
Sa
ar

a 
Tu

o
m

el
a

Seurakuntalehti    104. vuosikerta    No 15    20.4.–5.5.2011



2    Nro 15    20.4.–5.5.2011

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Siviilivihkimisten määrä lisääntyy koko 

ajan. Uudellamaalla niitä on jo enem-

män kuin kirkkohäitä. Vihkimistapaa 

ei valita pelkästään kirkon jäsenyyden pe-

rusteella, joskin kirkosta eroaminen nä-

kyy jonkin verran siviilivihkimisten suosi-

on taustalla. Syyt ovat paljon moninaisem-

pia. Kaikki eivät yksinkertaisesti halua kirk-

kohäitä. Se on makuasia.

Kiinnostava ilmiö on, että osa siviilivi-

hittävistä kuitenkin haluaa hälventää sivii-

livihkimisten ja kirkkohäiden rajaa. Siviili-

vihkimiseen halutaan lisää piirteitä kirk-

kohäistä.

On tavallista, että pari toivoo luet-

tavaksi tekstiä Raamatusta. Ylen uuti-

sen mukaan jopa tiloja ja vihkimistapah-

tuman kulkua on muuteltu parien toivo-

musten mukaisesti enemmän kirkkohäitä 

muistuttaviksi.

Tämä kertoo ihmisten kaipuusta rituaa-

leihin ja seremonioihin virallisten tapahtu-

mien ohessa. Kirkkohäiden kaavat ja tavat 

ovat aikain saatossa muotoutuneita, hyviä, 

tuttuja ja turvallisia. Ei ihme, että moni 

kokee niitä kohtaan syvää vetoa.

Ihmeellisempää sen sijaan on, miksi kirk-

kohäihin kuuluvia rituaaleja pitää liittää 

juuri siviilivihkimiseen. Halutaanko siviili-

vihkimisiä seuraavaksi järjestää alttarilla?

Toisaalta halutaanhan avoliittoakin 

muuttaa koko ajan lähemmäksi avioliit-

toa, vaikka sen idea alun perin oli olla ei-

avioliitto.

Kirkollistuvat siviilivihkimiset

Vihan veli
Viestinnän tutkija Johanna Sumiala kir-
joittaa vihasta.

”Huhtikuun 6. päivä. Sateinen ja har-
maa ilta. Helsinki on likainen. Kansalliste-
atterissa saa ensi-iltansa Heidi Räsäsen oh-
jaama ja käsikirjoittama Vihan veli.

Kun katson näitä kyynisiä, haavoittu-
neita ja kieroon kasvaneita ihmisiä, mietin, 
miten totta tämä kaikki onkaan. Ja miten 
epämiellyttävää sitä on katsoa — aikuise-
na, äitinä ja yhteiskunnan tutkijana.

Mietin, onko kiusaaja oikeastaan sanka-
rimaailmamme varjo. On oltava yksilölli-
nen, pärjättävä kilpailussa ja kyettävä voit-
tamaan hinnalla millä hyvänsä. Vain siten 
saa arvostusta. Onko niin, että toisen heik-
koutta on vaikea sietää juuri siksi, että se 
muistuttaa meitä epäonnistumisesta?

Sellainen on tietysti tuhottava.
Heidi Räsänen lainaa tutkijoita ja kir-

joittaa käsiohjelmassa: ”Sellaisissa ryhmis-
sä kiusataan, joissa ei ole todellista yhteen-
kuuluvuutta ja koheesioita ja joissa kiusaa-
ja voi käyttäytyä alistavasti ja aggressiivi-
sesti.”

Vantaan Lauri 14/2011

Syrjäytyminen  
alkaa lapsesta
Tiedottaja Lea Lappalainen on huolissaan 
lapsista. ”Jotain on pahasti vialla, kun 
maailman vauraimpiin kuuluvassa maas-
sa koulupudokkaiden määrä on kasvanut 
kymmeniin tuhansiin. Jossain mättää, kun 
maailman paras koulu tuottaa jatkuvasti 
kelkasta putoavia poikia.

Lapsiköyhyyden lasketaan kolminker-
taistuneen viime laman jälkeen. Kahdek-
sanvuotias Ella-tyttö kuvaa valokuvanäyt-
telyssä köyhyyttä lelujen puuttumisena: 
Köyhän leikkijuna on pahvilaatikko.

Syrjäytyminen alkaa lapsena. Kun van-
hemmat eivät löydä lastensa lahjoja ja pys-
ty kannustamaan heitä, lapsi alkaa hävitä 
myös omista silmistään. Moni opettaja sa-
noo, että koulu voi antaa vain laastaria, kun 
perusturvallisuutta ei ole kotona syntynyt 
ja lapsi on jo ennen kouluun tuloa lakannut 
piittaamasta itsestään ja ympäristöstään.

Olemme tulleet vieraiksi toisillemme, 
jos ohitamme köyhyyden olankohautuksel-
la. Jakautuva yhteiskunta on sairas. Jakau-
tuminen paljastaa myös sen, miten pinnal-
lisesti olemme sisäistäneet yhteisvastuun.”

Kirkko ja Koti 7/2010

Vilppi kumpuaa 
keskuudestamme

Harmaan talouden vitsauksesta on kiva osoittaa sormella her-

roja ja heidän suurilla rahoillaan tekemiä rikoksia.

Pääsiäisen aikaan on silti hyvä muistella, kuinka rehellistä ja 

nuhteetonta itse kunkin oma elämä on. Todellisuudessa yksittäisten 

tavallisten ihmisten pienet vilpilliset teot muodostavat yhteenlaskettu-

na vuoren, joka ylittää korkeudessaan pyramidihuijauksesta tuomitun 

Bernard Madoffin ja kaikkien hänen kaltaistensa aikaansaannokset.

Esimerkiksi Suomessa yli 100 000 kansalaista yrittää vuosittain 

puijata verottajaa matkakuluilla, 20 000 jää kiinni maksamattomis-

ta tv-luvista ja työtä tekevät huijaavat työttömyyskorvauksia 3 mil-

joonan euron edestä vuosittain.

Olivathan suuren finanssikriisin juuretkin tavallisten talonomis-

tajien vilpillisessä ahneudessa. Lukemattomat tavalliset amerikka-

laiset ottivat asuntolainoja ilman minkäänlaista aikomusta maksaa 

niitä kokonaan takaisin.

Aatoksia
Elämän ja kuoleman
kysymyksiä 

Edessä oli kokonaisen kansakunnan 
kohtalon hetki, kun tappamaan kou-
lutetut sotilaat lähestyivät jalkapatikas-
sa ollutta Israelin kansaa. Tuoni kor-
jasikin hetken kuluttua runsasta sa-
toaan, mutta tyystin toisesta joukos-
ta kuin lähtötilanteen perusteella oli-
si voinut olettaa.

Raamattu kertoo, kuinka varmalta 
kuolemalta ihmeekseen pelastunut Ju-
malan omaisuuskansa puhkesi Kais-
lameren rannalla spontaaniin ylistys-
virteen: ”Minä laulan ylistystä Herral-
le, hän on mahtava ja suuri: hevoset ja 
miehet hän mereen suisti…”

Mahdottomalta 
näytti tilanne talvi-
sodan alkaessa suo-
malaistenkin silmis-
sä, kun murskaavan 
suuruiset vihollisvoi-
mat aloittivat hyök-
käyksensä. Mutta ih-
me tapahtui: itsenäi-
syys säilyi.

Myös rintamal-
la laulettiin. Sen ta-
jusin, kun hiljattain sain kuulla talvi- 
ja jatkosodan kokeneitten nilsiäläisten 
veteraanien laulua äänitteeltä: ”Tämä 
ruumis kun kylmäksi jäähtyvä on ja 
kun kuolema silmäni sulkee, ilo tai-
vaassa lahjoita loppumaton…” 

Eivät olleet vuoden 1938 Sotilaan 
virsikirjan virret menettäneet voi-
maansa, vaikka kotitekoinen äänite oli 
ajalta, jolloin sodan loppumisesta oli 
aikaa jo lähes 60 vuotta. Minulle ei jää-
nyt epäselväksi, mistä veteraanit olivat 
viime kädessä voimansa ammentaneet 
kuoleman niittäessä ympärillä satoaan.

Elämästä ja kuolemasta – sen syvim-
mässä merkityksessä – on kysymys joka 
kerta silloin, kun saavumme jumalan-
palvelukseen. Kun Sana alkaa avautua, 
meille käy selväksi, että olemme syntiem-
me vuoksi Luojamme edessä täsmälleen 
yhtä heikossa tilanteessa kuin israelilaiset 

tai esi-isämme aikoinaan; ei ole mitään 
pelastumisen mahdollisuuksia.

Jos Jumalan ihmeistä suurin saa ta-
pahtua, Sana avautuu kokonaisuudes-
saan. Ylitsepääsemätön meri jakautuu 
kahtia. Ylivoimainen vihollinen nujer-
tuu. Helvetin portit sulkeutuvat ja tai-

vas avautuu.
Siinä sivussa vir-

retkin alkavat elää. 
Varmasti. Uskonpuh-
distajamme Martti 
Luther vakuuttaa, et-
tä yksi ”pyhän kristil-
lisen kansan” keskei-
sistä tuntomerkeis-
tä on laulu – nimen-
omaan sellaisten lau-
lujen laulaminen, jot-

ka ovat ”Jumalan sanan mukaisia ja so-
pusoinnussa oikean uskon kanssa”.

Menneistä ajoista, jopa Lutherin aja-
tuksista, voinee itse kukin ajatella mitä 
haluaa. Jostain meidän kuitenkin kan-
nattaisi oppiakin ottaa, kun kirkkom-
me tilanne on mikä on. 

Ennen kokemattoman kiihkeäryt-
mistä erilaisten messukokeilujen, ju-
malanpalveluskehitys- ynnä muiden 
uudistushankkeiden aikakautta eläes-
sämme olisi hyvä pysähtyä perusteel-
lisesti pohtimaan, mitä tähänastisilla 
kokeiluilla olemme saavuttaneet.

Mitä pohjimmiltaan tavoittelemme? 
Paastonaika on tarjonnut mahdolli-
suuden syntyjen syvien mietiskelyyn.

JUHA SORANTA
Kirjoittaja on Karjasillan 

seurakunnan kanttori.

Elämästä ja kuolemasta 
– sen syvimmässä 
merkityksessä – on 
kysymys joka kerta 
silloin, kun saavumme 
jumalanpalvelukseen.
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Vilppi kumpuaa 
keskuudestamme

Kirkon musiikkityöllä menee hyvin
Pohjoisen 
seurakunnat ovat kärjessä 
musiikkitilaisuuksien 
järjestämisessä. Myös 
pienet seurakunnat 
haluavat tarjota 
korkeatasoista 
musiikkia tiloissaan.

Muhoksen seurakunnan 
musiikkitilaisuuksissa 
oli viime vuonna enem-
män osallistujia kuin 

sunnuntaiaamun pääjumalanpal-
veluksissa. Musiikkitilaisuuksi-
en kävijämäärä on noussut paris-
sa vuodessa lähes 600 osallistujalla. 

Musiikkitarjontaa on Muhok-
sen seurakunnassa tietoisesti li-
sätty sitä mukaan, kun tilaisuuk-
sien suosio on kasvanut.

Oulun hiippakuntakanttori 
Anja Hyyryläinen kertoo tyyty-
väisenä, että musiikkitilaisuuk-
siin ei satsata pohjoisessa vain 
isoissa, varakkaissa seurakunnis-
sa vaan myös juuri Muhoksen kal-
taisissa hieman pienemmissä seu-
rakunnissa.

Pohjoissuomalaisten kirkko-
musiikin arvostus näkyy siinä, 
että Oulun hiippakunnan seu-
rakunnissa järjestetään musiik-
kitilaisuuksia muita hiippakun-
tia enemmän. Vain Helsingin lu-
vut ovat korkeampia kuin Oulun 
hiippakunnan.

Seurakuntien lasten 
muskareiden suosio kasvaa
Vielä muutama vuosi sitten mu-
siikkitilastojen kävijämäärissä oli 
koko kirkossa notkahdus alas-
päin. Nyt suunta on jälleen ylös-
päin. Vuonna 2010 seurakuntien 
lasten musiikkileikkikoulujen ja 
muiden soitinyhtyeiden ryhmä- 
ja jäsenmäärät kasvoivat merkit-
tävästi. Lasten soitinyhtyeiden 
osallistujamäärät kasvoivat perä-
ti 30 prosenttia edelliseen vuoteen 
verrattuna.

Myös aikuisten kuorot ovat li-
sänneet suosiotaan.

Samaan aikaan kun pääjuma-
lanpalveluksissa käy yhä vähem-
män väkeä, monipuolinen mu-
siikkitoiminta on tuonut lisää 
osallistujia seurakuntien pariin.

