 
Taize-messu su 17.4. klo 18 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Päivi Jussila, avustavat Lauri 
Kujala ja Juha Valppu, kant-
torina Riitta Ojala. Lauluryh-
mä Heliä. 
Hiljaisen viikon iltajumalan-
palvelus ma 18.4. klo 19 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Lauri 
Kujala, kanttorina Riitta Ojala.
Eläkeläisten ja laitosväen 
messu ti 19.4. klo 13 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Petteri 
Tuulos, avustavat Saila Luuk-
konen ja Paula Kyllönen, 
kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki. Messun jälkeen on yh-
teinen kahvihetki, jonka jäl-
keen paluukuljetus noin klo 
14.45. Linja-autokuljetus on 
osallistujille ilmainen. Linja-
autoreitti 1: klo 12.05 Palo-
kan palvelukeskus, klo 12.10 
Rajakylän seurakuntakoti, 
klo 12.20 Koskelan seurakun-
takodin pysäkki, klo 12.25 
Koskelan palvelukeskus, klo 

12.35 Tuiran palvelukeskus, 
klo 12.45 Tuiran kirkko. Lin-
ja-autoreitti 2: klo 12.10 Pa-
teniemen 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. 
Hiljaisen viikon iltajumalan-
palvelus ti 19.4. klo 19, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Sanna 
Jukkola, kanttorina Tommi 
Hekkala.
Hiljaisen viikon iltajumalan-
palvelus ke 20.4. klo 19, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jukka 
Kolmonen, kanttorina Heik-
ki Jämsä.
Viikkomessu ke 20.4. klo 20 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Veijo Koivula.

Oulujoen seurakunta
Messu su 17.4. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Antti 
Leskelä, avustaa Pentti Kor-
tesluoma. Kanttorina Sanna 
Leppäniemi, musiikissa avus-
tavat projektikuoro ja Pihla 
Mäkinen nokkahuilu ja kita-
ra. Sydänsunnuntain kirkko-
kahvit Myllyojan seurakun-
tatalolla.
Messu su 17.4. klo 12 Sangin-
suun seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Sanna Leppäniemi.

YLI-II
Perhekirkko su 17.4. klo 10 
Yli-Iin kirkossa. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina 
Lauri Nurkkala. Kirkkokahvit 
yhteisvastuun hyväksi. Mu-
siikkihetki kahvin jälkeen.

YLIKIIMINKI
Sanajumalanpalvelus su 
17.4. klo 12 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Antti Leske-
lä, kanttorina Lauri Nurkkala.

Hailuoto
Palmusunnuntain perhe-
messu su 17.4. klo 10. Toimit-
taa Timo Juntunen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell.
Ahtisaarna ti 19.4. klo 19. Toi-
mittaa Timo Juntunen, kant-
torina Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Messu palmusunnuntaina 
17.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Sami Puolitaival, saarna 
Jari Flink, kanttorina Kaisa 
Säkkinen, seurakunnan lap-
sikuoro. Isoisten tehtävään 
siunaaminen ja partiolaisten 
kirkkopyhä. 
Hiljaisen viikon maanantain 
iltajumalanpalvelus 18.4. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa 
Leena Brockman, musiikista 
vastaa gospelryhmä Triangel.
Iltajumalanpalvelus ti 19.4. 
klo 19 kirkossa, toimittaa Ja-
ri Flink, kanttorina Kaisa Säk-
kinen, Seniorikuoro.

Iltajumalanpalvelus ke 20.4. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa Sa-
mi Puolitaival, kanttorina 
Kaisa Säkkinen, Haukiputaan 
Mieskuoro.

Kempele
Palmusunnuntain messu su 
17.4. klo 10 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. Toimittaa 
Juha Maalismaa, avustaa Es-
ko Heloneva ja Antti Ristkari, 
kanttorina Marja-Liisa Jääs-
keläinen. Musiikissa Ranta-
veikot ja Rantavuokot.
Konfirmaatiomessu su 17.4. 
klo 14 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Juha 
Maalismaa, avustaa Esko He-
loneva ja Antti Ristkari, kant-
torina Marjo Irjala. Musiikis-
sa Vivianna Eksymä laulu ja 
piano.
Iltakirkko ma 18.4. klo 19 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Rehumä-
ki, kanttorina Marjo Irjala.
Iltakirkko ke 20.4. klo 19 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Tuisku, 
kanttorina Marja-Liisa Jääs-
keläinen.
Kuuntele jumalanpalvelukset 
suorana netistä: www.evl.fi/
srk/kempele. 

Kiiminki
Palmusunnuntain messu su 
17.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Kaltakari, avustaa 
Pauli Niemelä ja Terttu Rau-
tiainen-Mulari, saarnaa Seija 
Helomaa, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo, poikakuoro. 
Messussa kappalainen Sei-
ja Helomaan virkaan asetta-
minen. Kirkkokahvit ja juhla 
seurakuntakeskuksessa.
Uusien messulaulujen kirk-
ko su 17.4. klo 18 Jäälin seura-
kuntakodissa. Toimittaa Seija 
Helomaa ja kanttorina Jarkko 
Metsänheimo. 
Iltakirkko ma 18.4. klo 19 
seurakuntakeskuksessa. Toi-
mittaa Pauli Niemelä ja kant-
torina Jarkko Metsänheimo. 
Muhoksen kirkkokuoro ja 
Kiimingin kirkkokuoro sekä 
soitinryhmä. 
Lasten pääsiäiskirkot ti 19.4. 
klo 9 ja 10 Jäälin seurakunta-
kodissa. Toimittaa Harri Iso-
pahkala, avustaa lapsityön-
tekijät ja kanttorina Jarkko 
Metsänheimo. Lasten pääsi-
äiskirkkoihin kutsutaan mu-
kaan lapsia päivähoidosta 
hoitajineen, kotoa sisaruksi-
neen, vanhempineen tai iso-
vanhempineen.
Iltakirkko ti 19.4. klo 19 Jää-
lin seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Seija Helomaa ja kant-
torina Jarkko Metsänheimo, 
Matti Laurila, laulu ja nokka-
huilu.
Lasten pääsiäiskirkot ke 
20.4. klo 9 ja 10 kirkossa. 
Toimittaa Harri Isopahkala, 
avustaa lapsityöntekijät ja 
kanttorina Marja Ainali. Las-
ten pääsiäiskirkkoihin kutsu-

taan mukaan lapsia päivähoi-
dosta hoitajineen, kotoa sisa-
ruksineen, vanhempineen tai 
isovanhempineen
Perheiden iltakirkko ke 
20.4. klo 19 kirkossa. Toimit-
taa Harri Isopahkala, avustaa 
lapsityöntekijät ja kanttorina 
Marja Ainali, Kiimingin kiu-
rujen nuorisokuoro johtaja-
na Tiina Saukkoriipi-Haapala.

Liminka
Palmusunnuntain messu su 
17.4. klo 10 kirkossa. Mukana 
Tähdet-kuoro. Toimittaa An-
na-Maari Ruotanen, kantto-
rina Mika Kotkaranta.
Leirikirkko su 17.4. klo 18 
Tuhkasenjärven Partiokäm-
pällä. Lisää tietoa Limingan 
seurakuntapalstalla kohdas-
sa partio.
Iltakirkot: Ma 18.4. klo 19 
pääsiäiskuvaelma kaikenikäi-
sille kirkossa.
Ti 19.4. klo 19 Musiikkiahti 
kirkossa. Limingan ja Tyrnä-
vän kirkkokuorot.
Ke 20.4. klo 19 iltakirkko.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
17.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttorina 
Juha Pöykkö. Gideonit vierai-
levat. Pyhäkoulu saarnan ai-
kana sakastissa.

Muhos
Palmusunnuntain perhe-
kirkko su 17.4. klo 12 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Kyllö-
nen, kanttorina Ossi Kajava, 
lapsikuoro ja päiväkerholai-
set laulavat.
Hiljaisen viikon iltakirkko 
ti 19.4. klo 19 Laitasaaren ru-
koushuoneella. Toimittaa Si-
mo Pekka Pekkala, kanttori-
na Timo Ustjugov.

Oulunsalo
Messu su 17.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Tapio Kortes-
luoma, saarnaa Vesa Äärelä
kanttorina Tuomo Kangas. 
Luottamushenkilöiden teh-
tävään siunaaminen.
Ahtikirkko ma 18.4. klo 19 
kirkossa. Toimittaa Vesa Ääre-
lä, kanttorina Tuomo Kangas.
Ahtikirkko ti 19.4. klo 19 kir-
kossa. Toimittaa Mauno Lin-
nanmäki, kanttorina Tuomo 
Kangas.
Ahtikirkko ke 20.4. klo 19 
kirkossa. Toimittaa Vesa Ääre-
lä, kanttorina Tuomo Kangas.

Siikalatva
KESTILä
Perhekirkko palmusunnun-
taina 17.4. klo 10 Kestilän kir-
kossa. Toimittaa Reijo Tuo-
mola, kanttorina Veijo Kin-
nunen. 
Hiljaisen viikon ehtoollis-
kirkko ti 19.4. klo 13 kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomo-
la, kanttorina Unto Määttä. 

Avustajan ja kyydin tarpees-
ta yhteys pe 15.4. mennessä 
kirkkoherranvirastoon p. 020 
7109 860. Kirkon jälkeen tar-
joilua seurakuntakodissa.
Ahtisaarna ke 20.4. klo 19 
Kestilän kirkossa. Toimittaa 
Reijo Tuomola, kanttorina 
Unto Määttä.
Pääsiäiskirkko lapsille ja 
koululaisille kiirastorstaina 
21.4. klo 10 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomola, 
kanttorina Veijo Kinnunen. 

PIIPPOLA
Ahtikirkko ti 19.4. klo 19 
Piippolan kirkossa. Toimit-
taa Sauli Typpö Herättäjäyh-
distyksestä. Kanttorina Un-
to Määttä, avustaa Piippolan 
mieskuoro ja Violakuoro, joh-
taa Marianne Oivo.
Pääsiäiskirkko lapsille ja 
koululaisille ke 20.4. klo 10 
Piippolan kirkossa. Toimit-
taa Reijo Tuomola, kanttori-
na Unto Määttä.

PULKKILA 
Ahtikirkko ma 18.4. klo 19 
Pulkkilan kirkossa. Toimittaa 
Merja Jyrkkä, kanttorina Ar-
ja Leinonen.
Lasten ja koululaisten 
pääsiäiskirkko ti 19.4. klo 
10 Pulkkilan kirkossa. Toimit-
taa Merja Jyrkkä. Kanttorina 
Arja Leinonen.
Ahtikirkko ke 20.4. klo 19 
Junnonojan Rukoushuoneel-
la. Toimittaa Erkki Piri. Kant-
torina Pekka Kyöstilä.

PYHäNTä
Sanajumalanpalvelus su 
17.4. klo 13 Pyhännän kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomola, 
kanttorina Veijo Kinnunen.
Ahtikirkko ti 19.4. klo 19 Py-
hännän kirkossa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen, kanttorina 
Veijo Kinnunen.
Lasten ja koululaisten 
pääsiäiskirkko ke 20.4. klo 
9.15 Pyhännän kirkossa. Toi-
mittaa Perttu Kyllönen. Kant-
torina Veijo Kinnunen, avus-
taa lapsikuoro.
Ahtikirkko ke 20.4. klo 19 
Pyhännän kirkossa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen, kantto-
rina Veijo Kinnunen.

RANTSILA
Pääsiäiskirkko lapsille ja 
alakoululaisille ma 18.4. klo 
10 Rantsilan kirkossa. Toimit-
taa Merja Jyrkkä, kanttorina 
Arja Leinonen. 
Ahtikirkko ti 19.4. klo 19 Ho-
vin koulussa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Arja Lei-
nonen.
Ahtikirkko ke 20.4. klo 19 
kirkossa. Toimittaa Pentti 
Jäntti, kanttorina Arja Lei-
nonen.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
17.4. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttorina Heikki Lumiaho.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
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. 
Hartaus pe 15.4. klo 14, Inti-
ön hoivakoti. Jyrki Vaaramo. 
Ehtoollinen.
Aamupiiri la 16.4. klo 10, 
Vanha Pappila, Sipiläsali. 
Sunnuntaiseurat su 17.4. klo 
15, Vanha pappila, juhlahuo-
neisto. Kunnian kuninkaan 
alennustie – miksi?
Opettajien raamattupiiri ma 
18.4. klo 16, Vanha pappila, 
Sipiläsali. 
Raamattupiiri ke 20.4. klo 
15, Aurinkokoti. Piirin vetäjä 
Jyrki Vaaramo.
Raamattupiiri ke 20.4. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 20.4. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Järjestäji-
nä myös Oulun NNKY ja Sina-
pinsiemen ry.
Torstain raamattupiiri to 
21.4. klo 14, Vanhan pappilan 
Rovastisali. Luemme heprea-
laiskirjettä. Anna-Mari Heik-
kinen. 

Karjasillan seurakunta
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. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 15.4. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 15.4. klo 19, 
Maikkulan kappeli. 
Herännäisseurat su 17.4. klo 
15, Karjasillan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 17.4. klo 18, Pyhän Andre-
aan kirkko. Tuokko Saukko-
nen, Samuli Riekki.
Pappilan raamattupiiri ke 
20.4. klo 11, Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
20.4. klo 18–19.30, Karjasil-
lan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
ke 20.4. klo 19, Pyhän Andre-
aan kirkko. Heimo Kuha.

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 14.4. klo 
12.30, Tuiran kirkko. 
Raamattu- ja rukousilta to 
14.4. klo 18, Tuiran kirkko. 
Raamattupiiri ti 19.4. klo 13, 
Niittyaron seurakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen seu-
rat su 17.4. klo 17, Oulujoen 
kirkko. Pauli Pasanen ja Juk-
ka Hämäläinen. 
Iltakirkko ma 18.4. klo 19, 
Oulujoen kirkko. Puhe Riit-
ta Kentala, kanttorina Sanna 
Leppäniemi, Oulujoen lapsi-
kuoro. Ihmeellinen viikko.
Iltakirkko ti 19.4. klo 19, 
Oulujoen kirkko. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Lauri Nurkkala.

Iltakirkko ke 20.4. klo 19, Ou-
lujoen kirkko. Toimittaa Juk-
ka Joensuu, kanttorina San-
na Leppäniemi.

YLiKiiMinKi
Iltakirkko ma 18.4. klo 19, 
Ylikiimingin kirkko. Toimit-
taa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Leo Rahko.
Iltakirkko ti 19.4. klo 19, Yli-
kiimingin kirkko. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Leo Rahko, Ylikiimingin lap-
sikuoro.
Iltakirkko ke 20.4. klo 19, 
Ylikiimingin kirkko. Toimit-
taa Antti Leskelä, kanttorina 
Leo Rahko.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Virsi-illat ti 19.4. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Hil-
jaisen viikon virsiä, Esko 
Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
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
Hiljaisen viikon iltamusiikki 
ma 18.4. klo 19, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Toimittaa Juha 
Tahkokorpi, kanttorina Lau-
ra Kumpula. Lapsikuoro, joh-
taa Laura Kumpula. Säestys 
ja nokkahuilu Johanna Kin-
nunen
Luukas-passio ti 19.4. klo 19, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Ris-
to Ainalin säveltämä Luukas-
passio. Solisteina Keijo Piirai-
nen (Jeesus), Lauri-Kalle Kal-
lunki (evankelista), Toni Hint-
sala (Pilatus) ja Paulus Kälkä-
jä (Pietari). Pudasjärven kirk-
kokuoro ja Sekakuoro Tuike, 
jousiorkesteri ja urut, johtaa 
Jukka Jaakkola. Vapaa pääsy, 
ohjelma 10 euroa. 

YLiKiiMinKi
Kirkkokahvit Yhteisvastuu-
keräykselle ja musiikkihet-
ki su 17.4. klo 13.30, Ylikii-
mingin seurakuntatalo. Lau-
ra Rahko, piano.
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.

YLi-ii
Laulukerho to 14.4. klo 11, 
Yli-Iin seurakuntatalo. 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. 

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.

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

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
KUULOVAMMAISET
Kiirastorstain ehtoolliskirk-
ko to 21.4. klo 16 palvelukes-
kus Runolassa, os. Tuulaaki-
tie 2.

NäKöVAMMAISET
Näkövammaisten raamat-
tu-ja keskustelupiiri to 14.4. 
klo 13–14.30, Caritas-kodilla. 
Opasystävä on vastassa pihal-
la pääoven läheisyydessä klo 
12.30 alkaen.
Eläkeläisten messu ti 19.4. 
klo 13–15, Tuiran kirkko. 
Osallistutaan Hiljaisen viikon 
messuun. Messun jälkeen on 
tarjolla kahvit seurakunta-
salissa. Opasystävät ovat klo 
12.30 alkaen vastassa kirkon 
edustalla. 
Leiripäivä ke 18.5. klo 9–15, 
Hietasaaren leirikeskus. Nä-
köpiirin ja PPN ry:n pori-
nakahvilan yhteinen ohjel-
mallinen kevään päätöspäivä 
Hietasaaren leirikeskuksessa, 
Hietasaarentie 19. Hinta 7 € 
sisältäen aamukahvin, lou-
naan ja päiväkahvin. Ilmoit-
taudu 9.5. mennessä p. (08) 
3161 340. 

PäIHDETYö
Naistenryhmä pe 15.4. klo 
13–15.30, Diakoniakeskus, 
Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros.
Tavoiteryhmä ma 18.4. klo 
14.30–16, Diakoniakeskus, 
Taka-Lyötyn katu 4, 2.kerros.

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 ja pe klo 10–14, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Puodista käytettyjä astioi-
ta, liinavaatteita, koruja, kir-
joja, polkupyöriä sekä pajan 
tuotteita, tarjolla myös kah-
via yms. Pajassa tehdään kä-
sitöitä, korjataan pyöriä ja 
askarrellaan. Lahjoituksia 
otetaan vastaan, p. 044 316 
1720. 

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Lähetyspiiri to 14.4. klo 14, 
Vanha pappila. Kimmo Kieksi.

Karjasillan seurakunta
Hiljaisen viikon laulu- ja vir-
si-ilta ti 19.4. klo 18–20, Kau-
kovainion kappeli. Mukana 
Oulun seudun virsikuoro.

Tuiran seurakunta
Lähetyspiiri ma 18.4. klo 14, 
Tuiran kirkko. Huomaa uu-
si aika. Lisätietoja Tarja Oja-
Viirret p. 040 5747 172.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
18.4. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 18.4. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. Piirin vetäjä Ter-
hi Sirén.

YLIKIIMINKI
Lähetyksen kirpputorikah-
vila pe 15.4. 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.

Lapset ja  lapsiperheet
Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Isä-lapsi-parkki maanantai-
sin 30.5. saakka klo 17–19, 
Avoin Päiväkoti Vihreä Talo, 
Uusikatu 27. Ks. erillinen il-
moitus.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Pyhäkoulu su 17.4. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 

Pyhäkoulu su 17.4. klo 16.30, 
Koulukatu 10. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu su 17.4. klo 10, 
Kastellin kirkko. 
Pyhäkoulu su 17.4. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. 
Pyhäkoulu su 17.4. klo 12, Py-
hän Andreaan kirkko. 
Pyhäkoulu su 17.4. klo 12, 
Maikkulan kappeli. 
Perhekerho ma 18.4. klo 10, 
Sarasuon monitoimitalon päi-
väkoti. 
Perhekerho ma 18.4. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Taidepyhis ma 18.4. klo 
14.30–16, Metsokankaan 
koulu. Opettelemme maala-
uksen ja piirtämisen alkeita. 
Ryhmään otetaan kymme-
nen 1.–3.-luokkalaista.
Perhekerho ke 20.4. klo 9.30, 
Kastellin kirkko. 
Perhekerho ke 20.4. klo 9.30, 
Kaukovainion kappeli. Hiljai-
sella viikolla perhekerholaiset 

enot Oulussa 14.–21.4.2011

Maanantaina 18.4.
Iltakirkot:
Klo 18 tuomiokirkossa (Matti Pikka-
rainen, Tuiran Kamarikuoro).
Klo 19 Oulujoen kirkossa (puhe 
Riitta Kentala, Oulujoen lapsikuoro), 
Ylikiimingin kirkossa (Pentti Kortes-
luoma). 
Iltajumalanpalvelukset:
Klo 19 Karjasillan kirkossa (Satu 
Saarinen), Tuiran kirkossa (Lauri 
Kujala).
Iltamusiikki klo 19 Pyhän Tuomaan 
kirkossa (Juha Tahkokorpi, lapsikuoro, 
johtaa Laura Kumpula. Säestys ja 
nokkahuilu Johanna Kinnunen).

Tiistaina 19.4.
Eläkeläisten ja laitosväen messu klo 13 
Tuiran kirkossa (Petteri Tuulos).
Virsi-ilta klo 18 Heinätorin seura-
kuntatalossa (Esko Laukkanen).
Iltakirkot:
Klo 18 Oulun tuomiokirkossa, (Han-
na-Maija Ollanketo, Oulun Laulu).
Klo 19 Oulujoen kirkossa (Pentti 
Kortesluoma), Ylikiimingin kirkossa 
(Olavi Isokoski, Ylikiimingin lapsi-
kuoro).
Iltajumalanpalvelukset:
Klo 19 Karjasillan kirkossa (Juha 
Vähäkangas), Tuiran kirkossa (Sanna 
Jukkola). 

Keskiviikkona 20.4.
Matkalla pääsiäiseen -perhekirkko 
klo 10 Kastellin kirkossa (saarna 
toteutetaan draamana, lopuksi jääte-
lötarjoilu).
Iltakirkot:
Klo 18 tuomiokirkossa (Ari-Pekka 
Metso).
Klo 19 Oulujoen kirkossa (Jukka Jo-
ensuu), Ylikiimingin kirkossa (Antti 

Leskelä), Yli-Iin kirkossa (hartaus 
Pertti Lahtinen, kirkkokuoro, runot 
Teuvo Päkkilä).
Iltajumalanpalvelukset:
Klo 19 Karjasillan kirkossa (Heikki 
Karppinen, Karjasillan kirkkokuoro), 
Tuiran kirkossa (Jukka Kolmonen) . 
Hiljaisuuden rukoushetki klo 19 
Oulun tuomiokirkon kryptassa.
Messu klo 20 Pyhän Luukkaan kappe-
lissa (Veijo Koivula).

Kiirastorstaina 21.4.
Messut:
Klo 14 tuomiokirkossa (Tiina 
Kinnunen, OAMK:n kirkkomusiikin 
opiskelijat).
Klo 18 Kastellin kirkossa (Mirjami 
Dutton), Kaukovainion kappelissa 
(Mari Flink), Maikkulan kappelissa 
(hiljaisuuden messu, Erja Järvi, Jenni 
Koskenkorva ja nuorten gospelryhmä, 
Kappelin laulu).
Klo 19 tuomiokirkossa (Matti Pikka-
rainen, Tuomiokirkkokuoro), Karja-
sillan kirkossa (Satu Saarinen, Cantio 
Laudis -kuoro), Pyhän Andreaan 
kirkossa (Heikki Karppinen), Tuiran 
kirkossa (Hannu Ojalehto, Lauri-
Kalle Kallunki laulu ja viulu, Tuuli 
Leppänen sello, Heikki Jämsä urut ja 
piano), Pyhän Luukkaan kappelissa 
(Juha Tahkokorpi), Pyhän Tuomaan 
kirkossa (Lauri Kujala, Riitta Ojala 
huilu), Oulujoen kirkossa (Ilkka Mä-
kinen, Gaudiate-kuoro), Ylikiimingin 
kirkossa (Olavi Isokoski, Ylikiimin-
gin kirkkokuoro), Yli-Iin kirkossa 
(Pertti Lahtinen).
Hartaudet:
Klo 14 Sara-Wacklin kodissa (Matti 
Pikkarainen, HPE), Keskustan pal-
velukeskuksessa (Tiina Kinnunen, 
HPE).

hiljaisen viikon tilaisuuksiin

www.oulunseurakunnat.fi
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enot Oulussa 14.–21.4.2011
tekevät retken perheiden pää-
siäiskirkkoon Kastelliin.
Perhekerho ke 20.4. klo 10, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu la 16.4. klo 11.30, 
Kuivasjärven seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 17.4. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
Pyhäkoulu su 17.4. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Anna lapsen kokea pyhä.