Kirkkohallituksen jumalan-
palveluselämän hankekoordi-
naattori Ulla Tuovinen näkee 
seurakuntien musiikkielämän vi-
reydelle useita syitä. Hän muistut-
taa, että Suomen luterilaisen kir-
kon kanttorit ovat maailmanlaa-
juisesti poikkeuksellisen laajas-
ti koulutettu, monipuolinen am-
mattiryhmä.

Musiikki sillaksi kiistelevien 
kristittyjen välille
Kirkon kanttoreiden ammatti-
taitoa myös tarvitaan tulevaisuu-
dessa. Kirkkoa ovat repineet vii-
me aikoina monet kiistat esimer-
kiksi raamatuntulkinnasta, mut-

ta musiikkitilaisuuksissa – Tuovi-
sen sanoin – ei ole väsyttävää vas-
takkainasettelua.

– Ehkä siksikin musiikin mer-
kitys tulee kirkossa kasvamaan. 
Musiikki yhdistää kristittyjä. Vir-
si on yhteisöllinen kokemus, hän 
sanoo.

– Ihmiset ovat kyllästyneitä sa-
noihin, ehkä kaikkeen rationalis-
min korostamiseen. Musiikki on 
vastapainoa asioiden älylliselle lä-
hestymiselle.

Kirkon musiikkityö tuo seura-
kuntiin myös valtavan määrän va-
paaehtoisia. Kuorolaiset ja soitin-
yhtyeiden jäsenet ovat tällä het-
kellä suurin vapaaehtoisten ryh-
mä seurakunnan toiminnassa. 
Viime vuonna seurakuntien mu-
siikkitoimintaan osallistui peräti 
40 000 vapaaehtoista.

Vapaaehtoiset toisivat 
kansaa messuihin
Kirkon musiikkitilaisuuksissa on 
opittu jotain sellaista, minkä Tuo-
vinen toivoisi muistettavan, kun 
tuskaillaan, miten saada väkeä 
kirkkoon.

– Jos kuorossa laulaa 30 seu-
rakuntalaista, he tuovat konsert-
teihin mukanaan ainakin saman 
verran kuulijoita läheisistään ja 
ystävistään. Tämä sama ilmiö to-
teutuisi myös jumalanpalveluk-
sissa, eli jos jumalanpalveluksen 
toteuttamiseen osallistuisi ny-
kyistä enemmän seurakuntalai-

sia, se lisäisi myös kirkon penkis-
sä istujien määrää.

– Tämä on varmasti huomat-
tu esimerkiksi Kempeleessä, jos-
sa jokaisessa messussa on mukana 
useita vapaaehtoisia eri tehtävis-
sä. Vapaaehtoisten käyttäminen 
kutsuu kirkkokansaa messuihin, 
Tuovinen tiivistää.

”Olen tottunut laadukkaa-
seen musiikkiin kirkossa”
Viime sunnuntaina Johannes-
passiota kuuntelemassa ollut ou-
lulainen Pauliina Lakka osallis-
tuu seurakunnan musiikkitilai-
suuksiin parisen kertaa vuodes-
sa. Lakka pitää Oulun seurakun-

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

tien musiikkitarjontaa korkeata-
soisena.

– Käyn konserteissa yleensä 
isojen kirkkopyhien yhteydessä. 
Olen tottunut nauttimaan kir-
kossa musiikillisesti laadukkaita 
esityksiä, musiikkia harrastanut 
Lakka sanoo.

Lakan mielestä kirkko tilana 
tuo tärkeän lisähöysteen musiik-
kikokemukseen.

– En osaa kuvailla sanoilla, mi-
tä kokemuksellista lisää kirkkoti-
la tuo, mutta näin on. Kirkossa sa-
noman merkitys korostuu. 

RIITTA HIRVONEN
PEkkA HElIN

Pauliina Lakka kiiruhti sunnuntaina kuuntelemaan Johannes-passiota.

S anna K r o o k

Oulun seurakuntayhtymän ja konservatorion yhteinen puhallinorkesteritoiminta on hyvä esimerkki seurakuntien korkeatasoisesta musiikkityöstä.
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Mikä ristikirkko     
valmistui vuonna 1762?

Arvaa! on Rauhan Tervehdyksen vuo-
rovaikutteinen kuva-arvoituspalsta. 
Julkaisemme joka numerossa yhden 
seurakuntien rakennuksia tai esineis-
töä esittävän kuvan. Sinun tehtävänäsi 
on tietää, mikä kohde on kyseessä. 

Lähetä vastauksesi ja yhteystietosi 
viimeistään 2. toukokuuta osoitteeseen 
arvaa.kuvasta@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: Oulujoen pappila
Kiitos kaikille osallistujille ja onnea arvonnan voittajalle, ou-
lulaiselle Marianna Rossille. Oulujoen kirkon läheisyydessä si-
jaitseva kaunis pappila on rakennettu vuonna 1899. Pappilaa on 
asuttanut kuusi kirkkoherraa, mutta nykyään rakennus on yh-
teisessä käytössä. Pappilan pihapiiriin kuuluu myös talli, vilja-
aitta, riihi ja sauna, ja kesällä maisemaa kaunistaa viljelykäy-
tössä olevat pellot.

MARJO HÄkkINEN
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Kustantaja: 
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Ilmoitusmarkkinointi:
Kustannus-Oy Kotimaa  / Marita Lyyra
p. 040 729 2119, marita.lyyra@kotimaa.fi
Painopaikka: Kajaani – 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Jakeluhuomautukset:
www.posti.fi/palaute, p. 0200 71000

Arvaa! Postia
Ku va t :  A nn i  K innu n e n

Lasten seksuaalista hyväksi-
käyttöä ei voida hyväksyä, si-
tä eivät hyväksy edes pahim-
mat taparikolliset. Vankiloissa 
lasten hyväksikäyttäjät ovat pa-
hinta sakkaa, tosi sikoja ja heitä 
joudutaan suojelemaan toisilta 
vangeilta. Näin kuulin vankila-
psykologin haastattelusta.

Rangaistuksena ei varmaan-
kaan voida käyttää yhteisön 
kirkosta erottamista, mutta 

vapaaehtoinen kirkosta eroa-
minen olisi suotavaa.

Mielestäni kuitenkin olisi 
mahdollista lopettaa tai periä 
takaisin kirkon ko. yhteisölle 
antamat avustukset.

Vastoin lakeja toimivaa yh-
teisöä, tässä tapauksessa rau-
hanyhdistyksiä, on mahdollista 
rankaista taloudellisesti. Kirk-
ko ja seurakunnat avustavat 
vuosittain rauhanyhdistyksiä 

suurilla summilla. Myös Rau-
han Tervehdys antaa niille seu-
rakuntien vaikutuksella paljon 
ilmaista palstatilaa.

Toivon, että keskustelu ai-
heesta jatkuu avoimena.

SEPPO SAlO
Oulunsalon seurakunnan 

kirkkovaltuutettu
Rauhan Tervehdys -lehden 

hallituksen jäsen

Rauhanyhdistysten tuet harkintaan

• 7.4. ilmestynyt lehti oli minus-
ta kauniisti taitettu ja värikuvi-
neen ja -printteineen houkutte-
li lukemaan.
• Kiitos pääkirjoituksesta Yh-
den pahuus on kirous monel-
le (RT 14.4.). Kirjoitus helpotti 
hieman mielipahaa. Olen miet-
tinyt, onko Suomi oikeusvaltio, 
kun muutamien rikoksenteki-
jöiden takia saa rangaistuksetta 
haukkua suurta joukkoa lain-
kuuliaisia ihmisiä.
• Toimitukseen soitti vanhempi 
rouva luettuaan toimittaja Riit-
ta Hirvosen kolumnin Liian 
kuivaa elämää. Jutussa toimit-
taja kadehti niitä, jotka osaavat 
ja uskaltavat näyttää tunteensa 
itkemällä.

Soittaja harmitteli sitä, että 
hänkään ei osaa itkeä, vaikka 
on kokenut useita kipeitä me-
netyksiä.

Rouva kaipasi itkua ja oli 
kiinnostunut kuulemaan, mikä 
voi kuivata ihmisen kyyneleet. 

– Niin paljon on sattunut 
kaikenlaista, mutta en ole osan-
nut enää vuosiin itkeä, puheli-
messa harmiteltiin.

Soittaja iloitsi siitä, että hän 
voi puhua surullisista tapahtu-
mista piakkoin kylään tulevalle 
diakoniatyöntekijälle.

– Ehkä se helpottaa hieman 
oloani, rouva totesi.

Rauhan Tervehdyksen toimi-
tus toivoo soittajalle helpotus-
ta suruun ja siunausta elämään. 

Palautetta

Olen kohdannut lyhyen ajan 
sisällä monta kuolemaa. Ra-
kas isä lähti, kultainen Juhani, 
monia ystäviä ja tuttavia. Mi-
tä nyt? Katson ympärilleni. Lä-
helle. Ihana äiti, iloinen karja-
lainen ja kohta 90, suloinen ty-
tär perheineen, pikku-Aino, si-
sarukset perheineen, hyvä ja 
rakas työyhteisö. Silloin kun 
on paljon menettänyt, on pak-
ko katsoa lähelle.

Yksinäisyys on aikamme 
suuri ongelma, kaikissa ikä-
ryhmissä. Muistan järjestöm-
me tukiasuntoon 15-vuotiaana 
muuttaneen Kaitsun, jonka yli-
oppilasjuhlissa sittemmin olin 
ainoa vieras. Muistan Jarin, 
jonka kauniit hautajaiset järjes-
tettiin Pohjolakotimme henki-
lökunnan toimesta. Missä per-
he ja sukulaiset? Täti lupasi tul-
la mutta ei tullutkaan. 

Muistan Toivola-kotimme 
pitkäaikaisen asukkaan pyhä-

mekko päällä ja juhlahelmet 
kaulassa. Hän odotti portilla 
äitiä kevätjuhlaan, joka ei hän-
kään tullut.

Kirkkopalveluiden Yh-
teisvastuukeräys kerää varoja 
nuorten yksinäisyyttä ja syr-
jäytymistä ehkäiseviin toimin-
toihin. Nuoret tarvitsevat tu-
kea kotona, koulussa ja vapaa-
ajalla. Keräyksiin osallistuville 
ja siinä toimijoille nämä nuoret 
ovat tuntemattomia, jossakin, 
ehkä kaukana. 

Yhteisvastuuta tarvitaan 
nyt entistä lähemmäksi. Hoi-
tajat kertovat vanhuksista, joi-
den sukulaiset asuvat samal-
la paikkakunnalla mutta eivät 
käy katsomassa. Mielenterve-
ysongelmista kärsivälle nuo-
relle viikonloput saattavat olla 
raastavan hiljaisia. Koululaisel-
le on kaikkein ahdistavinta olla 
yksin välitunnilla, ilman kave-
reita. Monet äkillisesti leskek-

si jääneet tuntevat samalla jää-
neensä aiempien sosiaalisten 
verkostojensa ulkopuolelle.

Sosiaali- ja terveysalan jär-
jestöt tekevät paljon työtä yksi-
näisyyden torjumiseksi. Raha-
automaattiyhdistys tukee tä-
täkin työtä merkittävillä sum-
milla joka päivä. Tulevaisuuden 
epävarmojen näkymien valossa 
järjestöjen työ on nähtävä tältä 
osin yhteiskuntamme tärkeim-
mäksi ehkäisevän työn toimi-
jatahoksi. 

Yksinäisyys aiheuttaa suu-
ria inhimillisiä kärsimyksiä ja 
taloudellisia menetyksiä. Jär-
jestöjen monipuolinen vertais-
ryhmä-, tukioppilas- ja kaik-
ki vapaaehtoistoiminta tähtää-
vät siihen, että huomaisimme 
kaikkein lähimpänä olevat.

MARJA IRJAlA
Nuorten Ystävät ry:n pääsihteeri, 

järjestöneuvos

Pakko katsoa lähelle

7 vapautumisen viikkoa

Viidennen paastoviikon tehtävä, ankeutta-
jilta suojautuminen, innosti ihmiset poh-
timaan.