Oulujoen seurakunta
Perhekerho to 14.4. klo 13, 
Hönttämäen seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 17.4. klo 12, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 17.4. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

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

Tuiran seurakunta
Avarit 1.–6.-luokkalaisille to 
14.4. klo 14–16, Tuiran kirkko. 
Kouluikäisten avoimet ovet 
Tuiran kirkon uudessa nuori-
sotilassa. Avareissa nautitaan 
välipalaksi herkkuja kuten 
näkkäria ja mehua tai vaik-
ka kaakaota ja korppuja, pe-
laillaan lautapelejä, tehdään 
läksyt ja kuunnellaan musiik-
kia tai vain oleskellaan. Ava-
reissa on aina paikalla aina-
kin yksi aikuinen seurakun-
nan työntekijä. Lisätietoja 
voit kysellä nuorisotyönoh-
jaaja Anna-Leena Ylänteeltä 
p. 040 745 1469.

nuoret
Nuorten Livechat Church 
su 17.4. klo 18–21, http://
irc-galleria.net/communi-
ty/3232444. Tervetuloa kes-
kustelemaan ja pohtimaan. 
Tule mukaan ja ota kantaa. 
Illan aiheena on ripari. 

Karjasillan seurakunta
Wanhojen Isosten Olohuo-
ne to 14.4. klo 18–20, Kastel-
lin kirkko. 
Yökahvila Cafe Andreas pe 
15.4. klo 18–22, Pyhän An-
dreaan kirkko. Lisätieto-
ja kahvilan toiminnasta tai 
avustajaksi pääsemisestä saa 
Karjasillan seurakunnan nuo-
risotyönohjaajilta.
Nuortenilta ti 19.4. klo 18–
20.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Luvassa loistavaa seuraa, 
oleilua, pelailua ja hiljenty-
mistä. Nuortenillat on tar-
koitettu yläasteikäisille ja si-
tä vanhemmille nuorille.
Mennään metsään! 6.–7.6. 
Oulun lähiseutu. Hei sinä rip-
pikoulun käynyt nuori, lähde 
kanssamme metsään! Tule 
rentoutumaan luonnon hel-
maan. Yöpyminen tapahtuu 
valintasi mukaan joko teltas-
sa tai autiokämpässä. Ruo-
at teemme ruokaryhmittäin 
retkikeittimillä. Ohjelmassa 
on leppoisaa eräilyä ja olei-
lua hyvässä seurassa. Retken 
hinta 15 euroa. Mukaan mah-
tuu 20 ensimmäiseksi ilmoit-
tautuvaa. Ilmoittaudu mu-
kaan 20.5. mennessä. Lisätie-
toja saat ja toiveita voit esit-

tää Atte Kääriäiselle p. 040 
5060 315, atte.kaariainen@
evl.fi tai Jenni Koskenkorval-
le, p. 044 3161 452, jenni.kos-
kenkorva@evl.fi.

Tuiran seurakunta
Yökahvila Kaijo pe 15.4. klo 
20–23, Kaijonharjun nuori-
sotila. Mukana illoissa seu-
rakunnan työntekijä ja yö-
kahvilaohjaajia. 
Päikkärit ke 20.4. klo 14–17, 
Tuiran kirkko. Lisätietoja Ter-
hi-Liisa Sutinen p. 040 7245 
446.

nuoret aikuiset 
Aalef-ilta su 17.4. klo 17, Hin-
tan seurakuntatalo. Pääsiäi-
nen, osallistuminen Hintan 
perhemessuun klo 16 ja kirk-
kokahville. Keskustelusaarna 
Juuso ja Ilkka Mäkinen, mu-
siikkia Collis Trio, kanttori 
Sanna Leppäniemi. 
Alfa-kurssi – tutki elämän 
tarkoitusta ti 19.4. klo 18–
20.30, Elohuone. 
Matalan kynnyksen raamis 
ke 20.4. klo 18, Elohuone. 
Tänne olet tervetullut, vaik-
ket olisi Raamattua koskaan 
aukaissutkaan. Tarjolla pien-
tä purtavaa ja rentoa seuraa. 
Lisätietoja pastori Hanna-
Maija Ollanketo, p. 050 564 
90 70 tai hanna-maija.ollan-
keto@evl.fi.

OpiSKeLijajärjeSTöT
Oulun körttiopiskelijoiden 
ja nuorten aikuisten seurat 
to 14.4. klo 19. Seurat Katja 
Kiviniemellä ja Mikael Collin-
silla, Hukkasenkuja 1 A 1, Hii-
ronen. 
OPKOn ilta la 16.4. klo 19, 
Öbergin talo. Laulaen mat-
kaa teen -lauluseurat.
3-K ilta ma 18.4. klo 18.30. Rai-
li Kemppainen: Apostolit 2.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkeläisten kerho to 14.4. 
klo 12, Kajaanintie 1. 
Tarinatupa ke 20.4. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho ma 18.4. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Kohtaamispaikka eläkeläi-
sille. Keskustellaan, juodaan 
kahvit ja lauletaankin välillä. 
Kokoonnutaan ruokasalissa.

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten kerho to 14.4. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. Mukana Harri Fager-
holm. Ehtoollisen vietto.
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.
Kuljetus eläkeläisten mes-
suun ti 19.4. klo 13, Tuiran 
kirkko. Eläkeläisten messu 
Tuiran kirkossa tiistaina 19.4. 
klo 13. Kahvien jälkeen pa-
luukuljetus n. klo 14.45. Lin-
ja-autokuljetus on osallistu-
jille 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 Järvitietä, 
klo 12.35 Ajaa Kaarnatietä, 
Alppila, klo 12.45 Tuiran kirk-
ko. Lämpimästi tervetuloa! 
Vanhustyön linja vastaa kes-
kiviikkoisin klo 9–11 puhelin-
numerossa (08) 5314 616. Nu-
meroon voit soittaa kun olet 
yksin tai kaipaat kuuntelijaa, 
kun haluat puhua sinulle tär-
keistä asioista tai kun haluat 
pyytää kotikäyntiä tai jättää 
soittopyynnön.

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho to 14.4. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo.

Leirit ja retket
Retki Tampereelle 10–14 
-vuotiaille 27.–29.5. Ks. eril-
linen ilmoitus.

Karjasillan seurakunta
Hiljaisuuden retriitti 29.4.–
1.5. Rokuan leirikeskus. Ret-
riitin teemana on Rauha si-
nulle. Ohjaajina Ulla Säilä ja 
Marjukka Hamari. Retriitti 
alkaa 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 sähköisesti 
osoitteessa https://www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmoittau-
tumiset. Retriitin osallistu-
jat saavat kirjeen myöhem-
min. Lisätietoja Marjukka p. 
040 575 2710 ja Ulla p. 040 
543 7070.

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan keväi-
nen perheleiri 6.–8.5. Roku-
an leirikeskus. Perheleirillä lii-
kutaan keväisessä luonnossa, 
leikitään, askarrellaan ja hil-
jennytään yhdessä sekä sun-
nuntaina tietysti juhlitaan äi-
tejä heidän merkkipäivänään! 
Mukana pastori Juha Tahko-
korpi sekä lastenohjaajat Min-
na Andersson ja Sirkka-Liisa 
Lindvall. Ilmoittautumiset in-
ternetissä, www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo. Hinnat: 44 eu-
roa / aikuinen, 4–18-vuotiaat 
lapset 30 euroa, sisaralennus 
25%. Hinta sisältää matkat, 
ruuan ja majoituksen.

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

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista löy-
dät lisätietoa osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
kalenteri.

Muut menot
Työttömien ruokailu to 14.4. 
klo 12, Rajakylän seurakunta-
koti. Aterian hinta 2 euroa. 
Lisätietoja diakoni Sami Rii-
pinen p. 040 5747 149.
Hengellisen kasvun semi-
naari pe 15.4. klo 18–su 17.4 
klo 15, Kaukovainion kappe-
li. Ks. erillinen ilmoitus.
Tuomasmessu – Tiellä ken 
vaeltaa la 16.4. klo 18, Kas-
tellin kirkko. Ks. erillinen il-
moitus.
Sydänviikon tilaisuus su 
17.4. klo 14 Myllyojan seu-
rakuntatalo. Messun jälkeen 
kirkkokahvit Myllyojan seu-
rakuntalolla. Sydänsunnun-
taitilaisuudessa puhuu elä-
mäntaidon valmentaja Paula 
Fisk aiheesta Elämäntaidon 
jäljillä – miten lisään onnel-
lisuutta elämääni.
Juutalaisin silmin – taustaa 
Uuden Testamentin käsit-
teille su 17.4. klo 13, Keskus-
tan seurakuntatalo. Ks. erilli-
nen ilmoitus.
Pääsiäismatka su 17.4. klo 
18, Karjasillan kirkko. Hal-
ki Saksan katsomaan Obe-
rammergaun kärsimysnäy-
telmää vuonna 2010. Esittä-
mässä Matti Häkkinen.
Kaatuneitten omaiset ma 
18.4. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Sanan ja rukouksen ilta 
18.4. Maikkulan kappelissa. 
Tiedustelut Maria-Ritva Koi-
vukangas p. 044 3161 716.
Matalan kynnyksen ilta ti 
19.4. klo 18, Heinätorin seura-
kuntatalo. Saul astuu kehiin.
Silmukka ke 20.4. klo 13, 
Vanha pappila. Silmukka on 
tarkoitettu kaikille, jotka 
haluavat tulla juttelemaan, 
viettämään aikaa yhdessä, 
tekemään omia käsitöitä, tai 
käsitöitä yhdessä sovittuun 
tarkoitukseen.
Raitin Remmin kahvihet-
ki to 21.4. klo 13 Maikku-
lan kappelissa. Poikkea po-
risemaan kahvikupposen 
ääreen Maikkulan kappelin 
takkahuoneeseen. Tilaisuus 
on kaikille avoin! Ennakko-
tiedoista poiketen seuraava 
kokoontuminen on 26.5. tut-
tuun tapaan Maikkulan kap-
pelilla.
Sinkkuilta pe 29.4. klo 
18.30–20.30, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. Vapun 
aatonaaton sinkkuillassa oh-
jelmaa ja tarjoilua. Sinkkuilta 
on aikuisten yksineläjien ta-
paamispaikka.
Vapaaehtoisten koulutusil-
ta ma 2.5. klo 16.30–19, Kes-
kustan seurakuntatalon juh-
lasali. Ks. erillinen ilmoitus.
Omaishoitajien virkistys-
päivä la 14.5. klo 8.30, Roku-
an leirikeskus. Ks. erillinen il-
moitus.

Tiellä ken vaeltaa
la 16.4. klo 18 Kastellin kirkossa

Tuomasmessussa juontajana on Tommi 
Yritys, esirukousjohtajana Tuulia  

Taskila, liturgina Erja Järvi ja  
saarnaajana Petteri Tuulos. Ehtoollisella 
avustavat Anu Ojala ja Sanna Okkola. 

Musiikkitoteutuksesta vastaa Riitta 
Piippo Kappelin laulun ja soitinryhmän 

kanssa. Useat seurakuntalaiset ovat 
valmisteluissa mukana. Kahvitarjoilu 

messun jälkeen seurakuntasalissa.

Kesärenkaat alle ja 
skootteri kaupan 
Yhteisvastuulle

Tuiran seurakunnalla on käynnissä parasta ai-
kaa skootterihuutokauppa Yhteisvastuukerä-
yksen hyväksi. Perinteisestä kilpahuudannas-

ta huutokauppa poikkeaa suuresti, sillä se kestää yli 
kolme viikkoa. 

Huutaminen tapahtuu kirjallisesti, tuomalla tai 
lähettämällä oma tarjouspyyntö diakoni Sami Rii-
piselle. Tarjouspyynnön voi osoittaa hänelle Tuiran 
kirkolle osoitteeseen Myllytie 5, 90500 Oulu. Huu-
tokaupan voittaja selviää perjantaina 29. huhtikuu-
ta kello 16 jälkeen.

Huutokaupassa eniten tarjoavalle myydään Hal-
pa-Hallin lahjoittama sähköskootteri Leone. Mallia 
mainostetaan seuraavanlaisilla tiedoilla: sähkönku-
lutus noin 3 kwh sadalla kilometrillä, säädettävä ta-
kaiskunvaimennus, digitaalimittaristo joka kertoo 
nopeuden, ajan ja latauksen tilan. Leonen luvataan 
olevan myös äänetön ja hajuton. 