• Hieno paastoaihe! Auttaisikohan ankeuttajien 
karkoitukseen se, että muistaisi elämän ja jokai-
sen hetken olevan lahjaa, ei itsestäänselvyys? Se 
ei ole aina helppoa...
• Minä oon tuolla baarihommissa monesti huo-
mannu sen, kuinka tärkeä kosketus on. Jo pel-
kästään se, että toinen taputtaa olalle sen mer-
kiksi, että on kulkemassa ohi, antaa kiireisenä ja 
raskaana iltana valtavan määrän energiaa. Ha-
lauksen voimalla painaakin sitten tarvittaessa 
vaikka viikon.
• Paasto on mennyt omalta osaltani vähän pipa-
riksi. Seurailin aluksi yhteisvastuun kalenteria, 
mutta pääsääntöisesti päätin ryhtyä ihan yksin-

kertaisesti karkki ja herkkupaastolle. Innolla-
han minä sen aloitin ja hyvin meni, kunnes ka-
veri jätti suklaalevyn lopun meille enkä voinut 
enää vastustaa :D 
• En ole seurannut Yhteisvastuun kalenteria oi-
keastaan ollenkaan, vaikka se tuntui heti ihan 
käyttökelpoiselta. Tuntuu, että kuukauden työ-
rupeama on pysäyttänyt monenlaisen ajatus-
työn. Olen opettajana varmaan kovin ankea, 
erityisesti kuviksessa, kun en oikein keksi ins-
piroivia töitä. Ilon tuottaminen lähtee mielestä-
ni ihmisen omasta halusta tehdä hyvää, sitä on 
vaikea tehdä jos ei itse halua. Mutta tosiaan, ikä-
viin asioihin tulee puututtua enemmän. Opet-
tajana sitä yrittää muistaa aina kehua ennem-
min kuin moittia.

kAISA ANTTIlA
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Myyntimies etsii apostoli Paavalin laivan hylkyä

Maata kiertelemässä

Jos kauan ennen Jeesuksen ja 
apostoli Paavalin aikoja Mal-
ta oli Rooman valtakunnan 
läntinen reuna, jonka ran-

noille haaksirikkoutuneet pelas-
tautuivat.

Maltan saari Välimeressä mer-
kitsee paljon myös alabamalaisel-
le myyntimiehelle John Harkin-
sille, joka uskoo, että saaren ve-
sissä odottaa hänen elämänsä vii-
meinen ja suurin löytö.

Harkins on yhdysvaltalai-
sen Kristuksen kirkon diako-
ni ja koulutukseltaan meribiolo-
gi. Hän haluaa olla ensimmäisen 
ihminen sitten Pyhän Luukkaan, 
joka näkee apostoli Paavalia Roo-
maan vievän laivan. Luukas ker-
too Paavalin matkasta Apostolien 
tekojen 27. luvussa.

– Harva uskoo, että laivan 
jäännökset löytyvät Maltan ve-
sistä, mutta minä tiedän, että 
löydämme jotain, vaikka ei ehkä 
juuri tätä hylkyä, Harkins sanoo.

Luukas kertoo Apostolien te-

oissa valtavasta viljalaivasta, joka 
kuljetti viljan lisäksi merimiehiä, 
sotilaita, vankeja ja matkustajia. 
Laiva iskeytyi karille 14 päivää 
kestäneen myrskyn jälkeen. Alus 
katkesi kahtia ja huuhtoi ihmi-
set mereen. Kaikki pääsivät ran-
taan, jossa he kohtasivat paikalli-
sia asukkaita. He sytyttivät tulen 
haaksirikkoisille. 

Tarina  on aina kiehtonut Har-
kinsia.

– Ensimmäisen kerran kuin 
luin siitä, tiesin, että tarina on 
totta. 

– Olisi hienoa kumota väitteet 
siitä, että tarina ei ole totta. Ha-
luaisimme sanoa, että tarina, jon-
ka Luukas kertoi, on sittenkin ta-
pahtunut. Ehkä sen auttaisi us-
konsa menettäneitä löytämään 
sen uudelleen.

Harkins kumppaneineen mat-
kustaa pian Maltalle jo kolman-
nen kerran. Hän toivoo, että ryh-
mä onnistuu kartoittamaan me-
renpohjan alueilla, joissa haak-

sirikkoutumisia todennäköisesti 
sattui eniten.

Harkins on enemmän kuin pe-
rehtynyt aiheeseen. Hän on tu-
tustunut muun muassa toisella 
vuosisadalla jälkeen Kristuksen 
eläneen Lukianos Samosatalai-
sen teksteihin. 

Pennsylvaniassa toimivan 
Raamatun arkeologiaan pereh-
tyneen tutkimuskeskuksen arke-
ologi Gordon Franz vastasi in-
nokkaasti Harkinsin kirjeeseen, 
jonka tämä lähetti muutama vuo-
si sitten.

– Ymmärsin, että tämä kave-
ri tiesi mistä puhuu, joten rea-
goin kirjeeseen. Hän ei ollut ta-
vanomainen hörhö, jollaiset vai-
vaavat meitä uskomattomilla ju-
tuillaan. Juttelimme tunnin ja 
hän kertoi merenkulullisista oi-
valluksistaan koskien Apostolien 
tekojen 27 lukua. Oivallukset oli-
vat minulle uutta.

– Paavalin alusta vanhempia-
kin hylkyjä on löydetty. Jos Har-

kins kuitenkin löytää Paava-
lia kuljettaneen aleksandrialai-
sen  viljalaivan kaltaisen aluksen 
jäännökset, se olisi ensimmäinen 
kerta meriarkeologian historias-
sa,  Franz huomauttaa.

Löytö lisäisi Fannzin mukaan 
tietämystä viljalaivoista ja vilja-
kaupasta Rooman valtakunnas-
sa. Se asettaisi myös Apostolien 
tekojen selonteon lujalle histori-
alliselle pohjalle.

Harkins voi epäonnistua. Sil-
loin hänen rahallinen satsauk-
sensa valuisi hukkaan. Kaikki ai-
ka, joka oli poissa perhe- ja työ-
elämästä, ei toisikaan jättipottia.

– Uskon, että meidän kaikki-
en täytyy etsiä jotain. Jos minä 
en etsi Paavalin laivaa, niin ku-
ka sen sitten tekisi? Tärkeintä elä-
mässä on etsiminen. Jokaisen ih-
misen on löydettävä jotain etsi-
misen arvoista.

RElIGION NEWS SERVICE

Pappisehdokkaat 
kauhoivat ääniä
Uudessa eduskunnassa on nel-
jä pappia. Heistä perussuoma-
laisten riveistä valittiin kaksi, 
SDP:stä yksi ja Keskustasta yk-
si. Eduskunnassa ei vieläkään 
ole yhtään naispappia. 

Perussuomalaisista pappis-
ehdokkaista menivät läpi Järvi-
Kuopion kappalainen Kimmo 
Kivelä Kuopiosta ja satakunta-
lainen rovasti, entinen SMP:n 
kansanedustaja Anssi Joutsen-
lahti Kankaanpäästä.

Varsinais-Suomesta paik-
kansa uusi Turun arkkihiippa-
kunnan piispana toiminut tur-
kulainen kansanedustaja (sd.) 
Ilkka Kantola.

Lapin vaalipiiristä keskus-
tan listoilta eduskuntaan pääsi 
projektinjohtaja, entinen kirk-
koherra ja kansanedustaja Simo 
Rundgren Kolarista. 

Japanissa 
uskontojen 
yhteistyöllä 
itsemurhia 
vastaan

Kristityt ja buddhalaiset ovat 
yhdistäneet voimansa luonnon-
katastrofin runtelemassa Japa-
nissa ehkäistäkseen ennalta it-
semurhia. Osapuolten on tar-
koitus tarjota kriisineuvontaa 
ja hengellistä tukea läheisensä 
menettäneille ja yhä kadoksis-
sa olevien omaisille.

Yhteistyö syntyi reaktiona 
tietoon, että perheenjäsenen 
kuoltua syntyy eloonjääneille 
usein syyllisyyden tunne. Tut-
kimusten mukaan myötätun-
non osoittaminen on paras ta-
pa ehkäistä omaisten itsemur-
hia. Työtä tehdään viranomais-
ten rinnalla.

Kristityt ja buddhalaiset 
ovat toteuttamassa muun mu-
assa yhteisen neuvontapisteen 
omaisille, lisäksi yhteistyötahot 
suunnittelevat yhteistä muisto-
palvelusta.

Japanin poliisin tilastojen 
mukaan luonnonkatastrofissa 
kuolleita on noin 13 400 ja ka-
doksissa olevia 15 100 henki-
löä. Luonnonmullistus kaatoi 
lisäksi poliisin mukaan 60 000 
rakennusta.

Kierroksia alas juhlayönä
Tahdotko sinä uskoa? 
kysytään Pyhän Luukkaan 
kappelissa pääsiäisyönä.

Pastori Päivi Jussila aavis-
taa, ettei Pyhän Luukkaan 
kappelin pääsiäisyön mes-
su ole hänelle, jumalanpal-

veluksen toimittajalle, helppo ko-
kemus. Varhaiskirkon rukouksiin 
ja musiikkiin perustuvan messun 
kiireetön, lähes verkkainen tun-
nelma koettelee energistä, nopea-
tempoista pappia. Pääsiäisyönä 
kierroksia on laskettava alas niin 
papin kuin kirkkokansankin.

– Suositut pääsiäisyön messut 
ovat yleensä toteutukseltaan rik-
kaita ja rönsyileviä. Varhaiskir-
kon tyylisen messun sisältö on pe-
rin yksinkertainen ja seesteinen. 
Siinä on tilaa hiljaisuudelle.

– Se on messu ilman höysteitä, 
Jussila kuvailee.

Kirkkokansa saa vastattavak-
seen kolme, perin harvoin kirkos-
sa ääneen esitettyä kysymystä: Us-
kotko Jumalaan? Uskotko Jeesuk-
seen? Uskotko Pyhään Henkeen?

Pääsiäisyönä rippikoulusta tut-
tu Apostolinen uskontunnustus 
etenee näillä papin kysymyksillä.

Erilainen uskontunnustus 
perää sitoutumista uskoon
Tahdotko-kysymys on tuttu vain 
vihkikaavasta. Jussila selvittää, 
että varhaiskirkollinen tapa tun-
nustaa oma usko vastauksina pe-
räänkuuluttaa sitoutumista us-
koon. Uskontunnustus loppuu 
papin kysymykseen: Tahdotko Ju-
malan avulla elää tässä uskossa ja 

osoittaa sen rakastamalla Jumalaa 
ja lähimmäistä? 

– Vastaukset ovat seurakunta-
laisten tahdonilmaisua. Meille lu-
terilaisille tällaiset sitoutumista pe-
räävät kysymykset ovat vieraita. 
Kaihdamme kyselemistä, koska us-
ko on meille henkilökohtainen asia.

– Tässä ajassa sitoutuminen on 
myös epämuodikasta, ja siksikin 
sen perään kyseleminen oudok-
suttaa.

Jussila pohtii, voiko arkuudes-
ta seurata kirkon sanoman vesit-
tyminen. 

– Eikö kristinuskossa ole poh-
jimmiltaan kyse tahdosta, sitou-
tumisesta uskoon ja lähimmäi-
senrakkauteen. 

Kertooko vastaus ”tahdon” myös 
siitä, miten todesta otamme kirkon 
jäsenyytemme, Jussila sanoo.

Pääsiäisyö 
on kaunis juhla
Vaikka tahdotko-kysymys hät-
käyttää harvinaisuudellaan ja 
suoruudellaan, Jussila uskoo, et-
tei erilainen uskontunnustus kar-
kota ketään pääsiäisyön kirkosta.

Hän muistuttaa uskontunnus-
tukseen kuuluvan tekstin armol-
lisesta sävystä. ”Jumala ei odota 
meiltä ihmetekoja, vaan tahtoa 
elää kristittynä tässä maailmassa. 
Tahtoa kunnioittaa toista ihmistä 
ja luomakuntaa.”

Jussilan mukaan messuun tu-
levan ei tarvitse miettiä, riittääkö 
oma usko vastaamaan kysymyk-
siin ”kyllä”.

– Pääsiäisyöt ovat ennen kaik-
kea ihmettelyn ja rauhoittumi-
sen paikkoja. Pääsiäisyö on kau-
nis juhla. Erityisesti kaupungeis-
sa pääsiäisyön messut alkavat olla 
paljon suositumpia kuin esimer-
kiksi pitkäperjantain jumalanpal-
velukset.

– Ehkä ”Luukkaan” messu vaa-
tii ripauksen avoimuutta erilaisel-
le kristillisyydelle, erilaiselle us-
konilmaisulle, hiljaisuudelle.

Messussa laulaa rukouslaulu-
ja oululainen harmonisen laulun 
ryhmä Resonanssi. 

Jumalanpalveluksen jälkeen 
seurakuntalaiset voivat jäädä yk-
sinkertaiselle iltapalalle. Tarjol-
la on rieskaa, värjättyjä kanamu-
nia, juustoa ja ananasrahkaa teen 
kanssa.

RIITTA HIRVONEN

Tuohukset kuuluvat kirkoissa pääsiäisyön 
messuun. Päivi Jussila (kuvassa) ja pastori 
Stiven Naatuksen toimittama messu alkaa 
kello 23 Pyhällä Luukkaalla. 

R i i t t a  H i r vo n e n
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Jo vuodesta 1999
Ostamme Kulta- Ja hOpea esineesi.