Liikkuipa sitten kahdella tai neljällä renkaal-
la, myös jokakeväisellä renkaiden vaihdolla voi tu-
kea Yhteisvastuukeräystä. Tiistaina 26. huhtikuuta 
kello 17 alkaen järjestetään renkaanvaihtotempa-
us Kaarnatien Seolla. Erillistä jonotusjärjestelmää 
ei ole, vaan renkaat vaihdetaan huoltoaseman väen 
toimesta tulojärjestyksessä.

Vaihtotyön hinta on 20 euroa. Viime vuonna vas-
taava tempaus tuotti liki 600 euroa. Lisätietoja huu-
tokaupasta ja renkaanvaihtotempauksesta saa dia-
koni Sami Riipiseltä numerosta 040 5747 149.

ELSI SALOVAARA
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Palmusunnuntain perhemessu –
kerromme sen kuvin 
sunnuntaina 17.4. klo 12 Maikkulan kappelissa

Perhemessun toimittaa Erja Järvi ja siinä avustaa 
Sirpa Kemppainen, Riitta Yliluoma ja Pia Vaarala. 
Kanttorina Riitta Piippo. Mukana Maikkulan 
lapsikuoro. Messu alkaa kulkueella, lapset ja 
aikuiset saavat osallistua. Esirukouksen ovat 
tehneet Lämsänjärven päiväkodin Jekkulit. 
Slideshow: Kati Naisniemi. Lapset voi tuoda 
ehtoolliselle tai siunattavaksi. Kesto noin 40 min. 
Kolehti Gideoneille. Kahvi- ja mehutarjoilu. 

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

Teoksen esittävät Tuomas Katajala evankelista, Jor-
ma Hynninen Jeesus, Ari Rautakoski Pilatus ja Pie-
tari, Helena Juntunen sopraano, Essi Luttinen alt-
to, Heikki Rainio tenori ja Jari Parvianen basso. 
Oulun katedraalikuoro, Sofia Magdalena -yhtye ja 
Oulunsalo ensemble. Teoksen johtaa Raimo Paa-
so. Ohjelma 20 / 15 euroa. Ohjelmia myydään tun-
tia ennen ovelta ja sen ostaneilla on etuoikeus is-
tumapaikoille.

Hiljaisen viikon iltamusiikki 
maanantaina 18.4. klo 19 Pyhän Tuomaan kirkossa

Toimittaa Juha Tahkokorpi, kanttorina Lau-
ra Kumpula. Lapsikuoro, johtaa Laura Kumpula. 
Säestys ja nokkahuilu Johanna Kinnunen.

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.

Matkalla pääsiäiseen -perhekirkko 
keskiviikkona 20.4. klo 10 Kastellin kirkossa 

Jumalanpalvelus on tarkoitettu kaikenikäisille ja 
toteutettu pienimpien ehdoilla. Saarna toteutetaan 
draamana. Mukana Karjasillan seurakunnan las-
tenohjaajat, Erja-pappi ja Riitta-kanttori sekä Ant-
ti ja Vähis. Kesto noin 40 min. Lopuksi jäätelötar-
joilu.

Pääsiäis-
tapahtumia 

kirkossa

Juutalaisin silmin – 
taustaa Uuden Testamentin 

käsitteille 

sunnuntaina 17.4. klo 13
Keskustan seurakuntatalossa 

Terveiset Shalhevetjah´sta ja kaksi raamattuluentoa 
heprealaisen musiikin kera: klo 13 Leeviläinen pa-
pisto ja klo 15 Palmusunnuntain aasiskandaali. Uu-
den Testamentin juurista ja käsitteistä kertoo Raa-
matun alkukielten ja juutalaisuuden tutkija FM Da-
niel Brecher. Mukana myös nimikkolähetit Eeva ja 
Mika Pouke. Vapaa pääsy, kolehti lähetystyölle. Jär-
jestää Oulun tuomiokirkkoseurakunta.

Matalan kynnyksen raamis 
keskiviikkona 20.4. klo 18 Elohuoneella 

Tänne olet tervetullut, vaikket olisi Raamattua kos-
kaan aukaissutkaan. Tänne olet tervetullut, vaik-
ka osaisit Raamattusi kannesta kanteen. Tutkitaan 
ja ihmetellään Raamattua yhdessä. Tarjolla pientä 
purtavaa ja rentoa seuraa. Lisätietoja pastori Han-
na-Maija Ollanketo, p. 050 564 90 70, hanna-mai-
ja.ollanketo@evl.fi.

Lasten
tapahtumat
seurakunnissa

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 30.5.

Virsikaraokeilta 
torstaina 14.4. klo 18 

Ylikiimingin seurakuntatalossa 

Tule rohkeasti laulamaan virsikaraoketa. Illan isän-
tänä Leo Rahko ja iltahartaus Olavi Isokoski. Pientä 
naposteltavaa ja arvontaa Yhteisvastuun hyväksi.

Perheasiain 
neuvottelukeskus muuttaa

Perheasiain neuvottelukeskus muuttaa uuteen osoit-
teeseen 2.5. Uusi osoite on Veteraanikatu 9.

30 hopearahan
tähden -ilta
torstaina 21.4. klo 18 
Maikkulan kappelissa

Tapahtuma on suunnattu 
nuorille. Iltaan sisältyy messu, 
ruokailu ja elokuva Matteuksen 
pasoliini.

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 40 euroa. Ilmoittautu-
miset arkisin klo 16 jälkeen Tuulalle, p. 050 381 5689. 
Järjestetään myös edullinen majoitus ja ruokailu si-
tä pyytäneille.

Talkoolaisia kaivataan 
herättäjäjuhlille 8.–10.7.

Tarvitsemme vielä noin 1 500 talkoolaista. Tarjolla on 
monenlaista tehtävää juhla-alueen rakentamisesta 
pöytien siistimiseen ja liikenteenvalvontaan. Ilmoit-
tautuminen joko nettisivujen kautta www.oulunhe-
rattajajuhlat.fi//ilmoittaudu_talkoisiin tai puhelimit-
se Heikki Kaikkoselle, p. 040 5025 010.

Huom! Koulutamme juhlia varten myös järjestyksen-
valvojia 18.–20.4. ja 2.–4.5. Kurssin läpäisseet saavat 
järjestyksenvalvojakortin. Kurssi on ilmainen herättä-
juhlien järjestyksenvalvojiksi sitoutuville.

Tapahtumia
nuorille aikuisille

Omaishoitajien virkistyspäivä 
lauantaina 14.5. Rokuan leirikeskuksessa

Lähtö linja-autoaseman tilausajolaiturilta klo 8.30. Oh-
jelmassa ulkoilua, yhdessäoloa ja virkistävää toimin-
taa. Retken hinta 18 euroa / hlö sisältää matkat, ruo-
kailun ja vakuutuksen Oulun ev.-lut. seurakuntien jä-
senille. Retkelle ilmoittautumiset 21.4. mennessä Ou-
lun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toimistolle, p. 
(08) 8821 690. Retkellä diakonissat Kati Riipinen ja Kir-
si Karppinen sekä omaishoidon ohjaaja Heini Kemola.

Kulttuuria

Kirjavirtaa Pappilassa! 
Kirjallisuuspiiri lukevaisille 
keskiviikkona 20.4. klo 18–20 Kastellin kirkossa 

Elina Hirvonen: Kauimpana kuolemasta JA 
Marjane Satrapi: Persepolis – iranilainen 
lapsuuteni.
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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.

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

Kastetut: 
Tuomiokirkko: Samuel Aar-
ne Nikolai Myllylä, Teemu Jo-
hannes Suorsa, Niclas Henrik 
Säkkinen, Sofia Enni Johan-
na Yrjämä.
Karjasilta: Telma Lotta Ra-
mona Aarnio, Emmi Sofia 
Anttila, Olivia Jasmine Ngo-
zi Edereho, Pieta Maria Ka-
tariina Heikkilä, Valto Lau-
ri Aapeli Hiltunen, Minttu 
Olivia Hyvärinen, Lotta Vil-
ma Sofia Keränen, Antti Erk-
ki Alexander Kilpelänaho, El-
la Sofia Koponen, Hugo Veik-
ko Koskenaho, Noel Otto Ro-
bert Käräjäoja, Elias Toivo Pa-
sinpoika Lyytinen, Saga Emi-
lia Maijala, Laura Karoliina 
Mäntynen, Pihla Maria Ka-
roliina Rissanen, Leo Paavo 
Benjamin Termä.
Tuira: Josefina Ajan Mary 
Boi, Blake Samuel Aleksi Bur-
row, Eero Magnus Hannu, Sal-
li Ainikki Herukka, Lenni Kas-
per Häll, Milla Kaarin Mika-
ela Juuso, Emilia Noora Maria 
Kerkelä, Viivi Isabella Komu-
lainen, Eerik Ilmari Pohjola, 
Eve Amanda Olivia Pyy, Em-
ma Inkeri Suvanto, Inka-Lotta 
Anneli Toivanen, Erik Mikael 
Virrankari, Aapi Eelis Yliaska.
Oulujoki: Lyydia Alina Hal-
kola, Maximilian David Kaja, 
Niko Samuel Korhonen, Riina 
Sara Sofia Kostamovaara, Eli-
na Sylvia Lohi, Ninni Sofian-

Elämän polku
na Luokkanen, Pinja Emilia 
Palinsaari, Juho Joona Hen-
rik Savela, Minttu Nelli He-
lena Savela.

Vihityt:
Karjasilta: Sampo Matias 
Saarinen ja Anniina Susanna 
Sääskilahti.
Tuira: Timo Erkki Haipus 
ja Katja Maria Anneli Mu-
honen, Tero Teppo Kristi-
an Kerkelä ja Johanna Ma-
ria Posti.

Kuolleet:
Tuomiokirkko Juha Kalevi 
Henttonen 84, Liisa Orvok-
ki Kaasila s. Siikala 69, Yrjö 
Heikki Kallioniemi 87, Sylvia 
Margit Malmi s. Hoffman 
89, Matti Johannes Pohjo-
nen 86, Anne-Marja Han-
nele Rundström-Honga s. 
Rundström 55.
Karjasilta: Hilkka Marjan-
na Kujala s. Meura 87, Toi-
vo Henrik Niemelä 88, Ola-
vi Johannes Ontero 82, Lau-
ri Jaakko Saarela 80, Raija 
Elisabet Tauriainen s. Raita-
maa 87.
Tuira: Matti Yrjö Arbelius 57, 
Helli Margareeta Holappa s. 
Joutsenniemi 92, Anja Inke-
ri Niskanen s. Eskelinen 85.
Oulujoki: Jyrki Kristian Aar-
nio 47, Kalle Henrikki Vim-
pari 85.

Vapaaehtoisten 
koulutusilta 

maanantaina 2.5. klo 16.30–19 
Keskustan seurakuntatalossa, 2.krs. 

Illan aiheena on voimaantuminen. Luennoitsijana on 
KT Juha Siitonen Empowerment Housesta. Aloitamme 
illan kahvittelulla klo 16.30. Luennot klo 17–19. Ilmoit-
tautuminen 26.4. mennessä  p. (08) 3161 340 tai www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo. Tilaisuus on maksuton.

Retki Tampereelle 
10–14-vuotiaille 

27.–29. toukokuuta

Retki on tarkoitettu oululaisille tytöille ja pojille. 
Käymme Pandan tehtaanmyymälässä, Vaajakoskel-
la, Jyväskylässä. Lauantaina vietämme viisi tuntia 
Särkänniemessä. Sunnuntaina osallistumme juma-
lanpalvelukseen Ylöjärven kirkossa. Yövymme ja 
ruokailemme Tampereen seurakuntien leirikesku-
kessa, Torpassa. 
 Retken hinta on 150 €. Retken hintaan sisältyy 
bussimatka, majoitus, ruokailut, sisäänpääsymaksut 
tutustumiskohteisiin sekä tapaturmavakuutus oulu-
laisille ev.-lut.seurakuntien jäsenille. Retkelle otam-
me 45 retkeläistä ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 Ilmoittautumiset yhteisten seurakuntapalvelujen 
toimistoon, p. (08) 3161 340 (ma-pe klo 9–16) tai 
www.oulunseurakunnnat.fi/ilmo viimeistään 6.5. 
mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään retkikirje. 
Lisätietoja retkestä Esa Harjulta, p. 040 575 2713 tai 
esa.harju@evl.fi.

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.