MaksaMMe HYVÄn Hinnan! 

Nyt ylimääräiset esineet kiertoon.
Tilaa puhelimella tai kotisivuiltamme KULTAPUSSI jossa lähetät  
esineesi meille turvallisesti. Lähetyksen saavuttua meille arvioimme  
ja valokuvaamme esineet.
Maksamme summan välittömästi arviointitapahtuman jälkeen tilillenne.

LÄHETYS ON VAKUUTETTU ja POSTIMAKSU MAKSETTU. 
Teille ei tule mitään kuluja.

Puhelinpalvelumme ma-pe klo 10-16, p. 045 355 9203         
www.kultatukku.fi       KIRKKONUMMI

Ostetaan

	 	 Jumalan	Lasten	srk
	 	 Tuulimyllynkatu	18
	 	 www.jlsrk.net

Pääsiäistapahtuma	21.–23.4.	
JUMALAN KOHTAAMISEN ILLAT
To	ja	pe	klo	19.00,	la	klo	18.00.	
Katso	tarkemmin	www.jlsrk.net	

TERVETULOA!

Pe 22.4. klo 11.00 EHTOOLLISJUMA-
LANPALVELUS, Akseli Hirvaskoski

Ke 27.4. klo 19.00 SANAN JA RUKOUK-
SEN ILTA, Simo Pitkänen

Su 1.5. klo 11.00 EHTOOLLIS- 
JUMALANPALVELUS

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Pe 22.4. Pitkäperjantain juhla klo 15.00. Su 24.4. Pääsiäisen ilo. Jeesus 
elää! klo 11.00+ pyhäkoulu. Ma 25.4. Kotiliitto klo 13.00 (ei veljesliittoa). 
Ti 26.4. Sotilaskokous jäsenille klo 18.00. 30.4. La VAPPUMYYJÄISET 

11.00–14.00. 1.5. (EI KOKOUSTA). 2.5. Ma klo 13.00 Kotiliitto ja klo 18.00 
Veljesliitto.TERVETULOA SYDÄMELLISESTI!

Hepr. 4:15. Meidän ylipappimmehan jos 
kukaan kykenee ymmärtämään vaja-
vuuksiamme, sillä häntä on koeteltu 
kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin 
koetellaan; hän vain ei langennut syn-
tiin. La sapattina 23.4.2011 jumalanpal- 

velus klo 11. Raamattutunnin aiheena: Joosef ja hänen veljensä, puhujana Markku 
Mäkinen sekä lastenkirkko. La sapattina 30.4.2011 jumalanpalvelus klo 11 Raamat-
tutunnin aiheena: Jeesus meidän ylipappimme, puhujana pastori Mika Forsman 
sekä lastenkirkko. Ma–pe klo 10–11 Aamurukouspiiri, keskustelunaiheena Jumalan 
armo. Ke klo 18 Rukousta ja ylistystä. Tulossa Kesäjuhlat 13.–14.5. Lämpimästi 
tervetuloa!

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

www.ohsrk.fi

Pe 22.4. klo 11 Pitkäperjantain Ehtoollisjuhla, 
Markku Tossavainen, Hannu Orava, Varpuset.  
Su 24.4. klo 11 Ylösnousemusjuhla, Juan Castil-
lo, Pasi Markkanen, Varpuset. (Ei pyhäkoulua, ei  
lastenkokousta.) Su 24.4. klo 17 Church@78, 
Easter Celebration and Communion, Vesa Asikai- 

nen, Neil Berry, Andrey Sirotkin. Ke 27.4. klo 19 Sana ja rukous, Jari Mykkä-
nen, Pasi Markkanen, Kvadra. To 28.4. klo 12 Päiväpiiri. Pe 29.4. klo 18 Liftjr. 
Pe 29.4. klo 20 LIFT, Hilla Rantajääskö, LiftUp. Su 1.5. klo 11 Ehtoollisjuma-
lanpalvelus, Markku Tossavainen, Reijo Komu, Seurakuntakuoro. Vappumyy-
jäiset klo 12.30–14.00. Su 1.5. klo 17 Church@78, Vappu Home Service at the 
Berrys home. Ma 2.5. klo 18 Sykarin kaivolla – ilta naisille. Ke 4.5. klo 19 Sana 
ja rukous, Joni Ruokamo, Mikko Saukkonen, Kvadra. To 5.5. klo 12 Päiväpiiri. 
Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. TERVETULOA!

To 21.4. klo 19 Kiirastorstain ehtoollisjuhla, Risto 
Wotschke, Aimo Kesti. Pe 22.4. klo 18 Ristin sano-
man ilta, Martti Väyrynen, Aimo Kesti. Su 24.4. klo 11 

Ylösnousemusjuhla & pyhäkoulu, Pekka Tuominen, Attila György. Ti 26.4. klo 18 
ALFA-kurssin jatkoryhmä. Ke 27.4. klo 14 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta. To 28.4. 
klo 19 Evankeliumi-ilta, Risto Wotschke, Jani Lindroos, Romanilauluryhmä. Su 1.5. 
klo 11 Ehtoollisjuhla & pyhäkoulu, Pekka Packalén, Petri Mettovaara. Su 1.5. klo 16 
Miestenilta Sanginjoella, nyyttärit. Ke 4.5. klo 18 Nuortenilta. www.oulu.svk.fi 
Tervetuloa!

Rauhan Tervehdys -lehden JAkElUHÄIRIöT 
ilmoitetaan asiakaspalveluun, p. 0200 71 000 

tai sähköpostitse: www.posti.fi/palaute

RAUHAN TERVEHDYKSESSÄ!
Ilmoitusmyynti Kotimaa-Yhtiöt

p. 040 729 2119, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Yhdistykset

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Muut seurakunnat

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Myös korttimaksu.

Palveluja tarjotaan

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
24.4. klo 12 ja 18
25.4. klo 12 ja 17
Tervetuloa!

Herättäjän iltakirkko: ma 25.4. klo 19.00 Limingan kirkossa.
Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: pe 22.4. klo 18.30 Kempeleen kirkossa, 
su 24.4. klo 15.00 Tuiran kirkko, Myllytie 5, Oulu. Pe 6.5. klo 19.00 Sirkka 
ja Pekka Honkasella, Puolangantie 2289, Pudasjärvi.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 28.4. klo 19.00 Körttiksellä, Luokotie 5 A 
5, Välivainio, Oulu.
Luento: ti 3.5. klo 18.00 Niilo Pesosen luento ”Oulun seudun herännäisyys 
ja Hengellinen kuukauslehti” keskustan seurakuntatalo, Isokatu 17, Oulu.

Ev.lut. Kansanlähetys
Oulu La 30.4. klo 17 Donk-
kis Big Night Myllytullin 

koulu. Tiistaisin klo 18 Heinätorin 
srk-talon tiloissa (käynti sisäpihal-
ta) Matalan kynnyksen ilta 26.4. 
Evankeliumi etiopialaisille ja 3.5. 
Ilosanoma yli rajojen. La 30.4. ja 
7.5. klo 10 Vanhan pappilan aamu-
piiri, Rallu Kemppainen. Liminka 
Pe 29.4. klo 17 Donkkis Big Night 
Linnukan koulu.

Rauhan tervehdys, 21.4.2011 
Yhdistysten tapahtumailmoituspalstalle 
1 palsta x n. 40 mm. 
 
Tilaaja/maksaja: 
Kellonkartanon ystävät ry 
c/o Liisa Kaipioja  
Katajatie 50 
90820 Kello 
 
ilmoittaja: Tapio Pokka 
 

 
        Pääsiäiskirkko   

      Kellonkartanossa 

             Su 24.4. klo 13  

     Toim. past. Tapio Pokka.  
  Pyhäkoulu saarnan aikana. 

   Ehtoollis-jp eli Kartanon   
 kirkko joka sunnuntai klo 13  

            Tervetuloa!    

Su 24.4. klo 17 Seurat Heino Kouva. 
To 28.4. klo 18.30 NA- ja opiskelijailta 
’Kristus vanhan liiton uhrimenoissa’. 
Pe 29.4. klo 19 Nuortenilta, Raitalantie 
3. Su 1.5. klo 16.30 Pyhäkoulu, klo 17 
Seurat Esko Leinonen. Tervetuloa!

Seurat su 1.5. klo 15. Jenni 
Siljander, Tuomas Myllylä. 
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Opiskelija- & NuOrteN 
aikuisteN ilta

Koulukatu 41

To 5.5. klo 19. Sirpa Bergman: Uusi 
käsky – rakastaka toisianne.
OsUH ja Kristillinen OpintOKesKUs

REMONTOINTI JA  
RAKENNUSTYÖT

Luotettavasti ja taidolla!
Kotitalousvähennys- 
mahdollisuus 60 %

040-723 2460
Leikkaa talteen

ULKOMAALAUKSET 
HUONEISTOREMONTIT
Takuutyönä verovähennnys
p. 040 370 1907

Nuorten hengelliselle leirille 
(26.–28.4.) kaivataan vapaa-
ehtoisia keittiöön. 
Gsm. 046 570 9522

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

kaikkiin elämäsi 
vaiheisiin siivouksesta koti-

sairaanhoitoon

Hoivaa 
ja Huolenpitoa

Siivous ja Kotipalvelu
                    Mar-Let

* Kotisiivous ja palvelu
* Yrityssiivous
* Ikkunanpesu
* Loppusiivous
* Muuttosiivous
* Sopimussiivous
p. 044 0500 252
* Kotital.vähennysoikeus
www.siivousjakotipalvelumar-let.fi

Ilmoita ilmaiseksi  osoitteessa
www. suviseurat.fi/majoitus tai  soita 
arkisin klo 18-21 (la 9-12) puh. 044 3533346 
ja 044 3533347 (asuntovaunut ja -autot)

Haluatko tarjota kotisi tai mökkisi  vuokralle 
suviseuravieraille tai vuokrata asunto-
vaunusi/-autosi Lumijoen seurapaikalle 
vietynä  30.6.- 4.7.2011? 

SRK:N SUVISEURAT
LUMIJOELLA 1.-4.7.2011

ILMOITA
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Hiljaisuus kutsuu tunturikappeliin

Koko perheen toipumistarina

Lukunurkka

Taina Morottaja: 
Ajanvirrassa
Mediapinta, 2010

Ajanvirrassa on oululaisen, Inarista kotoisin 
olevan Taina Morottajan kaunokirjallinen 
esikoisteos. Aiemmin häneltä on ilmestynyt 
koira-aiheinen tietokirja.

Ajanvirrassa käsittelee raskasta, tärkeää aihetta: 
oman lapsen kuolemaa ja siitä selviytymistä. Kirjai-
lija on omistanut teoksensa kaikille, jotka ovat me-
nettäneet läheisen.

Teoksessa kuvataan kuolemaa siirtymisenä elä-
män- ja ajanvirrasta ajattomuuden mereen – ajasta 
iäisyyteen. Virtojen kulkua ohjaa Ajanhallitsija, joka 
myös tukee ja kuuntelee täällä ajanvirrassa kulkevia.

Kirjan minäkertoja on Marjatta Ronka. Hän saa 
kesken seesteisen päivän järkyttävän uutisen. Mar-
jatan 23-vuotias Teemu-poika on kuollut lomamat-
kalla Espanjassa. Tietoa on mahdotonta hyväksyä he-
ti todeksi. ”Minulle poikani oli elävä, yhtä elävä nyt 
kuin aamullakin.” 

Vähitellen mieli alkaa käsitellä asiaa murunen ker-

rallaan. Menetyksen tiedostamisen myötä tulee ääre-
tön tuska. Osoittautuu, ettei Teemun kuolema ollut 
vahinko, vaan että hän oli ollut masentunut ja suun-
nitellut lähtöään kuukausien ajan. 

Kuten itsemurhan tehneen omaiset usein tekevät, 
myös Teemun äiti ja kaksi sisarusta  syyttävät itseään. 
Surun, tuskan ja syyllisyyden lisäksi he tuntevat vi-
haa Teemua kohtaan. Miten Teemu saattoi jättää hei-
dät? Samalla he tuntevat syyllisyyttä vihastaankin. 

Kun Teemun äiti ja sisarukset saavat lopulta puret-
tua toisilleen kipeimmät tunteensa, se puhdistaa il-
maa ja lähentää yhteisen menetyksen kokeneita per-
heenjäseniä. He pystyvät taas suuntaamaan tulevai-
suuteen. ”Me elämme, rakastamme toisiamme ja pi-
dämme toisistamme huolta. Kuljemme kohti elämää, 
joka välillä loittoni meistä pelottavan kauas.” 

Suuren menetyksen kokema perhe saa voimia jat-
kaa elämää. Heidän mukanaan tulee aina olemaan 
myös Teemu, kuin tunturin tuulena.