Oulujoen seurakunnan 
eläkeläisten kevätretki Ranualle 

torstaina 19.5. 

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

R anua Zo o
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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

A ar o Ku k ko h ov i
Kirkkokuoro to 14.4. klo 
18.30. 
Palmusunnuntain perhe-
messu su 17.4. klo 10. Toimit-
taa Timo Juntunen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell.
Ahtisaarna ti 19.4. klo 19. Toi-
mittaa Timo Juntunen, kant-
torina Kaisamarja Stöckell.

Päiväkerhot ja perhekerho 
normaalisti viikolla 15, Hil-
jaisella viikolla ei kerhotoi-
mintaa.
Kokkikerho to 14.4. klo 14, 
ryhmä A. 
Metsähanhet torstaisin  klo 
18 Naskunlaavulla. 
Ystävyyden taloa ei ole 
poikkeuksellisesti pe 15.4, ko-
koonnumme seuraavan ker-
ran pe 29.4.
Hiljaisen viikon tilaisuudet: 
Ma 18.4. klo 19 iltajumalan-
palvelus kirkossa. Ti 19.4. klo 
19 iltajumalanpalvelus kir-
kossa. Ke 20.4. klo 14 har-
taushetki Lumilyhdyssä. Kii-
rastorstaina 21.4. klo 19 ilta-
messu kirkossa. Pitkäperjan-
taina 22.4. klo 10 sanajuma-
lanpalvelus kirkossa. 
Pikkukirkko ti 19.4. klo 10 
kirkossa. 
Kuoro ti 19.4. klo 19.30 kir-
kossa. Ke 20.4. ei kuoroa.
Koulun pääsiäiskirkko to 
21.4. klo 9 kirkossa.
Partio: Leirikirkko ja yv-tem-
paus Limingan Niittykärppi-
en partiokämpällä su 17.4. 
klo 18. Kirkon jälkeen mak-
karoita ja mehua.
Diakonia: Marjon tavoitat 
puhelimitse p. 045 6381 973.

Lukijoita kaivataan! Halu-
aisitko lähteä mukaan juma-
lanpalveluksen lukijarinkiin? 
Ole yhteydessä Markkuun p. 
045 236 9094.
Rauhanyhdistys: Rauhan-
yhdistys: Pe 15.4. klo 19 raa-
mattuluokka 5-6lk Heinäsel-
lä ja 6-7lk A&J Anttilalla. La 
16.4. klo 12 kevät-työmyyjäi-
set ry:llä. Su 17.4. klo 12 pyhä-
koulu I Lääkkö II A&J Anttila 
III Oikarinen ja klo 16 seurat
Lumilyhdyssä. 
Kastettu: Aino Iina Victoria 
Aspegren, Oona Iris Amelia 
Lahtimaa ja Peetu Veikko Ju-
hani Lassila.

Saarenkartanon ehtoollis-
hartaus to 21.4. klo 14.30. 
Kiirastorstain messu to 
21.4. klo 19. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, avustaa Mar-
ja Rantasuomela, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell.
Kuollut: Onni Kalervo Rai-
takallio 89.

Nuorten kesätyöpaikkojen 
haku käynnissä 
Toimita hakemuksesi kirjeellä tai sähköpostitse 
kirkkoherranvirastoon huhtikuun loppuun mennessä. 
(Toukolantie 3 tai lumijoen.seurakunta@evl.fi) Hakijan 
tulee täyttää 16 vuotta viimeistään kesäkuun loppuun 
mennessä.

Kirkkoherra Timo Juntunen aloitti työnsä Hailuodossa 10.4. 
Seurakuntalaiset toivottivat Timon ja vaimon Anne-Marian 
lämpimästi tervetulleeksi Hailuotoon. Varsinainen kirkko-
herran virkaanasettaminen tapahtuu elokuussa.

Messias-ennustuksia 
tuomiokirkossa

Oululainen Pyhän Hil-
degardin seura ry ker-
too palmusunnuntain 
alla, kuinka Jeesukses-

ta on ilmoitettu jo Vanhassa 
testamentissa. Jumalan seitse-
män ilmoitusta Jeesuksesta Mes-
siaasta -niminen tilaisuus jär-
jestetään lauantaina 16.4. klo 
17 Oulun tuomiokirkon kryp-
tassa. Lähteinä on Raamatun 
tekstejä sekä Hildegard Binge-

niläisen ajatuksia. Lisäksi tilai-
suudessa on kuorolaulua.

– Näiden tekstien kautta selvi-
ää, että Jeesuksesta on ilmoitettu 
Vanhan testamentin kirjoituksis-
sa, seuran puheenjohtaja Terttu 
Kolivuori selittää.

– Nämä kirjoitukset toteutu-
vat Uudessa testamentissa. Esi-
merkiksi Kristuksen ristinkuole-
ma on kuvattu jo Vanhan testa-
mentin puolella.

Tilaisuudessa luetaan Raa-
matun tekstejä, jossa kerrotaan 
Messiaan tulemisesta. Kuhun-
kin tekstiin liittyen luetaan ote 
Hildegard Bingeniläisen kirjasta 
Scivias. Tekstien välissä kuullaan 
laulua Gloria- ja Agape-ryhmien 
esittämänä. Jokaiselle ennustus-
tekstille sytytetään oma kyntti-
länsä seitsenhaaraisessa kyntte-
likössä.

– Viime vuonna järjestimme 

tilaisuuden, jossa kerrottiin Tori-
non käärinliinoista. Ilta oli niin 
onnistunut, että halusimme jär-
jestää jotain myös tämän pääsiäi-
sen alla, Kolivuori kertoo.

Hän toivottaa kaikki tervetul-
leiksi tilaisuuteen.

– Erityisesti tilaisuus sopii niil-
le, jotka etsivät syvää tietoa ja to-
tuutta Raamatusta, hän kuvailee.

Abbedissan 
viisautta keskiajalta
Hildegard Bingeniläinen oli 
1100-luvulla elänyt saksalainen 
abbedissa, kirjailija, mystikko ja 
kirkkomusiikin säveltäjä. Hänen 
jälkeensä on jäänyt laaja kirjalli-
nen tuotanto, joka käsittelee ai-
heita teologiasta lääketieteeseen.

Oululainen Hildegardil-
le omistettu seura on perustet-
tu vuonna 1995. Se pyrkii edis-
tämään Hildegardin elämäntyön 
tuntemusta. Seuran jäsenet ovat 
perehtyneet muun muassa Hil-
degardin ruokasuosituksiin ja 
terveysohjeisiin. Gregoriaanista 
laulua esittävä Gloria-lauluryh-
mä toimii seuran yhteydessä.

Oulun Hildegard-seura tekee 
yhteistyötä myös muiden samal-
le naiselle omistettujen seurojen 
kanssa. Harrastajia löytyy muun 
muassa Saksasta, Ruotsista ja Eng-
lannista.

KAISA ANTTILA

Gloria-ryhmä esiintymässä.
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eurakunnissa tapahtuu 14.–21.4.2011S

Kirkkoherranvirasto 
ja taloustoimisto 

avoinna 
kiirastorstaina 

21.4. 
klo 10–14.

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

Parisuhteen 
rikastamis-

viikonloppu, Rikasta 
minua! -kurssi 

13.–15.5.
Luurinmutkassa 

Kirkkoherranvirasto avoin-
na ma-ti ja pe klo 9–15, ke 
klo 9–14, to klo 9–17. Virasto 
avoinna kiirastorstaina 21.4. 
klo 9–15.
Seitsemän kirjettä seura-
kunnalle – Ilmestyskirja 
avautuu, miniluento ja kes-
kustelua to 14.4. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa. Il-
lan aiheesta Sardes ja suvait-
sevaisuuden rajat 3:1-6 alus-
taa Pekka Rehumäki.
Konservatorion oppilaskon-
sertti to 14.4. klo 18.30 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Askeleet pe 15.4. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Versojen vuosikokous su 
17.4. klo 15 Kirkonkykän srk-
kodissa, josta siirrytään har-
joituksiin ja Sanan ja rukouk-
sen iltaan kirkkoon.
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 Kolminai-
suuden kirkossa. 
Eläkeläisten 
piirejä ei ole 
hiljaisella vii-
kolla 20.–21.4. 
Kirkkokuoroa 
ei ole 20.4.
Lasten pääsi-
äiskirkot ke 20.4. 
klo 9.15 ja 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkos-
sa, to 21.4. klo 9.30 ja 10.15 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. 
Varhaisnuorten kuorot 8–14 
-vuotiaille Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa to klo 15.30-
16.15 ja Kokkokankaan srk-
keskuksessa pe klo 15-16. 
Hautausmaan siivoustal-
koot ke 4.5. klo 12-15. Ruo-
kailu klo 15 Kirkonkylän srk-
kodissa. Omat haravat mu-
kaan!
Omaishoitajien leiri Roku-

an 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.
Parisuhteen rikastamisvii-
konloppu, Rikasta minua! 
-kurssi 13.–15.5.Luurinmut-
kan leirikeskuksessa Utajär-
vellä. Ks. lisää www.evl.fi/
srk/kempele. Ilmoittautumi-
set 2.5. mennessä Saija Kive-
lälle p. 040 7790 375. Järj. Ka-
taja ry. ja Kempeleen seura-
kunta.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-

kon valinta arkisin klo 
9–14, Kurikkatie 3.

Aamukahvi-
la työttömil-
le, eläkeläisil-
le ja kaikille, 
joilla on päi-
visin aikaa 
maanantaisin 

klo 10–12 Kir-
konkylän srk-ko-

dissa. 
Kirpputori Ilonpisara 

avoinna ti ja to klo 14–17, la 
klo 10–13. Kirpputori kiinni 
hiljaisella viikolla.
Varhaisnuorten kerhot ks. ko-
tisivuilta www.evl.fi/srk/kem-

Virsiä ja hengellisiä lauluja 
2. pääsiäispäivänä 25.4. klo 15 

Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 

Kolehti yhteisvastuulle. Lähetä oma virsitoiveesi 21.4. 
mennessä tekstiviestinä p. 040 7790 316 tai 040 7790 337.

Sanan ja 
rukouksen ilta 

su 17.4. klo 17 
kirkossa. Vieraana 
joht. perheneuvoja 

Seppo Viljamaa, 
Oulusta.

70–75 
-vuotiaiden 

juhla 
su 15.5. 

Ilmoittautumiset 
29.4. mennessä 

kirkkoherranvirastoon 
p. (08) 5614 500.

Rovastikunnallinen retki 
LÄHETYSJUHLILLE PORIIN 

10.-12.6. 
Lähtö pe 10.6. aamulla,  
paluu su 12.6. illalla. 
 

Hinta: 100e, sis. Bussikuljetukset, majoi-
tus ja aamiaiset Hotelli Amadossa 2hh. 
Lähetysjuhlien ohjelma on pääosin ilmai-
nen. Ruokailut omakustanteisesti. 
 

Ilmoittautumiset 13.5. mennessä  
lähetyssihteerille p. 040 7797705 tai  
minna.sorvala@evl.fi 

Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 14.4. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa. 
Rukouspiiri to 14.4. klo 18 
Puttaan Tuvassa.
Kellonkartanon toimintaa: 
pääsiäiskirkko su 24.4. klo 13 
Kellonkartanossa.
Nuorten raamis torstaisin 
klo 18–20 Wirkkulassa. Illois-
sa pohdimme meitä kiinnos-
tavia asioita ja tarkastelem-
me niitä Raamatun valossa.
Missiokerho (varhaisnuor-
ten raamattu- ja lähetysker-
ho) perjantaisin klo 15–
16.30 Puttaan Tu-
vassa.
Perhekerhot: 
Jokelan van-
halla kou-
lulla tiistai-
sin klo 10–
11.30, Kel-
lon srk-ko-
dissa torstai-
sin klo 9.30–11, 
Martinniemen 
srk-kodissa perjantai-
sin klo 9.30–11 sekä kirkonky-
län Vakkurilassa perjantaisin 
klo 10–11.30. Perhekerhoon 
ei ole ilmoittautumista.
Apua arjen askareisiin seu-
rakunnan nuorten matkaryh-
män kautta. Tiedustelut Tar-
ja Kainulainen p. 040 8245 
861 tai Elisa Manninen p. 045 
6576 122.
Puttaan Tupa Kirkkotie 10 
C, seurakunnan avoin käyn-
tipaikka torstaisin klo 12–15 
ja perjantaisin klo 12–15. Sau-
vakävelyä perjantaisin klo 12. 

Kevään nuortenleiri rip-
pikoulun käyneille nuorille 
13.–15.5. Isollaniemellä. Lei-
rillä mm. valmistelemme 
syksyn lähetysjuhlia 
ja mietimme mihin 
kaikkeen Jumala 
meitä kutsuu. Il-
moittautuminen 
4.4.–3.5. välisenä 
aikana osoittees-
sa www.alakkonää-
mua.fi -> toiminta -> 
nuorisotyö. Leirin hinta on 10 
€ ja ilmoittautuneille lähete-
tään leirikirje. Lisätietoja Tar-

jalta 040 8245 861 tai 
Elisalta 045 6576 

122.
Suomen Lä-
hetysseuran 
vuosijuhlat 
10.–12.6. Po-
rissa. Matkat 
ja majoitus 40–

50 euroa / hlö 
kotimajoitukses-

sa, omat lakanat. Il-
moittaudu 13.5. mennes-

sä Helena Ylimaulalle, p. 040 
5014 764.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: raamat-
tuluokka pe 15.4. klo 18.30 
ry:llä, pyhäkoulut su 17.4. klo 
12 Niemimäellä, V-P. Holmal-
la, Korhosella ja Rantalalla, 
seurat su 17.4. klo 17 ry:llä. 
Kello: raamattuluokka pe 
15.4. klo 17.30 ry:llä, ompelu-
seurat pe 15.4. klo 18.30 Re-
hulla, nuortenilta la 16.4. klo 
19 Jokikylän ry:llä. Jokiky-
lä: isojen ja pienten raamat-

tuluokka pe 15.4. klo 17.30 
ry:llä, ompeluseurat pe 15.4. 
klo 18.30 Alli ja Esko Taavits-

ainen, ry:llä Auli ja Mik-
ko Seppänen, nuor-

tenilta la 16.4. klo 
19 ry:llä, pyhäkou-
lut su 17.4. klo 12, 
seurat su 17.4. klo 
14 vuodeosastolla 

ja klo 16 ry:llä, yh-
teiskerho ti 19.4. klo 

17.30 ry:llä.
Kastettu: Augusti Sakari-
as Hyry, Sani Sofia Räsänen, 
Lilja Sofia Hannele Uusitalo, 
Emilia Anna Helvi Posio, On-
ni Akseli Sieppi, Eemil Pekka 
Juhani Pulkkinen, Miro Ant-
to Karjalainen, Ville Henrik Il-
mari Lotvonen.
Avioliittoon kuulutettu: 
Tuomo Tapio Rehu ja Anna 
Emilia Kellokumpu.
Kuolleet: Asta Inkeri Mar-
jatta Mosorin 82, Toivo Ola-
vi Kela 77.

Wapputempaus 
Yhteisvastuukeräykselle 

la 30.4. klo 12–14 Wirkkulassa. 

Myytävänä ennakkovarausten perusteella 
munkkeja ja simaa. Sitovat ennakkovaraukset 

diakoniatoimistoon pe 15.4. klo 9–11 p. (08) 5472 636 
tai 26.4. p. 040 5898 362 vastaajaan. Munkit 0,6 € / 

kpl vähintään 5 kpl tilaus. Sima 1,5 l / 2,5 €. Varaukset 
voi noutaa Wirkkulasta la 30.4. klo 12–14.

Urkuvartti 
ke 20.4. klo 12.15 
srk-keskuksessa, 
Raakel Pöyhtäri.

pele/nuorisot_kerhot.htm.  
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. Yö-
pappila pe 15.4. klo 20 Van-
hassa pappilassa. Nuorten 
pelivuoro ti klo 16.30 Kirkon-
kylän koululla. Päivystys Zep-
pelinissä pe klo 16–19. 
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella.  
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Raamattuluokat pe 15.4. klo 
18 pienemmät: Heikkinen, Si-
nipyrstöntie 7, iltakylä. Isom-
mat: Ahola, Lähetvainion-

tie 11. Nuortenilta pe 15.4. 
klo 19 ry.llä. Raamattuluok-
kalaisten retki la 16.4. lähtö 
ry.ltä klo 10. Seurat, Oulun 
ry:n kanssa yht. la 16.4. klo 
19 ry:llä. Seurat su 17.4. klo 16 
ry:llä. Pääsiäisajan lauluilta ti 
19.4. klo 19 Pyhän Kolminai-
suuden kirkko. Murto: Lau-
luseurat pe 15.4. klo 19 Tere-
sa ja Harri Lohella, Tuulipur-
to 8. aviopuolisoilta la 16.4. 
klo 18 ry:llä. Seurat su 17.4. 
klo 16 ry:llä.
Kastetut: Aleksi Luka Ola-
vi Karppinen, Emilia Kristii-
na Vainionpää, Lenni Christi-
an Ranta, Daniel Kari Sebas-
tian Pohjola.
Vihitty: Antti Kalervo Paak-
konen ja Iina Maria Sarajärvi.
Kuollut: Aaro Eino Säikkä-
lä, 81.

Diakonia-
työntekijöillä 

ei vastaanottoa 
16.–25.4.
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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
91900 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 

Yökahvila pe 15.4. klo 18.30-
22 seurakuntakeskus
Pyhäkoulu su 17.4. klo 12 
kirkkopirtillä.
Esikkoryhmä ti 19.4. 
klo 10–12 Jäälin 
seurakuntakodil-
la. Huom! Lasten 
pääsiäiskirkko al-
kaa klo 10 Jää-
lin seurakuntako-
dilla.
Juttunurkkaa ja 
työttömien / pienitu-
loisten eläkeläisten ruokai-
lua ei ole 18.4. ja 25.4.   
Eläkeläisten seurakunta-
kerho ti 26.4. klo 13 Jää-
lin seurakuntakodilla. Kul-
jetuspyynnöt maanantaihin 
klo 12 mennessä 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. 
Naisten sauna-
ilta to 28.4. klo 

18–20 Suvelan lei-
rikeskuksessa. Tule 

viettämään yhteistä 
aikaa saunoen, rentoutuen 
ja pientä iltapalaa nauttien. 
Tiedustelut Seija Lomma 040 
5793 247.
Kevät Keikaus 14.4. klo 15–
18 Jäälin seurakuntakodilla 
Talutusratsastusta (2 €), on-

nenpyörä, toimintapisteitä, 
arpajaiset. Buffetista kah-
via, munkkeja, makkaroita. 
Tuotto YV-keräykselle. Ter-
vetuloa!
Perhekerhot ja ja Perhekah-
vilat eivät kokoonnu hiljai-
sella viikolla 16.
Päiväkerhot ja lasten park-
ki: Eivät kokoonnu pääsiäisen 
aikaan 18.4.–25.4.
Naisten päivät Pudasjärvel-
lä 30.4.–1.5. Ohjelmassa on 
mm. Aila Valtavaaran luen-
toja. Lisätiedot, ilmoittau-
tumiset ja ruokavaliot Er-
jalle 26.4. klo 12 mennessä 
0400 775 164 tai erja.haho@
evl.fi.

Lasten Pääsiäiskirkot
Lapsityön kevään kohokohta lähestyy eli tervetuloa 
lapset päivähoidosta hoitajineen, kotoa sisaruksineen, 
vanhempineen tai isovanhempineen lasten pääsiäis-
kirkkoihin! 
Lasten pääsiäiskirkoissa saamme eläytyä pääsiäisen sa-
nomaan laulaen, leikkien ja äännellen. Lapset voivat as-
karrella pääsiäiskirkkoihin palmunoksan.
Tilaisuuksia järjestetään seuraavasti: Tiistai 19.4. Las-
ten pääsiäiskirkot klo 9 ja 10 Jäälin seurakuntako-
dissa. Toimittaa Harri Isopahkala, avustaa lapsityön-
tekijät ja kanttorina Jarkko Metsänheimo.
Keskiviikko 20.4. Lasten pääsiäiskirkot klo 9 ja 10 kir-
kossa. Toimittaa Harri Isopahkala, avustaa lapsityöntekijät ja kanttorina Marja Ainali.
Keskiviikko 20.4. Perheiden iltakirkko klo 19 kirkossa. Toimittaa Harri Isopahkala, 
avustaa lapsityöntekijät ja kanttorina Marja Ainali, Kiimingin kiurujen nuorisokuoro, 
johtajana Tiina Saukkoriipi-Haapala. (Sama sisältö kuin lasten pääsiäiskirkoissa). 

Hartaus 14.4. klo 14 Alatem-
meksen vanhainkodilla.
Kuorot: Tähdet to 14.4. klo 
16–17 srk-talolla.
Rippikoulu: Kesä 2 -ryh-
män opetus 2 la 16.4. klo 
12–17 pappilan sa-
lissa. Omat eväät 
mukaan. (Kesä 
1-ryhmäläisten 
korvaustunti, 
jos poissaolo 
opetuksesta 
9.4.) 
Päiväkotien 
pääsiäiskirkko 
ma 18.4. klo 9.30 
kirkossa.
Nuorisotyö: Nuortenilta 
to 14.4. klo 18–20 Tupoksen 
nuokkarilla. Kerhot pääsiäis-
lomalla 19.–25.4. Silloin ei siis 
ole kerhoja! Pääsiäisaskarte-
luillat ti 19.4. Tupoksen Va-
namossa je ke 20.4. kirkon-
kylällä NuorisoNurkassa klo 
16.30–18. Ilmoittaudu Helille 
puh. 0400 803837 14.4. men-
nessä.
Diakoniatyö: Äitiverkko tä-
nään torstaina klo 13-15 Va-
namossa. Tupoksen Olohuo-

neen pääsiäisaskarteluja tiis-
taina 19.4. klo 13–15 Vana-
mon alakerrassa.
Hyvänmielenpäiväkahvit 
26.4. klo 12 Vintillä, Pappilan 
pihapiirissä, mukana psyko-

logi Antti. 27.4. klo 
11.30 Veteraani-

juhla: seura-
kuntakerho 
osallistuu. 
Alkaa ruo-
katarjoilulla. 
Lähetys-

vintti ko-
koontuu seu-

raavan kerran 
ma 2.5. klo 12–14.

Kanttori Mika Kotkaran-
ta lomalla 25.4.–3.5., sijaise-
na Hanna Korri.
Partio: Kaikkien sudenpen-
tupoikien retki Liisanlinnas-
sa to 14.4. klo 18–20. Tarkem-
mat tiedot retkikirjeessä, jon-
ka saa Kotikololta tai Akelal-
ta. Tietoa myös netissä. Päi-
vystys Partiotoimistossa pe 
15.4. klo 15–17. Lippukunnan 
hallitus Partiokämpällä pe 
15.4. klo 18–20. Asiat Riikalle. 
Omat eväät. Päkmä-2011 par-

tiotaitokilpailut seikkailijoille 
ja tarpojille Partiokämpällä la 
16.4. Tarkemmat tiedot netis-
sä. Ilmoittautuminen Makel-
le. Leirikirkko Partiokämpällä 
su 17.4. klo 18–20. Kokoontu-
minen kämpän lähelle Partio-
polun alkuun, josta yhdessä 
kulkueena kirkkoon. Lämmin
säähän sopiva asu, partiolai-
silla myös partioasu. Varus-
tuksena istuinalusta ja mu-
ki. Myytävänä kirkon 
jälkeen Yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi 
muurikkalättyjä, 
makkaraa ja me-
hua. Ajo-ohje: 
Limingasta Paa-
volantietä (86),
numeron 91 
kohdalta kään-
nytään oikealle, 
n. 1 km:n jälkeen 
partiopolku. Opas-
tus. Kaikki ovat ter-
vetulleita. 18.–25.4. 
Hiljainen viikko. Ei ole 
partiotoimintaa. Hiljenn-
ymme pääsiäisen sanoman 
äärelle.
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka (7.–8.) pe 15.4. klo 
18.30 ry:llä. Raamattuluokka 
(5.–6.) la 16.4. klo 18.30 ry:llä. 
Pyhäkoulut su 17.4. klo 11.30 
ja seurat klo 14 Niittypirtin 
palvelutalolla ja klo 17 sekä 
18.30 seurat ry:llä.
Varttuneidenkerho to 21.4. 
on peruttu.
Kastettu: Eeka Leevi Len-
nartti Jussinniemi, Miina Me-
lina Pulkkinen.