Kirjan on kuvittanut taiteilija Risto Sarvela. Hänen 
Örkky-piirroshahmonsa kuvastavat sanattomasti sitä 
surua, lohduttomuutta ja itseensä käpertymistä, jota 
rakkaan ihmisen menettänyt kokee. 

Kuitenkin kirjan viimeisissä kuvissa nuo kolme lä-
heistään surevaa Örkky-hahmoa ovat löytäneet sekä 
toisensa että uuden suunnan elämälle: he kulkevat kä-
si kädessä eteenpäin. Suru kulkee aina mukana, mut-
ta elämä jatkuu.

SARI NYMAN

Keväinen aurinko hivelee 
Levin eturinnettä ja rin-
neravintolan terassin an-
timista nautiskellaan suo-

mipopin tahdissa. Laskettelijat 
suhahtelevat alas, hiihtäjät etsivät 
ladunpäätä osan tyytyessä vain is-
tuskelemaan auringossa. Eletään 
kevään vilkasta matkailuseson-
kia.

Joskus lomanviettokulttuu-
ri äityy rajuksikin. Tulee tehtyä 
tyhmyyksiä ja ihmissuhteet jou-
tuvat koetukselle. Pahimmillaan 
lomareissu saattaa johtaa perheen 
hajoamiseen. Loma kaukana koti-
nurkilta vapauttaa estot.

Aitiopaikalla Mariankujal-
la vartioi Marian kappeli. Altta-
rin yläpuolella olevasta ikkunas-
ta näkyy taivas ja kellotapuli. Se-
sonkiaikana tapulin kellon kutsu 
on vaarassa hautautua kylänrai-
tin hälyyn.

Kappeli vihittiin käyttöön 
1998 hulinasta hiljentymistä var-
ten. Päivittäisistä aukioloista kel-
lo 11–15 vastaavat vapaaehtoiset 
päivystäjät, jotka tekevät viikon 
työrupeamia.

kynnys 
keskusteluun matala
Vapaaehtoisen päivystäjän tehtä-
vä on olla läsnä, kuunnella, kes-
kustella ja esitellä kappelia. Jos 
taitoa on, voi päivystäjä myös 
esiintyä ihmisten iloksi.

Oululaiselle, eläkkeellä oleval-
le lehtori Ritva Alatalolle vapaa-
ehtoistyö kotiseurakuntansa Lä-
hetyssopessa ja palvelupiirissä on 
tuttua. Marian kappelin vapaaeh-
toiseksi päivystäjäksi hän hakeu-
tui ystävänsä suosituksesta. 

– Tämä on ollut mieluinen teh-
tävä. Sesonkina on paljon kävijöi-
tä, jotka haluavat hiljentyä omas-
sa rauhassa tai ovat kiinnostuneet 

kuulemaan tietoja kappelista. Osa 
kävijöistä haluaa jutella mieltään 
koskettavista asioista, suruista tai 
muistoistaan. Läsnä on elämän 
koko kirjo.

Alatalo on ollut Marian kap-
pelin päivystäjänä kymmenisen 
kertaa. Vapaalla ollessaan ihmi-
set ovat vapautuneita ja halukkai-
ta keskustelemaan. Silloin päivys-
täjällä on oltava kuulevat korvat ja 
näkevät silmät.

Salattu 
siunaus
Kittilän vs. kirkkoherra Meri Tir-
roniemi on itsekin ollut Marian 
kappelissa päivystäjänä ollessaan 
tutustumassa paikkakuntaan. 

– Tilassa, joka on erotettu Py-
hälle, on salattu siunaus sekä päi-
vystäjälle että kappelissa viiväh-
tävälle matkailijalle. Jotkut heis-
tä ovat kertoneet kappelin olleen 
heille parasta Leviä.

Elämän kivut eivät ota lomaa 
vapaa-aikanakaan. Keskusteluissa 
esiin nousevat hyvin henkilökoh-
taiset asiat. Hollantilainen nainen 
oli tuonut miehensä tuhkat Levil-
le ja tuli itkien tyhjän tuhkauur-
nan kanssa päivystäjän luo. Sieltä 
löytyi lohdutuksen paikka. 

– Kun Puolassa oli iso lentotur-
ma, puolalaiset turistit saapuivat 
joukolla kappeliin. Samoin suo-
malaiset Kauhajoen ampumad-
raaman tultua julkisuuteen. Kap-
pelissa on viikkomessun lisäk-
si myös rukoushetkiä, kulttuuri-

tilaisuuksia ja esirukouspyyntöjä 
otetaan vastaan.

Keskiviikkoisen iltakahdeksal-
ta alkavan messun jälkeen ehtii 
iltaa jatkaa, jos hiihtopäivän jäl-
keen jaksaa ja hiljentymisen jäl-
keen haluaa. Turisti kokoaa oman 

lomaviikkonsa kylän tarjonnasta. 
Kappeli tarjoaa siihen oman vaih-
toehtonsa.

AUlIkkI AlAkANGAS

Meri Tirroniemen mielestä kirkolla on hyvä tuote tarjottavana. Se on 2000 vuotta pitänyt pintansa ja vielä edelleenkin vaikuttaa.

Vapaaehtoiset päivystävät kappelissa läpi vuoden kello 11–15.Marian kappeli sijaitsee matkailukeskuksen sykkeessä. 

Ku va t :  Au l i k k i  A la kan g as
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Paulus Pikkarainen
Pastori
Kempeleen seurakunta

Tärkeintä elämässäni on 
kulkeminen Jumalan johdatuk-
sessa yhdessä läheisten kanssa.
Rakkain raamatunkohta-
ni on Fil.4:4-8: Iloitkaa aina 
Herrassa! Sanon vielä kerran: 
iloitkaa! Tulkoon teidän lem-
peytenne kaikkien ihmisten tie-
toon. Herra on jo lähellä. ---
Olen halunnut nykyiseen 
työhöni, koska siinä saan 
kertoa kristillisestä toivosta 
lämminhenkisessä ja kotoisassa ympäristössä.
Esikuvani on entisen kotipaikkani iloinen ja huumorintajui-
nen nuorisopappi. Hänen aito ja elämänläheinen suhtautumi-
sensa papin työhön on antanut hyvän esimerkin.
Harrastan mielelläni liikuntaa, penkkiurheilua, elokuvia ja 
lukemista.
Terveiseni lukijoille: Tervetuloa kesällä tutustumaan Kempe-
leen historialliseen Vanhaan kirkkoon!

Minna Kemppainen
Ammatti: Biologian ja maan-
tieteen opettaja, lukion apu-
laisrehtori.
Luottamustehtävä: Mu-
hoksen kirkkovaltuuston jäsen 
ja kirkkoneuvoston varajäsen.
Ehdokaslista: Kotiseura-
kunta yhteinen asiamme.

Haluan vaikuttaa kotiseu-
rakunnassani siihen, että 
seurakunta koettaisiin läheisek-
si, meille jokaiselle omaksi ja yh-
teiseksi. Seurakunnan tapahtumat olisivat monipuolisia, jolloin seu-
rakunnan toiminta palvelisi ja vetäisi mukaan kaiken ikäisiä ihmisiä. 
Kymmenen vuoden päästä kirkossa on avoimuutta koh-
data kaikki ihmiset tasavertaisina. Naispappeus -sanaa ei tarvi-
ta ja kirkollisissa toimituksissa jokainen on samalla lähtöviivalla.
Minulle tärkeä raamatunkohta on evankeliumi Luukkaan 
mukaan 2:1–20. Jouluevankeliumi on ilosanoma, joka liittyy 
vahvasti lapsuuden jouluihin ja on esitetty kauniisti lasten jou-
lujuhlissa. Jouluevankeliumi koetaan yhdessä ja siihen liittyy 
rauhoittuminen.
Elämäni tärkein asia ovat omat lapset. Se on varmasti jokaisel-
le vanhemmalle selvä asia. Elämän tärkein asia on yleensäkin jo-
kaisen yksilön mahdollisuus hyvään elämään. Siihen voimme jo-
kainen vaikuttaa huomioimalla toisemme positiivisilla sanoilla 
ja teoillamme. Laajemmin ajateltuna tärkeä asia on myös kestävä 
kehitys ja ympäristöstä huolehtiminen. Ihminen on osa luontoa 
ja teknologiastamme huolimatta olemme riippuvaisia luonnosta.
Esikuvani: Varsinaisesti minulla ei ole esikuvia, mutta ihailen 
monia tuntemiani ja ympärilläni toimivia ihmisiä.
Terveiseni lukijoille: Toivon, että kirkko koettaisiin kodiksi. 
Kotiseurakunta on yhteinen asia.

TEkSTIT: kAISA ANTTIlA

Rauhan Tervehdys 
esittelee tällä palstalla  
tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. 

 Uusi
kasvo

Kansallista veteraanipäivää 
juhlistetaan Oulussa

Veteraanipäivänä, keskiviik-
kona 27. huhtikuuta kello 
12 järjestetään rukoushet-
ki Oulun tuomiokirkossa. 

Sen toimittaa Tuiran kirkkoherra 
Hannu Ojalehto ja kanttorina on 
Henna-Mari Sivula.

Rukoushetken päätteeksi kirk-
koherra Ojalehto lähettää seppel-
partiot. Seppeleet lasketaan Ou-
lun Tuomiokirkon kirkkotarhassa 
vapaussodan sankarimuistomer-
kille, Oulun hautausmaalla san-
kari- ja veteraanimuistomerkeille, 
Oulujoen hautausmaalla sankari-
muistomerkille ja Ylikiimingissä 

sotien 1939–1945 sankarihaudan 
yhteismuistomerkille. Seppelpar-
tioiden lähettämisen jälkeen tuo-
miokirkolta on linja-autokuljetus 
Madetojan salille. 

Oulun kaupungin järjestämän 
veteraanipäivän kansalaisjuhlan 
kahvitilaisuus alkaa kello 12.45 
Madetojan salin aulassa. Varsi-
nainen juhla alkaa kello 14. Juh-
lapuheen pitää Oulun kaupun-
ginvaltuuston 2. varapuheenjoh-
taja Paula Grekelä.

Veteraanijärjestöjen terveh-
dyksen antaa rintamalotta, järjes-
töneuvos Annikki Reinikainen.

Puolustusvoimain tervehdyk-
sen jättää everstiluutnantti Reima 
Vanhanen Pohjois-Suomen soti-
lasläänin esikunnasta. Oulun kau-
pungin tervehdyksen tuo lasten ja 
nuorten kaupunkikokouksen pu-
heenjohtaja Nina Huovinen.

Juhlassa kuullaan musiikkiesi-
tyksiä muun muassa Pohjan So-
tilassoittokunnalta, Oulun Sota-
veteraanikuorolta ja Teuvo Pak-
kalan musiikkiluokkien kuorol-
ta.  Tunnin kestävään juhlaan voi 
koristautua kunniamerkein. Juhla 
on kaikille avoin ja siihen on va-
paa pääsy. (RT)

Tilaa edullinen hyvän mielen bussimatka!

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

varaa numerosta 08 100 60 tai 0400 686 666

Oulun hiippakunnan tuomioka-
pituli on pidättänyt pastori Pek-
ka Elonheimon Siikasalon seura-
kunnan seurakuntapastorin vi-
rantoimituksesta toistaiseksi.

Pastori Elonheimoa epäillään 
syyllistymisestä alkoholirikok-

seen ja asiassa on käynnistetty po-
liisin esitutkinta.

Kirkkolain mukaan viranhal-
tija voidaan tarvittaessa pidättää 
virantoimituksesta muun muas-
sa rikossyytteen ja sen edellyttä-
mien tutkimusten ajaksi.

Pastori Pekka Elonheimo on 
kesäkuussa 2010 otettu hoita-
maan Siikasalon seurakunnan 
seurakuntapastorin virkaa mää-
räaikaisesti ajalla 16.6.2010–
31.12.2011. (RT)

Pekka Elonheimo pidätettiin virantoimituksesta

Piispa Samuel Salmi täytti 60 
vuotta 19. maaliskuuta. Piispa 
Salmea oli mahdollista onnitella 
tukemalla Itäisen Victoriajärven 
hiippakunnan raamattukoulun 
toimintaa Tansanian Mwanzassa.

Syntymäpäiväkeräyksen tuotto 
ylitti odotukset ja nousi 12 970,45 
euroon. 

Piispa Salmi vihki Tansanian 
Mwanzassa sijaitsevan raamattu-
opiston yhdessä piispa Andrew 
Gullen kanssa viime elokuussa.

Osa tuotosta käytetään köyhis-
tä seurakunnista tulevien evanke-
listaopiskelijoiden tukemiseen ja 
osa uuden luokkatilan rakenta-
miseen. 