Lasse Heikkilän säveltämä 
Suomalainen messu 

sunnuntaina 17.4. klo 15 Limingan kirkossa. 

Esittää sekakuoro Lakeuden Laulu, 
johtaa Ahti Sepp.

Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 euroa, 
tuotto Yhteisvastuulle.

Omaishoitajaleiri 
9.–11.5.  Rokuan  kuntokeskuksessa. 

Omavastuu 50 euroa
Ilmoittaudu  27.4. mennessä p. 044 7521 226.

Hiljaisella 
viikolla ei 

päiväkerhoja, 
perhekerhoja eikä 

lähetysvinttiä.

Musiikkiahti 
tiistaina 19.4. klo 19 kirkossa. 
Limingan ja Tyrnävän kirkkokuorot esittävät osia 
teoksesta Ristin tie, säv. Franz Liszt. Tenori- ja 
baritonisoolot Pentti Korkiakoski ja Pentti Saarela. 
Urkurina Mika Kotkaranta. Kuoronjohtajana 
Pentti Korkiakoski. Tyrnävän Kuulammen koulun 
ilmaisutaidon ryhmä, Teija Juntunen. Ilkka Tornberg. 

Palmusunnuntain messu su 17.4. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Jaakko Kaltakari, avustaa Pauli Niemelä ja Tert-
tu Rautiainen-Mulari, saarnaa Seija Helomaa, kanttori-
na Jarkko Metsänheimo, poikakuoro. Messussa kappa-
lainen Seija Helomaan virkaan asettaminen. Kirkkokah-
vit ja juhla seurakuntakeskuksessa.
Uusien messulaulujen kirkko su 17.4. klo 18 Jäälin seu-
rakuntakodissa. Toimittaa Seija Helomaa ja kanttorina 
Jarkko Metsänheimo. 
Hiljainen viikko:
Iltakirkko ma 18.4. klo 19 seurakuntakeskuksessa. Toi-
mittaa Pauli Niemelä ja kanttorina Jarkko Metsänhei-
mo. Muhoksen kirkkokuoro ja Kiimingin kirkkokuoro 
sekä soitinryhmä. 
Iltakirkko ti 19.4. klo 19 Jäälin seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Seija Helomaa ja kanttorina Jarkko Metsänhei-
mo, Matti Laurila, laulu ja nokkahuilu.
Kiirastorstain messu 21.4. klo 19 kirkossa. Toimittaa 
Raimo Salonen, avustaa Harri Isopahkala, kanttorina 
Marja Ainali, Karen Jurvelin, viulu.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 22.4. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Seija Helomaa, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo ja mieskvartetti.
Pääsiäisyön messu la 23.4. klo 23 kirkossa. Toimittaa 
Harri Isopahkala, avustaa Pauli Niemelä ja kanttorina 
Marja Ainali, tyttöjen lauluryhmä sekä viulunsoittajia.
Pääsiäispäivän messu su 24.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Raimo Salonen, avustaa Seija Helomaa ja kanttori-
na Jarkko Metsänheimo ja kirkkokuoro.
Messu su 24.4. klo 13 Jäälin seurakuntakodissa. Toimit-
taa Raimo Salonen ja kanttorina Jarkko Metsänheimo 
ja soitinryhmä.
2. Pääsiäispäivän messu ja kaste ma 25.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pauli Niemelä, saarnaa Jukka Kolmonen, 
kanttorina Marja Ainali.

Hiljaisen viikon 
ja pääsiäisen ajan 
ohjelmaaKevät 

Keikaus 
14.4 klo 15–18 
Jäälin seura-
kuntakodilla
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eurakunnissa tapahtuu 14.–21.4.2011S

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

Pääsiäisnäytelmä 
–Askeleita 

Iloon
Oulunsalon kirkossa
Avoin esitys yleisölle

ti 19.4. klo 17.30.
Rippikoululaisille 

näytelmä on osasuoritus 
rippikoulusta. 

Tilkkutäkkilaulujen ilta 
Murajalla pe 15.4. klo 18.30 
Ruiskuja 3. Tervetuloa.
Palmusunnuntain sävel-
hartaus 17.4. klo 20 kir-
kossa.
Ei pyhäkouluja Palmusun-
nuntaina eikä pääsiäisenä.
Ei päivä- eikä perhekerho-
toimintaa Hiljaisella viikolla 
(vko 16) 
KyläKamarin lauluhetki 
20.4. klo 12.
Lähetysilta ke 20.4. klo 18 
toimitalolla. Vieraana nimik-
kolähettimme Riikka Gam-
melin, Tansania.
Ei hartautta ke 20.4. Salon-
kartanossa, vaan to 21.4. klo 

13 ehtoollinen. 
Herännäisseurat pitkäper-
jantaina 22.4. klo 18.30 Kem-
peleen kirkossa.
Salonpää ry:  Seurat su 17.4. 
klo 16 ry:llä Tuomo Näsänen, 
Erkki Vähäsöyrinki. Seurat 
pe 22.4. klo 16 Aarno Sassi, 
Pentti Kinnunen.
Kirkonkylän ry:  Ahtisaarna 
ti 19.4. klo 19 kirkossa, Mau-
no Linnanmäki. Seurat pe 
22.4. klo 16 Erkki Tölli, Mat-
ti Lääkkö. Seurat su 24.4. klo 
16 Tapio Holma, Mauno Pel-
tokorpi, klo 18 Oulun seudun 
nuorten lauluilta Limingan 
kirkossa. Seurat ma 25.4. klo 
12 Mauno Peltokorpi, Tapio 
Holma klo 16 seurat ja HPE 
kirkossa, Mauno Peltokorpi, 
Tapio Holma.
Syntynyt: Alina Inkeri Hau-
ru.

Kehitysvammaisten 
Tuki ry:n 
sääntömääräinen
kevätkokous la 23.4. klo 
13 Toimintakeskuksessa
Vehnäkujalla. 
Tervetuloa.

Palmusunnuntain 
sävelhartaus 

17.4 klo 20 Oulunsalon kirkossa
Puhe: Pertti Lahtinen

Lapsikuoro
Nuortenkuoro

Soitinyhtye

Hartaus to 14.4. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Simo Pekka 
Pekkala.
Hartaus to 14.4. klo 14 Vire- 
kodissa, Simo Pekka Pekkala.
Naistenpäivä "Liikkeel-
le naiset" la 16.4. klo 
12–17 Utajärvellä. 
Kimppakyytiä tar-
vitsevat ottakaa 
yhteyttä viim. 
15.4. mennes-
sä p. 040 5629 
131 Anja Hämä-
läinen.
Sanginjoen seu-
rakuntapiiri ma 18.4. 
klo 12 Lempi Kassisella, Pek-
ka Kyllönen, Leena Leskelä.
Hartaus ja ehtoollinen ma 
18.4. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Simo Pekka Pekkala.
Kristuksen kärsimysnäytel-
mä "Ruukunkantaja" kaikil-
le seurakunnan ikäihmisten 
kerholaisille ke 20.4. Koivu 
ja tähti -kulttuurikeskukses-
sa. Näytös alkaa klo 12, lippu 

2 euroa/henkilö. Näytelmän 
esittää seurakunnan nuorten 
Hermes-ryhmä.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
19.4. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Simo Pekka Pekkala.

Hartaus ja ehtoolli-
nen ti 19.4. klo 14 

tk-sairaalan B-
osastolla ja klo 
15 ryhmäkodis-
sa, Simo Pekka 
Pekkala.
Hiljaisen vii-

kon musiikki-
hartaus ti 19.4. klo 

19 kirkossa, puhe Pek-
ka Kyllönen, kanttorina Os-
si Kajava.
Hiljaisen viikon iltakirkko 
ti 19.4. klo 19 Laitasaaren ru-
koushuoneessa, toimittaa Si-
mo Pekka Pekkala, kanttori-
na Timo Ustjugov.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
20.4. klo 14 Koivu- ja Tähtiko-
deissa, Pekka Kyllönen.
Rukouspiiri ke 20.4. klo 

17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savolai-
nen.
Limingan rovastikunnan 
retki lähetysjuhlille Poriin 
10.–12.6.2011. Matkan hin-
ta 100 euroa. Hintaan sisältyy 
majoitus kahden hengen huo-
neissa, aamiaiset ja matka. Il-
moittautuminen 13.5. men-
nessä lähetyssihteeri Anja Hä-
mäläiselle, p. 040 5629 131. 
Kuorot: Hiljaisella viikolla 
ei harjoituksia, kirkkokuoro 
esiintyy ke 20.4. klo 19 kir-
kossa.
Lapset ja perheet: Perhe-
kerhot tiistaisin klo 9.30–
11.30 seurakuntatalossa ja 
Päivärinteen seurakuntasa-
lissa sekä torstaisin klo 10–12 
Laitasaaren rukoushuonees-
sa. Palmusunnuntain per-
hekirkko su 17.4. klo 12 kir-
kossa. Päiväkerhot osallistu-
vat Ruukunkantaja -näytel-
män esityksiin ma 18.4. ja ke 
20.4. klo 9.30 ja perhekerhot 
ti 19.4. klo 9.30 Koivu ja tähti 
-kulttuurikeskuksessa.
Nuoret: Koulupastoripäi-
vystys yläkoulussa ja lukiossa 
torstaisin klo 11–12.15. Isos-
koulutusleiri 16.–17.4. Koor-
tilassa, leirikirje koulutetta-
ville.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. Hiljaisen viikon 
iltakirkko ti 19.4. klo 19, Simo 
Pekka Pekkala, Ossi Kajava.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Ompeluseurat to 14.4. 

klo 19 ry:llä. Raamattuluok-
ka 4.–6. lk la 16.4. klo 19 A. 
Taskilalla ja raamattuluok-
ka ja iltakylä 7.–8.lk M. Töl-
lillä. Seurat su 17.4. klo 14 
terveyskeskuksessa ja klo 17 
ry:llä. Päiväkerhot ma 18.4. 
klo 17.30 ja 18.30 ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Sisarilta to 14.4. klo 19 
ry:llä. Ompeluseurat pe 15.4. 

klo 19 ry:llä. Raamattuluok-
ka 7.–8.lk la 16.4 klo 19 Töl-
li, Mettäperäntie 75. Perhe-
kirkko su 17.4. klo 12 kirkos-
sa. Seurat klo 17 ry:llä. Päivä-
kerho ti 19.4. klo 17.30 ry:llä. 
Kastettu: Lumi Taika Isabel-
la Erholtz, Janessa Miia Oli-
via Supperi, Topias Väinö Vil-
jami Syri, Anni Elisa Katariina 
Teeriniemi.

Hiljaisen 
viikon 

passiomusiikkia

keskiviikkona 20.4. 
klo 19 kirkossa. 

Kiimingin ja Muhoksen 
kirkkokuorot sekä 
kamariorkesteri, 

kanttorina Ossi Kajava, 
puhe Simo Pekka Pekkala.

Pääsiäisajan tapahtumat kirkossa 
Palmusunnuntain messu 17.4. klo 10, toimittaa Tapio Kortesluoma, saarna Vesa Äärelä
Palmusunnuntain sävelhartaus klo 20
Ahtikirkko ma 18.4. klo 19, Vesa Äärelä
Ahtikirkko ti 19.4. klo 19, Mauno Linnanmäki
Pääsiäisnäytelmä ti 19.4. klo 17.30 
Ahtikirkko ke 20.4. klo 19, Vesa Äärelä
Kiirastorstain Ehtoolliskirkko to 21.4. klo 19, Tapio Kortesluoma, Minna Salmi
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 22.4. klo 10,  Minna Salmi
Messu pääsiäispäivänä 24.4. klo 10, Tapio Kortesluoma
Perhemessu 2. pääsiäispäivänä 25.4. klo 10, Minna Salmi
Ehtoolliskirkko 25.4. klo 17, Tapio Holma

Naistenpäivä 
"Liikkeelle 

naiset" la 16.4. 
klo 12–17 

Utajärvellä.
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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

Nuttuja neulotaan to 14.4. 
klo 17-19 Tyrnävän seurakun-
tatalon takkahuoneessa. Ter-
vetuloa kaikki. Mukaan voi 
tulla uusiakin.
Ehtoollishartaus ke 20.4. 
klo 15 VillaTyrnissä.
Seurakuntakerhoa ja aa-
mukammaria ei ole Hiljai-
sella viikolla.
Nuoret: Nuortenilta to 14.4. 
klo 18 Murron kerhohuo-
neessa ja pe 15.4. klo 18 Tyr-
nävän seurakuntatalolla.
Isoskoulutus la 16.4. klo 
15–18 Tyrnävän seurakunta-
talolla. Ensimmäisen ja toi-
sen vuoden koulutuksessa 
olevat.

Aikuisten Raamis ke 20.4. 
klo 18 seurakuntatalon ker-
hohuoneessaa.
Temmes: Maakirkko su 17.4. 
klo 12 Eksymällä Haurukylän-
tie 31b, Haurukylän vanha 
koulu. Kirkkokahvi. Ehtool-
lishartaus to 21.4. klo 10.30 
Mäntyrinteellä.
Tyrnävän rauhanyhdis-
tys: Lauluseurat to 14.4. klo 
19 Anu ja Tomi Niemellä, Ko-
timetsänkuja 10. Seurat su 
17.4. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdis-
tys: Lauluseurat pe 
15.4. klo 19 Teresa ja 
Harri Lohella, Tuuli-
purto 8. Aviopuolisoil-

Hiljaisen viikon 
ja pääsiäisen ajan 
ohjelmaa
Maakirkko su 17.4. klo 12 Eksymällä Haurukyläntie 
31b, Haurukylän vanha koulu. Kirkkokahvi.

Iltakirkko ma 18.4. klo 19 Tyrnävän kirkossa, 
toimittaa Outi Pohjanen, saarna Sauli Typpö 
Herättäjä-Yhdistyksestä.

Iltakirkko ti 19.4. klo 19 Tyrnävän kirkossa, 
toimittaa Timo Liikanen, saarna Antti Kemppainen 
Rauhanyhdistyksestä.

Musiikkiahti ke 20.4. klo 19 Tyrnävän kirkossa. 
Tyrnävän ja Limingan kirkkokuorot esittävät 
osia teoksesta Ristin tie, säv. Franz Liszt. Tenori- 
ja baritonisoolot Pentti Korkiakoski ja Pentti 
Saarela. Kuoronjohto Pentti Korkiakoski. Urkurina 
Mika Kotkaranta . Mukana Kuulammen koulun 
ilmaisutaidon ryhmä, Teija Juntunen.

Kiirastorstain messu to 21.4. klo 19 Tyrnävän 
kirkossa, toimittaa Timo Liikanen, kanttorina Heikki 
Lumiaho.

Kiirastorstain messu to 21.4. klo 19 Temmeksen 
kirkossa, toimittaa Outi Pohjanen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.

Pitkänperjantaina sanajumalanpalvelus 22.4. klo 10 
Tyrnävän kirkossa, toimittaa Timo Liikanen.

Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki pe 22.4. klo 15 
Temmeksen kirkossa, toimittaa Timo Liikanen.

Pääsiäispäivän messu su 24.4. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa, toimittaa Outi Pohjanen.

2. pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus ma 25.4. 
Tyrnävän kirkossa, toimittaa Outi Pohjanen.

KESTILä
Seurakuntakerho pe 15.4. 
Leena Räsäsellä. Teemana yh-
teisvastuu. 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. Kirkon jäl-
keen tarjoilua seurakunta-
kodissa.

PIIPPOLA
Rauhanyhdistyksen yli-
määräinen yleinen kokous 
su 17.4. klo 14 srk-kodissa. 
Pääsiäismyyjäiset lähetys-
työn hyväksi kiirastorstaina 
21.4. klo 12–14 srk-kodissa. 
Myytävänä leivonnaisia, kä-
sitöitä, kahvia ja arpoja.
Ehtoollishartaus to 21.4. 
klo 14 Vaarintalolla. 
Kuollut: Eedit Eliina Ojakos-
ki 83.

PULKKILA
Seurakuntakerho to 14.4 
klo 12 srk-talossa. 
Raamattuluokka pe 15.4. 
klo 19 ry:llä.
Pyhäkoulu su 17.4. klo 11 
ry:llä.
Seurat su 17.4. klo 19 ry:llä.
Kiirastorstain ehtoollishar-
taus to 21.4. klo 13 Koivuleh-
dossa.
Kastettu: Samuel Eerik Ola-
vi Piippo.
Vihitty: Ville Teppo Juhani 
Junno ja Tatjaana Anna Lea 
Heikkilä.

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.

Hanna 
Ekolan
VALOA 

JA 
VOIMAA 

-konsertti
sunnuntaina 17.4. 

klo 14
Piippolan kirkossa.

PYHäNTä
Lauluseurat pe 15.4. klo 
18.30 Halosella.
Hartaus su 17.4. klo 10.30 
Nestorissa.
Seurat su 17.4. klo 16 ry:llä, 
T. Mustonen ja P. Kurtti.
Ehtoollishartaus kiirastors-
taina 21.4. klo 13 Nestorissa. 

RANTSILA
Kirkkokyytiä pääsiäisajan 
jumalanpalveluksiin tarvit-
sevat ottakaa yhteys kappa-

laiseen p. 020 7109 731 tai 
kirkkoherranvirastoon p. 020 
7109 860. 
Seurakuntakerho to 14.4. 
klo 13 Rauhalassa.
Ompeluseurat pe 15.4. klo 
19 ry:llä.
Eläkeliitto ti 19.4. klo 11 srk-
talossa.
Hiljaisen viikon ehtoollis-
hartaus ti 19.4. klo 14 Poh-
jantähden päiväsalissa.
Veteraanikuoro ke 20.4. klo 
11 srk-talossa. 

Kärsimysajan virsiä ja lauluja  
Piippolan kirkossa

Pitkäperjantai-iltana 22.4 klo 19-

ta la 16.4. klo 18 ry:llä. Seurat 
su 17.4. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Wilma Iida Jose-
fiina Naumanen, Roni Mikko 
Santeri Honkonen.
Kuollut: Kalervo Jaakko 
Bäckman 75.

Kaikille avoin 
ensiapuohjausilta 
to 5.5. klo 17.30–20 

Tyrnävän 
seurakuntatalolla. 

Lisätietoja seuraavassa 
lehdessä.
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ENNAKKOÄÄNESTYS 6.-12.4.
VAALIPÄIVÄ 17.4.

Pia Bergström
Myyntipäällikkö
Raahe

www.piabergstrom.com

130

Mari Kangas
Insinööri, luottamusmies
Haukipudas

www.marikangas.fi

135

Suvi Lindén
Kansanedustaja, 
viestintäministeri
Oulu

www.suvilinden.fi

138

Miariikka Heikkinen
Vuokravälittäjä, yrittäjä
Kajaani

www.mheikkinen.fi

133

Outi Ervasti
Lehtori, apulaisjohtaja
Oulu

www.outiervasti.net

131

Jasmin Mäntylä
Juontaja
Oulu

www.jasminmantyla.fi

140

Mari-Leena Talvitie
Ympäristötekniikan DI
Oulu

www.mari-leena.net

146

Anne Niskanen
Luokanopettaja,  
perheenäiti
Muhos

www.anneniskanen.fi

141

Isien oma kohtauspaikka

Viiden kuukauden ikäinen 
Jenna Mustonen seuraa 
silmä tarkasti, kun Pa-
si-isä kaataa kahvia kup-

piin. Pieni käsi tavoittelee hana-
kasti toimittajan kynää ja kame-
ran kaulanauhaa. Tyttö ei osoita 
pienintäkään merkkiä vierasta-
misesta, hän on ihan alusta alka-
en tottunut tuntemattomampien-
kin hoitajien käsittelyyn.

Jennan ja Pasin maanantai-il-
taisessa kahvitteluhetkessä hoita-
jia pikkuiselle piisaakin. Erikois-
ta voi olla se, että 
kaikki ovat mie-
hiä. Oulun seu-
rakuntien ja avo-
terveydenhuollon 
perhepalveluiden 
järjestämään isä-
lapsi-parkkiin ei-
vät äidit pääse. 

– Täällä mie-
het pääsevät kes-
kustelemaan ja 
tutustumaan 
juuri niin kuin 
itse parhaaksi to-
teavat. Välillä pu-
hutaan lapsiperheiden asioista ja 
välillä auton öljyn vaihdosta, Vil-
le Pahkin, neuvolan perhetyönte-
kijä, tuumaa.

Ville on toinen parkin vetäjistä. 
Työparina hänellä on lapsi- ja per-
hetyön diakoni Kari Rekilä. Mie-

het eivät kuitenkaan mielellään 
käytä itsestään vetäjän titteliä. He 
ovat täällä isinä ja miehinä mui-
den joukossa.

”Täällä vaan 
ollaan yhdessä”
Isä-lapsi-parkki kokoontuu maa-
nantai-iltaisin Oulun keskustassa 
Vihreässä Talossa.

– Päivisin täällä on avoin päi-
väkoti ja iltaisinkin monia ker-
hoja. Tuossa viereisessä tilassa 
on parhaillaan muskari menossa, 

Kari kuulostelee.
Parkin idea on mus-

karista päinvastainen.
– Tarkoitus ei ole 

tulla harrastamaan 
tai suorittamaan mi-
tään, vaan viettämään 
aikaa hyvällä poru-
kalla, Kari kertoo.

Oikeastaan toimin-
ta hakee vielä paik-
kaansa, sillä ryhmä 
on kokoontunut vas-
ta puolen kymmentä 
kertaa. 

– Mukaan voi tulla 
kuka vain ja milloin vain. Jos ker-
ran käy, niin se ei velvoita mihin-
kään. Tänne voi tulla vaan het-
keksi kahville eikä koko iltaa tar-
vitse istua, vetäjät jutustelevat toi-
vottaen mahdollisimman monen 
isän lapsineen tervetulleiksi.

Ihana ja 
ihmeellinen isyys
Pasi Mustonen tyttärineen on 
parkin vakiokävijä. 

– Miehiltä voi puuttua se hyvä 
ystävä kenen kanssa jakaa elämän 
asioita. Tämä on sellainen mata-
lan kynnyksen paikka, jossa voi 
olla, mennä ja tulla vapaasti, Pasi 
juttelee lämmittäessään Jennalle 
maitopulloa mikrossa.

– Yleensä perhekahviloissa käy 
äitejä lapsineen. Oulussa tällaista 
isille suunnattua toimintaa on ol-
lut tosi niukasti. Nyt vain kehit-
tämään tästä oman näköistä, Kari 
Rekilä huomauttaa tähän väliin.

Isä-lapsi-parkin yksi pointti 
voisi olla sekin, että kun perheen 
nuorimmainen on isänsä kans-
sa muualla, tulee kotiin hetkek-
si rauha.

– Silloin voi äiti touhuilla omi-
aan tai viettää aikaa kahdestaan 
isomman lapsen kanssa, Pasi huo-
mauttaa.

Pasi kertoo muutenkin viettä-
vänsä tyttövauvansa kanssa pal-
jon aikaa. Hänestä olisi kiva tava-
ta muita samassa tilanteessa ole-
via miehiä. 

– Onhan tämä ainutlaatuinen 
juttu meille miehille. Suosittelen 
kaikkia isiä olemaan mahdolli-
simman paljon kotona kun lapsi 
on vauva – ottamaan vaikka vir-
kavapaata töistä tai pitämään ai-

Mukaan voi tulla 
kuka vain ja 
milloin vain. Jos 
kerran käy, niin 
se ei velvoita 
mihinkään. Tänne 
voi tulla vaan 
hetkeksi kahville 
eikä koko iltaa 
tarvitse istua.

nakin osan vanhempainvapaasta. 
Pikkulapsiaikaa kun ei saa takai-
sin, Pasi juttelee katsellen tyynyl-
lä tyytyväisenä pötköttelevää ty-
tärtään.

ANNI JYRINKI

Isä-lapsi-parkki järjestetään joka 
maanantai toukokuun loppuun 
saakka kello 17–19 avoin päiväkoti 
Vihreässä Talossa, osoitteessa Uusikatu 
27. Parkki on tarkoitettu lähinnä 
alle kouluikäisille lapsille ja heidän 
isilleen. Ei ennakkoilmoittautumista. 
Kahvitarjoilu.

Pasi ja Jenna Mustonen ovat isä-lapsi-parkin vakiokävijöitä. Lattialla Jennan vieressä 
on  diakoni Kari Rekilä. Perhetyöntekijä Ville Pahkin seurailee taustalla ja toivoo lisää 
isiä viettämään maanantai-iltaa yhdessä.

A nn i  J y r i nk i