Itäisen Victoriajärven hiippa-
kunnan piispa Andrew Gulle vie-
railee Suomessa ensi syksynä. Ke-
räyksen tuotto luovutetaan hä-
nelle syyskuussa Oulun hiippa-
kunnan lähetysjuhlien pääjuh-
lassa Haukiputaalla. (RT)

Piispan syntymäpäiväkeräys tuotti liki 13 000 euroa



9   Nro 15    20.4.–5.5.2011

Koulu jossa kaikki tuntevat toisensa

Vanhemmat ja henkilökunta iskevät vastakkain.

Ku va t :  L i i s a  S im o jo k i

Kannustusjoukot pakkautuvat salin ovelle.

Venla Ojala hengähtää luokkatoverien huhkiessa.

Sählyä kristillisessä hengessä
Oulun kristillisessä 
koulussa henkilökunta 
jyräsi oppilaat ja heidän 
vanhempansa. Kuitenkin 
oppilaat julistettiin 
voittajiksi. Aprillia vai 
ei? Aprillipäivänä pidetty 
sählyturnaus oli hyvä 
esimerkki tiimihengestä 
koulun ja kotijoukkojen 
kesken. 

Oulun kristillisen koulun 
salissa käy mäiske ja jy-
tinä. Ketterät 5.–7. luo-
kan oppilaat puikkeleh-

tivat jähmeämpien aikuisten se-
assa, ja sählymailat iskevät yh-
teen. Aina välillä kuuluu seinus-
talta kannustushuuto tai kiihty-
myksen huudahdus. 

Kaikkensa antaneet 2.–4.-luok-
kalaiset ja vaihtopenkillä jännit-
tävät aikuiset kannustavat van-
hempien ja henkilökunnan jouk-
kueita. Tuomarina toimii ihan oi-
kea erotuomari, Mikko Jussila.

Koulun rehtori Petri Oja-
la näpsii action-kuvia latautuen 
omaan pelivuoroonsa. 

– Voimasuhteet oli tarkoitus 
ratkaista jääkiekon avulla, mutta 
jää suli altamme. Onneksi meillä 
on nyt käytössämme oikea kou-
lu liikuntasaleineen, Ojala toteaa.

Kristillinen koulu muutti syk-
syllä lakkautetun Välivainion 
koulun tiloihin. Pari ensimmäistä 
lukuvuotta koulu toimi pienem-
missä, muuhun käyttöön suunni-
telluissa tiloissa.

Häviössäkin 
on puolensa
Ykkösluokan opettaja Anne Ai-
nesmaa on turnauksen vielä kes-
täessä luotsannut pikku oppilaan-
sa palautumaan omiin pulpettei-
hinsa. Takana on neljä ottelua, ja 
kaikissa rökäletappio. 

– Oltiin luusereita, joku par-
kaisee onnettomana. 

– Oli meillä hyviä veto-
ja, joukkueen kapteeni Tuukka 
puolustaa. 

Opettaja pyytää lapsia poh-
timaan tarkemmin, mistä hä-
viö johtui. Lapset tarjoavat usein 
koulussa kuulemiaan selityksiä. 
”Ei keskitytty hyvin? Ei yritetty 
tarpeeksi?” Viimein Toivo keksii 
ilmeisen syyn: ”Koska me ollaan 
pieniä ja muut on isompia!”

Lapset miettivät mitä hyviä 
puolia on siinä, että häviää joskus. 

– Ei tule riippuvaiseksi voitos-
ta, pohtii Toivo. 

– Tärkeintä ei ole voitto, vaan 
että on hauskaa, Ilona kiteyttää.

Vanhemmilla 
vastuutehtäviä
Tällä välin salissa käydään lop-
puottelu. Koulun henkilökunnan 
joukkue lyö vanhempien joukku-
een 5–1. Henkilökunnan yllätys-
vahvistus, Oulun kristillisen kou-

lun kannatusyhdistyksen puheen-
johtaja Tapio Pokka tulee puus-
kuttaen kentältä. 

– Tulin kentälle vaihtopenkil-
tä, mikä symboloi hyvin luotta-
mustehtävääni. Kannatusyhdis-
tyksen puheenjohtajana minun 
tehtäväni on varmistaa, että se-
lusta on kunnossa. Kristillisellä 
kasvatuksellahan riittää vastusta-
jia siinä missä tukijoitakin, Pok-
ka sanailee.

Sählyturnaus on hänen mu-
kaansa hyvä esimerkki kodin ja 
koulun tiimityöstä. Tuloksiin 
päästään toinen toistaan tukien. 
Ei syyllistäen ja vastuuta pakoil-
len, mikä nykyään on usein ta-
pana. 

– Kristillinen koulu on perus-
tettu aktiivisuuden ansiosta. Hen-
kilökunta on tukemassa ja oppi-
laat nauttivat työn hedelmistä, 
Pokka toteaa.

Ilman vanhempien auttavaa 
kättä koulu ei pyörisikään. Mää-
rärahojen vähyyden vuoksi van-
hemmat haastetaan milloin ai-
danrakennukseen, sähkötöihin, 
lumilinnan tekoon tai myyjäis-
ten pitoon. Sählyturnausta edel-
tävänä iltana vanhemmat hälytet-
tiin peräkärryineen kuljettamaan 
metallityöpöytiä ja kaappeja, jot-
ka saatiin yllättäen lahjoituksena.

Viimeiset 
tulevat ensimmäiseksi
Miten kilpailu sitten sopii kristil-
liseen kasvatukseen? 

– Toinen toistenne kunnioitta-
misessa ja palvelemisessa kilpail-
kaa, kehottaa Tapio Pokka Raa-
matun sanoin. 

Hänen mielestään häviäminen 
ja epäonnistuminen opettavat 
realistista ja armollista suhtautu-
mista itseensä ja muihin. 

– Oppilaille on äärimmäisen 
tärkeää ymmärtää, että ihmisen 
arvo on muualla kuin tekemises-
sä ja pärjäämisessä. Kristuksessa 
olemme kaikki voittajia!

Petri Ojala oli sählyturnauk-
sen jälkeen leppoisissa tunnel-
missa, mutta vähänpä hän arvasi, 
että skandaali oli idullaan. Ojala 
ei ollut virallisesti ilmoittautunut 
turnaukseen, joten henkilökun-
nan joukkue päätettiin diskata 
tämän takia.

Hullusti kävi myös vanhem-
pien joukkueen: ”Vanhempien 
joukkueelle tehdyissä dopingtes-
teissä yksi pelaaja on antanut po-
sitiivisen näytteen liiallisesta ko-
feiinista – kahvia on tullut siis 
juotua liikaa”, tiedotti rehtori säh-
köpostitse.

Loppujen lopuksi voittajiksi 
osoittautuivat siis koulun oppi-
laat. Moni viimeinen tuli ensim-
mäiseksi, moni ensimmäinen vii-
meiseksi.

TEkSTIT: RIIkkA VUORIJÄRVI 

Eräs eläkkeelle jäänyt opettaja sanoi, että Oulun kristillinen kou-

lu on kuin se kyläkoulu, jota hän kävi lapsena: siellä on aamu-

hartaudet ja ruokarukoukset, pienet luokat ja kodikas henki.

Uskonnon opetusta on kaksi viikkotuntia, siinä missä muual-

la on yksi. Muutoin opetus on valtakunnallisen opetussuunnitel-

man mukaista. Rehtori Petri Ojalan mukaan oman lisänsä tuovat 

joustavat opetusryhmät, kansainvälinen oppilasjoukko, teknolo-

gian hyödyntäminen sekä monipuolisesti pätevä opettajakunta.

Oulun kristillinen koulu aloitti toimintansa syksyllä 2008 il-

man valtionapua. Seuraavana vuonna valtioneuvosto myön-

si koululle perusopetuksen järjestämisluvan. Valtionapu kattaa 

vain 90 prosenttia kuluista, joten 10 prosenttia koulun on han-

kittava itse.

Ensi syksylle kouluun on ilmoittautunut 80 lasta. Päiväkodin 

puolella on 24 lasta.

Koulun opettama kristillisyys pitäytyy siinä, mikä on yhteis-

tä kaikille kirkkokunnille. Tällä hetkellä oppilaiden joukossa on 

edustettuna ev.-lut. kirkko, eri herätysliikkeitä, kaikki Oulussa 

toimivat vapaat suunnat, katolinen kirkko sekä Itä-Assyrian van-

ha kirkko.

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 

Toinen toistenne 
kunnioittamisessa 
ja palvelemisessa 
kilpailkaa.

Terveydenhoitoa

Piispan syntymäpäiväkeräys tuotti liki 13 000 euroa
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Eetterissä

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Sunnuntaina 1. pääsiäispäi-
vänä 24.4. kello 9.55–12 Ou-
lun seurakuntien aluelähetys. 
Klo 10 messu Oulun tuomio-
kirkosta. Klo 11.30 radiopyhä-
koulussa puhuu lastenohjaa-
ja Mari Jääskeläinen, aiheena 
on Kristus on ylösnoussut. Klo 
11.45 Kurkistus kirkkoon -oh-
jelmassa ihmetellään pääsiäi-
sen ilosanomaa.
Maanantaina 2. pääsiäispäi-
vänä 25.4. kello 9.55–12. Klo 
10 messu Oulujoen kirkosta. 
Klo 11.30 radiopyhäkoulus-
sa puhuu lastenohjaaja Mari 
Jääskeläinen, aiheena on Kris-
tus on ylösnoussut. Klo 11.45 
Kurkistus kirkkoon -ohjel-
massa kerrotaan Tuiran seu-
rakunnan skootterihuutokau-
pasta ja renkaanvaihtotempa-
uksesta Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi. Marja Blomster 
haastattelee diakoniatyönteki-
jä Sami Riipistä.
Sunnuntaina 1.5. kello 9.55–
12. Klo 10 messu Tuiran kir-
kosta. Klo 11.30 radiopyhä-
koulussa on aiheena Ylösnous-
seen todistajat, lapsityönohjaa-
ja Aila Valtavaara puhuu. Klo 
11.45 Kurkistus kirkkoon -oh-
jelmassa kerrotaan Oulun seu-
rakuntayhtymän laajentumi-
sesta. Haastattelussa on tuo-
miorovasti Matti Pikkarainen.

Radio Dei Toivon päivä
Dein juttuarkisto
www.toivonpaiva.fi
To 21.4. klo 15.40 Viisi teesiä 
kirkosta. Kappalainen Martti 
Pennanen kertoo unelmiensa 
kirkosta.
Ke 27.4. klo 15.40 Uskoma-
ton mies. Oululaisen teologi-

an opiskelija Jukka Mäntymä-
en kolumni.
To 28.4. klo 15.40 Viisi teesiä 
kirkosta.
Ke 4.5. klo 15.40 Uskomaton 
mies. Pastori Heikki Karppi-
sen mietteitä.
To 5.5. klo 15.40 Viisi teesiä 
kirkosta.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Pitkäperjantaina 22.4. klo 10 
radiojumalanpalvelus Nivalan 
kirkosta.
1. pääsiäispäivänä su 24.4. klo 
9.45 radiopyhäkoulussa pu-
huu lastenohjaaja Mari Jääske-
läinen. Aiheena on Kristus on 
ylösnoussut.
1. pääsiäispäivänä su 24.4. ra-
diojumalanpalvelus Ylivieskan 
kirkosta.
2. pääsiäispäivänä ma 25.5. 
radiojumalanpalvelus Pattijo-
en kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
1. pääsiäispäivänä su 24.4. 
klo 10 jumalanpalvelus Oulun 
tuomiokirkosta.
2. pääsiäispäivänä ma 25.4. 
klo 10 jumalanpalvelus Oulun 
tuomiokirkosta

YlE Radio 1 90,4 MHz
2. pääsiäispäivänä ma 25.4. 
klo 10 jumalanpalvelus Oulun 
tuomiokirkosta

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

Nettiradio 
www.evl.fi/srk/kempele
Kempeleen jumalanpalveluk-
set suorana netistä. 

Katekumenaattiryhmämme 
on kevään mittaan edennyt 
aiheissaan Pyhään Hen-
keen. Pohdinnan aiheena 

olivat kysymykset, kuka on Pyhä 
Henki ja miten Pyhä Henki elää 
meissä. 

Alkuinspiraationa luimme pie-
nissä ryhmissä erilaisia tekstejä Py-
hän Hengen vaikutuksista. Kohdal-
leni tuli aika hupaisakin apostolien 
tekojen kertomus siitä, kuinka Paa-
vali teki vierailun perustamaansa 
Efeson kaupungin seurakuntaan. 
Siellä toimivat innoissaan Johan-
nes Kastajan kastamat opetuslapset 
täydessä touhussa niin kuin vapaa-
ehtoiset talkootöissä. 

Paavali kysyi opetuslapsilta, oli-
vatko he saaneet uskoon tullessaan 
Pyhän Hengen. Opetuslapset oli-
vat ihan kummissaan: ”Emme me 
ole kuulleetkaan mistään Pyhästä 

Hengestä”. Paavali kastoi opetus-
lapset, tällä kertaa Jeesuksen ni-
meen. Raamattu kertoo: ”kun Paa-
vali pani kätensä heidän päälleen, 
Pyhä Henki tuli heihin ja puhuivat 
kielillä ja profetoivat”.

Samanlaisen ilmiön kokivat pe-
lästyneet, piileskelevät opetuslapset 
ensimmäisen kristillisen pääsiäisen 
jälkeen helluntaina. He rohkaistu-
vat Pyhän Hengen voimasta kerto-
maan Jerusalemiin tulleille matkai-
lijoille Kristuksesta jopa matkaaji-
en omilla kielillä, vaikka eivät niitä 
ennestään taitaneet. Tämä ennen-
näkemätön voima, rohkeus ja tai-
to olivat opetuslapsille tarpeen, kun 
heidän tehtävänsä oli levittää tietoa 
uudesta uskon toivosta. 

Muistan omalta innokkaan 
nuoren uskovan ajaltani jakson, 
jolloin toivoin ja rukoilin itselleni 
Pyhän Hengen näkyvää ilmesty-

mistä juuri kielillä puhumisen se-
kä profetoimisen eli ennustamisen 
jumalallisen tiedon välittämisek-
si. Kävin jopa karismaattisen seu-
rakunnan nuorten ryhmässä, jossa 
kovasti rukoiltiin, jotta saisin kie-
lillä puhumisen lahjan. En saanut.

Jälkeenpäin olen itselleni selit-
tänyt vähän lohdutuksenakin: en 
ole näitä Pyhän Hengen armolah-
joja niin kovasti tarvinnut kuin 
opetuslapset…olisin voinut näistä 
lahjoista ylpistyäkin… minulla on 
varmaan muita lahjoja jne.

Mutta Pyhän Hengen armolah-
jat Raamatun mukaan todella ovat 
moninaiset. Mieti minkälainen 
persoona tulee mieleen kun listas-
sa lukee: antaminen, avustaminen, 
evankeliumin julistaminen, henki-
en erottaminen, johtaminen, selit-
täminen, laulun armolahja, lau-
peuden harjoittaminen, oikea= al-

tis marttyyrius, opettaminen, pal-
veleminen, rohkaiseminen, seura-
kunnan joukon hallitseminen, ter-
veeksi tekeminen, tiedon ja viisau-
den sanat, uskon lahja, voimalliset 
teot (esimerkiksi ruoan moninker-
taistaminen)?

En voi mitään sille, että epäilen 
Pyhän Hengen olevan Jumalan äi-
dillinen puoli. Teologit nyt ulvah-
tavat ja selittävät kiivaasti masku-
liinisista pronomineista ja määrit-
teistä teksteissä Pyhän Hengen yh-
teydessä. 

Oli miten oli, Pyhän Hengen 
yhdeksi synonyymiksi sopii hyvin 
Rakkauden Henki. Jos sallimme 
Hänen yhtään meitä hipaista, Ju-
malan valtakunta etenee huimin 
loikin tässä monenlaisen kolhun 
elämässä.

SAIlA kUkkOHOVI-JÄMSÄ

Usko tai älä! – Pyhä Henki

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

TV1 näyttää pitkäperjantai-
na sanajumalanpalveluk-
sen Ylistaron kirkosta. Or-
todoksinen pääsiäisyön aa-

mupalvelus ja liturgia lähetetään 
lauantaina kello 23.55 alkaen suo-
rana yhteislähetyksenä TV1:llä ja 
YLE Radio 1:llä Tampereen Py-
hän Aleksanteri Nevskin ja Py-
hän Nikolaoksen kirkosta.

TV1 lähettää ensimmäisen 
pääsiäispäivän messun suora-
na lähetyksenä sunnuntaina kel-
lo 10 Seinäjoen Lakeuden Ristin 
kirkosta. 

Dokumentti Tyrvään 
Pyhän Olavin kirkosta
Toisena pääsiäispäivänä, maa-
nantaina, kello 19.45 TV1 esittää 
dokumentin Tyrvään Paratiisi ja 
Passio. 

Ohjelma esittelee taiteilijoiden 
Kuutti Lavosen ja Osmo Rauha-
lan maalaustöitä jälleenrakenne-
tussa Tyrvään Pyhän Olavin kir-
kossa. Lavonen ja Rauhala maala-
sivat 101 maalausta kirkkoon vuo-
sina 2005–2009. 

Tyrvään Pyhän Olavin kirkko 
sijaitsee Sastamalan seurakun-
nassa Pirkanmaalla. Kirkko tu-
houtui pahoin tulipalossa vuon-
na 1997. Se rakennettiin uudelleen 
talkoilla vuosina 1997–2003.

Maanantaina radio-
jumalanpalvelus Oulusta
YLE Radio 1 lähettää pääsiäisenä 
useita jumalanpalveluksia ja har-
tauksia. Kiirastorstaina kello 18 
kuullaan katolinen iltamessu Py-
hän Henrikin katedraalista Hel-
singistä. Pitkäperjantain juma-
lanpalvelus tulee kello 10 Tuusu-
lan kirkosta. Suuren lauantain aa-
mupalvelus puolestaan lähetetään 

Pääsiäislähetyksiä 
monen suunnan kirkoista

kello 18 Pyhän marttyyrikeisarin-
na Aleksandran kirkosta Turusta. 

Ensimmäisenä pääsiäispäivä-
nä kuullaan kello 10 sanajuma-
lanpalvelus Saariselän kappelis-
ta Inarista. Jumalanpalvelukses-
sa saarnaa Oulun piispa Samuel 
Salmi.

Metodistikirkon jumalanpal-
velus Vesivehmaalta lähetetään 
ensimmäisenä pääsiäispäivänä 
kello 18. 

Toinen pääsiäispäivä alkaa ju-
malanpalveluksella Oulun tuo-
miokirkosta kello 10. Saarnaaja-
na ja liturgina toimii tuomioro-
vasti Matti Pikkarainen.

YLE Radio 1 lähettää aamu-
hartaudet hiljaisella viikolla maa-
nantaista kiirastorstaihin sekä 
lauantaina 23. huhtikuuta kello 
6.15. Toinen lähetys on kello 7.50. 

Iltahartaudet kuullaan hil-
jaisella viikolla tuttuun tapaan 

Ensimmäisen pääsiäispäivän messu Seinäjoen Lakeuden Ristin kirkosta suorana 
lähetyksenä TV1:ltä  sunnuntaina kello 10. 

maanantaista keskiviikkoon kel-
lo 18.50 sekä lauantain ehtookel-
lot ja iltahartaus kello 18. 

Verkko tuo 
pääsiäisen lähelle
Evl.fi-etusivulla on arkkipiispa 
Kari Mäkisen pääsiäistervehdys.

Pääsiäinen näkyy myös useil-
la muilla verkkosivuilla. Kirkon 
Pyhä-projektin sivuilla kuljetaan 
paastosta pääsiäisiloon. Projektis-
sa painotetaan tänä vuonna eri-
tyisesti pääsiäistä. Sivut löytyvät 
osoitteesta http://evl.fi/pyha/paa-
siainen.

Pääsiäisajan kuulumisia voi lu-
kea myös Pyhä-projektin blogista. 
http://pyha.blogspot.com.

Perustietoa pääsiäisestä saa evl.
fi-sivustolta: http://evl.fi/kirkko-
vuosi. (RT)
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Sanan 
aika

Tallissa lepää lapsi. Suuri tarkoitus odottaa hänessä täyttymistään. Vastasyntyneen elämän 
yllä loistaa tähti merkkinä kansoille: Tässä on maailman valo. Lapsen katseessa valon-
pilke kertoo ilon, vapauden ja rakkauden uuden aikakauden alkamisesta. Jumalan armon 
ja rakkauden osoitus katselee mietteliäin silmin ympärillään levittäytyvää maailmaa.

Getsemanen yössä pimeät varjot tiivistyvät. Katse viistää pitkin maata. Pensaan takaa 
kuuluu kahahdus. Puun juurella nukkuu sekalainen joukko miehiä. Pilvet väistyvät kuun 
tieltä ja paljastavat hiljaisuuteensa vajonneen yksinäisen. Vaitelias hahmo kohottaa kat-
seensa taivaalle ja huokaa hiljaa.

Maa on kivinen. Harmaa kallio hohtaa tukahduttavaa kuumuutta. Halkeamat ker-
tovat luovuttamisesta, särkymisen kivusta, menneiden miesten matkoista tähän paik-
kaan. Kuoleman syleilyssä ristinpuulla nukkuu kaikkein puhtain uhri. Linnut vaikene-
vat ja lentävät pois.

Rinnassa kutkuttaa riemu. Vastaantulija katsoo kummastellen. Ovet lennähtävät auki 
kiireisten askelten tieltä. Hän on ylösnoussut! Hän elää! Vastaukseksi kummastuneita 
katseita, joissa herää toivo, hämmästys ja lopulta luottamus ja valtaisa riemu. Ilo tanssii 
ympäri piiloutuneitten huonetta.

Ylösnousseen katseessa valonpilke kertoo ilon, vapauden ja rakkauden uuden aikakau-
den alkaneen. Hän luo viimeisen silmäyksen ympärilleen ja näkee luottamusta ja epäilyk-
siä. Jokaiselle Hän lupaa: Olen kanssasi. Sitten hänen kasvojaan ei enää näy, mutta hänen 
Henkensä elää ja vaikuttaa.

Eräänä päivänä katseet kohtaavat uudelleen. Silloin ilomme tulee täydelliseksi. Tai-
vaan portit avataan ja saamme astua sisään. Silloin viimein pääsemme rakkautta suu-
rinta katsomaan.

Siunatkoon sinua ja sinun pääsiäisaikaasi Kaikkivaltias, armollinen Jumala, Isä, Poika 
ja Pyhä Henki. Aamen.

SEIJA HElOMAA
Kiimingin seurakunnan kappalainen

Ristillä rinnalla 
ryövärin

1. Pääsiäispäivä 24.4.
Päivän psalmi 

Ps. 118:15–23 (24)
1. lukukappale 

Hoos. 6:1–3 
tai Hes. 37:1–14 
2. lukukappale 
1. Kor. 15:12–22 

Evankeliumi 
Joh. 20:1–10

Jos kerran julistetaan, että Kristus on herätetty 
kuolleista, kuinka jotkut teistä voivat sanoa, 
ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Jos ei ole 
kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristustakaan 
ole herätetty kuolleista. Mutta ellei Kristusta 
ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on 
turhaa puhetta, turhaa myös teidän uskonne. 
Silloin nähdään, että olemme antaneet Jumalasta 
väärän todistuksen, kun olemme väittäneet hänen 
herättäneen Kristuksen - mitä hän siis ei ole tehnyt, 
jos kerran kuolleita ei herätetä. Ellei kuolleita 
herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty. Mutta 
ellei Kristusta ole herätetty, teidän uskonne on 
pohjaa vailla ja te olette yhä syntienne vallassa. Ja 
silloin nekin, jotka ovat nukkuneet pois Kristukseen 
uskoen, ovat joutuneet perikatoon. Jos olemme 
panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän 
ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä.

Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista, 
esikoisena niiden joukosta jotka ovat kuolleet. 
Kun kerran kuolema sai alkunsa ihmisestä, samoin 
kuolleiden ylösnousemus on alkanut ihmisestä. 
Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina 
kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina 
tehdään eläviksi.

1. Kor. 15:12–22

Sapatin mentyä, viikon ensimmäisenä päivänä 
Magdalan Maria tuli jo aamuhämärissä haudalle 
ja näki, että haudan suulta oli kivi siirretty 
pois. Hän lähti juoksujalkaa kertomaan siitä 
Simon Pietarille ja sille opetuslapselle, joka oli 
Jeesukselle rakkain, ja sanoi heidät tavattuaan: 
"Ovat vieneet Herran pois haudasta, emmekä me 
tiedä, minne hänet on pantu." Pietari ja se toinen 
opetuslapsi lähtivät heti juoksemaan haudalle.

Miehet menivät yhtä matkaa, mutta se toinen 
opetuslapsi juoksi Pietaria nopeammin ja ehti 
haudalle ensimmäisenä. Hän kurkisti sisään 
ja näki käärinliinojen olevan siellä, mutta hän 
ei mennyt sisälle. Simon Pietari tuli hänen 
perässään, meni hautaan ja katseli siellä olevia 
käärinliinoja. Hän huomasi, että Jeesuksen 
kasvoja peittänyt hikiliina ei ollut käärinliinojen 
vieressä vaan erillään, omana käärönään. Nyt 
tuli sisään myös se toinen opetuslapsi, joka oli 
ensimmäisenä saapunut haudalle, ja hän näki ja 
uskoi. Vielä he näet eivät olleet ymmärtäneet, 
että kirjoitusten mukaan Jeesus oli nouseva 
kuolleista.

Opetuslapset lähtivät haudalta majapaikkaansa.

Joh. 20:1–10 

w
w

w
.s

xc
.h

u 
/ 

Sl
av

o
m

ir
 U

li
cn

y



12    Nro 15    20.4.–5.5.2011

Uudet viihtyisät tilapäishoidon tilat avattu Caritas-Kodissa!
Läheisesi saa oman huoneen ja täysihoidon. 

Käytä oikeutesi vapaisiin, me huolehdimme läheisestäsi!

Kysy lisää puh. 045 636 5370, www.caritas-saatio.fi

Arvoisat Omaishoitajat!

Caritas-Kodissa on viihtyisät tilapäishoidon tilat!
Läheisesi saa oman huoneen ja täysihoidon.

Käytä oikeutesi vapaisiin, me huolehdimme läheisestäsi!
UUTTA! Kuntouttava päivä Caritas-Kodissa!

Kysy lisää puh. 040 480 2724, www.caritas-saatio.fi 

APU VIRTSANKARKAILUUN
MediSet-tuotteet

Varmuusalusasut
Vuodesuojat
Uimahousut
Irtosuojat

Ympäristöystävälliset
Kestävät yli 200 
pesukertaa
Mukavat
Huomaamattomat

 

  
VERKKOKAUPPA AVATTU! www.divisa.fi

Tilaa ilmainen esite 0400 223 446

verkkokauppa avattu! www.divisa.fi
Terttu Lilja Oy 
Hallituskatu 19, 08 332 283  

Respecta Oy
Kiviharjunlenkki 4, 040 348 8597

Tilaa ilmainen esite 
0400 223 446

jm Oulu Jalkahoitola KevytJalka
Ulla Flink

Jalkahoidon ammattitutkinnon suorittanut perushoitaja

Muista Äitiä hemmottelulahjakortilla 
esim. jalkahoitoon!

Ollilantie 6
Kempele
08  516 130

Tuirankartano
Kangastie 16, Oulu
040 757 4122

www.kevytjalka.net

Fanita 
Rauhan 

Tervehdystä!
Tärskäyksen omat 
sivut löytyvät nyt 

myös Facebookista. 
Kommentoi juttuja 
ja anna palautetta 

tuoreeltaan.

www.
facebook.com/

rauhantervehdys

Terveys ja hyvinvointi 

Lastenmaa on perinteinen 
ja laadukas lastenkulttuuri-
lehti, joka julkaisee tunnettu-
jen suomalaisten kirjailijoiden 
ja kuvittajien satuja. Luonto, 
ekologisuus ja kansainvälisyys 
ovat vahvasti esillä. Lasta 
ilahduttavat monipuoliset 
askartelut, tehtävät ja kilpai-
lut. Lehdessä huomioidaan 
myös kirkkovuoden suuret 
tapahtumat. Lehden päätoi-
mittaja on kirjailija Anna-Mari 
Kaskinen.

Anna lapselle hyvä hetki.

Lastenmaa
6 kk vain 

20,-
(norm. 27,-)

Anna lapselle  
hyvä hetki.

  Kyllä kiitos!
  

Haluan ilahduttaa lasta hyvällä  
lukemisella ja tekemisellä joka kuukausi. 

 Tilaan Lastenmaa-lehden määräaikaisena  
 tilauksena erikoishintaan 6 kk vain 20,- (norm. 27,-)

Tilaajan nimi 

Osoite   

Postinumero ja -toimipaikka 

Puhelin  

Sähköposti  

  
Tilaan Lastenmaa-lehden lahjaksi määräaikaisena  
tilauksena erikoishintaan 6 kk vain 20,- (norm. 27,-)

Lahjan saajan nimi 

Osoite  

Postinumero ja -toimipaikka 

Puhelin  

Sähköposti  

Tilaa Lastenmaa haluamallasi tavalla:

Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Tarjous on voimassa 31.8.2011 asti ja koskee vain uusia tilauksia. Tarjous koskee vain Suomeen lähetettäviä tilauksia, ulkomaisiin  
tilauksiin lisätään postikulut. Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta. Alle 18-vuotiaalla täytyy olla lupa lehden  
tilaamiseen. Osoitteita ja puhelinnumeroita voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin. Tarjoustunnus LM 1/11

Postita tilauskortti.
Postimaksu on maksettu puolestasi.

Soita 020 754 2333
•  Lankapuhelimesta:  
 8,21 senttiä / puhelu + 6,9 senttiä / minuutti.
•  Matkapuhelimesta:  
 8,21 senttiä / puhelu + 14,9 senttiä / minuutti.

Lähetä sähköpostia osoitteeseen
tilauspalvelut@kotimaa.fi  
(Muista kertoa tilaustunnus  LM 1/11)

Tilaa verkosta  
www.lastenmaa.net/kampanja

Kotimaa  
maksaa  

postimaksun

Anna lapselle  
hyvä hetki.

  Kyllä kiitos!
  

Haluan ilahduttaa lasta hyvällä  
lukemisella ja tekemisellä joka kuukausi. 

 Tilaan Lastenmaa-lehden määräaikaisena  
 tilauksena erikoishintaan 6 kk vain 20,- (norm. 27,-)

Tilaajan nimi 

Osoite   

Postinumero ja -toimipaikka 

Puhelin  

Sähköposti  

  
Tilaan Lastenmaa-lehden lahjaksi määräaikaisena  
tilauksena erikoishintaan 6 kk vain 20,- (norm. 27,-)

Lahjan saajan nimi 

Osoite  

Postinumero ja -toimipaikka 

Puhelin  

Sähköposti  

Tilaa Lastenmaa haluamallasi tavalla:

Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Tarjous on voimassa 31.8.2011 asti ja koskee vain uusia tilauksia. Tarjous koskee vain Suomeen lähetettäviä tilauksia, ulkomaisiin  
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Postita tilauskortti.
Postimaksu on maksettu puolestasi.

Soita 020 754 2333
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 8,21 senttiä / puhelu + 6,9 senttiä / minuutti.
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Haluan ilahduttaa lasta hyvällä  
lukemisella ja tekemisellä joka kuukausi. 
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Miksi nimenomaan pää-
siäinen yhdistettiin 
noitiin? Pitkäperjan-
tain ja pääsiäisen vä-

listä aikaa pidettiin erityisen 
otollisena vahingoittavien taiko-
jen tekemiseen, koska ajateltiin 
että Jeesuksen maatessa kuol-
leena Jumalan hyvä ja suojeleva 
vaikutus maan päällä oli kaik-
kein heikoimmillaan. 

Vanhat kansanuskomukset 
yhdistyivät näin kristilliseen pe-
rinteeseen.

karjataikoja
yössä
Trullien kotiseutua Suomessa 
ovat Satakunta ja Pohjanmaa, jon-
ne ne ovat levinneet Ruotsista. Itse 
nimitys 'trulli' juontuu ruotsin-
kielen sanasta 'troll', joka tarkoit-
taa peikkoa tai noitaa. Ei liene yh-
teensattumaa, että aikoinaan juu-
ri Pohjanmaalla käytiin erityisen 
paljon noitaoikeudenkäyntejä.

Alunperin trulleja tai rulle-
ja pidettiin pahantahtoisina ih-
misinä, jotka pitkäperjantain jäl-
keisenä yönä tunkeutuivat navet-
taan leikkaamaan karjalta pieniä 
nahanpalasia ja karvatupsuja noi-
tumista varten. 

Trullin uhriksi joutuneen kar-
jan uskottiin näivettyvän, ja trul-
li saattoi siirtää karjaonnea itsel-
lensä syöttämällä karvan ja nahan 
omille eläimilleen.

Noitienkin 
juhla

Niinkin myöhään kuin vuon-
na 1950 trullit eivät vielä olleet 
pelkkää harmitonta lasten ilon-
pitoa. Tuolloin kansantieteilijä ja 
myöhemmin opetusministerinä-
kin toiminut Kustaa Vilkuna kir-
joitti, kuinka ”melkein joka vuosi 
paastonaikaan saa jostakin poh-
jalaisesta paikallislehdestä lukea 
uutisen rullien vierailusta.”

Trullien torjumiseksi navetto-
ja vartioitiin kyseisinä öinä. Ta-
valliset keinot eivät kuitenkaan 
riittäneet, sillä noitahan saat-
toi livahtaa sisälle myös lentäen 
tai vaikkapa eläimeksi tekeyty-
neenä. Trullien karkottamiseksi 
muun muassa sytytettiin valkei-
ta, jotta savu sokaisisi ne lennos-
sa. Tästä kehittyi pääsiäiskokko-
jen polttamisen perinne.

Pajunkissoja
Jeesuksen polulle
Raamatussa kerrotaan, kuinka 
Jeesuksen tullessa Jerusalemiin 
ihmisen laskivat palmunlehviä 
tielle hänen eteensä. Tästä kehit-
tyi kristittyjen keskuudessa tapa 
siunata palmunlehtiä pääsiäisen 
alla. Pohjoisempana tähän käy-
tettiin muita oksia, joihin kevään 
ensimmäiset silmut olivat puh-
jenneet.

Virpomisperinne sinällään 
saapui Suomeen idästa, missä ok-
sien siunaamisen oli säilynyt or-
todoksisen kirkon keskuudessa. 

Siunattuja oksia on jaettu kirkko-
kansalle toivottamaan onnea al-
kavalle kirkkovuodelle. 

Virpomisen nimikin on peräi-
sin venäjän kielen sanasta 'ver-
ba', joka tarkoittaa pajua. Karja-
laan virpominen saapui 1800-lu-
vun lopulla. Sotien jälkeen perin-
ne levisi evakkojen mukana ym-
päri maan.

Pohjanmaan seudulla virpo-
minen yhdistyi ajan mittaan pai-
kalliseen trulliperinteeseen, ja ai-
nakin jo 1960-luvulla noidiksi eli 
trulleiksi pukeutuneet lapset kier-
sivät pääsiäisen alla jakamassa hy-
vän vuoden toivotuksia ja koris-
teltuja pajunoksia. Nykyään tus-
kin kukaan enää hiipii yöllä na-
vettoihin noitumaan karjaa.

TIMO TAkAlO

Noitavainojen uhrien muistolle
Oulussa paljastettiin muistomerkki Suomen noitavainojen uhreille vii-

me lokakuussa Nuottasaarentien varressa. Hankkeen takana oli Oulun 

yliopiston humanistinen kilta osana 45-vuotisjuhlaansa. Muistomerkki 

on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Suomessa noitavainot olivat huipussaan 1600-luvulla, mutta syy-

tettyjen määrät olivat vähäisiä verrattuna moniin muihin maihin. Yh-

teensä heitä oli noin 2 000, ja kuolemantuomion sai noin 100 noidak-

si epäiltyä. Noitia ei Suomessa poltettu, vaan teloitukset suoritettiin 

mestaamalla.

Syytetyn penkillä istui Suomessa varsin tasaväkisesti niin miehiä 

kuin naisiakin. Myös heidän yhteiskunnallinen asemansa vaihteli suu-

resti. Joukkoon mahtui niin kiertolaisia, vauraiden maatilojen isäntä-

väkeä kuin myös salatieteistä kiinnostuneita silloisen Turun akatemi-

an kasvatteja.

Lähteet: Vuotuinen ajantieto / Kustaa Vilkuna, 1950. 
Juhlan aika : suomalaisia vuotuisperinteitä / Sirpa Karjalainen, 1994. 
Pääsiäinen : juhlatietoa, kuvia ja kertomuksia / toimittanut Juha Nirkko, 1997

Paikkoja avoinna

Haemme edustajaa myymään ja suunnittelemaan nykyaikaisia Elega ratkaisuja 
asiakkaillemme keittiöihin, makuu- ja kylpyhuoneisiin sekä eteiseen Oulun alueelle.

Koulutamme aktiivisesta myynnistä ja suunnittelusta kiinnostuneen edustajan 
em. tehtävään. 

Elega-edustajana sinulla on käytössäsi nykyaikaiset välineet ja ohjelmat, joihin saat 
laajan koulutuksen. Työssäsi sinulla on Suomen parhaiden ammattilaisten apu ja tulet 
toimimaan kokeneen myyntipäällikön opastuksessa. 

Ahkeralla työpanoksella saat mahdollisuuden erinomaisiin ansioihin. Tehtävään tarvitset 
oman auton.

Lisätietoja Elega Oy:sta ja ELEGAN SÄÄSTÄVÄSTÄ KEITTIÖIDEASTA löydät 
kotisivuiltamme www.elega.fi
Kysy lisätietoja Elega-edustajan tehtävistä ja edustajakoulutuksesta:
Markku Sääskilahti
Aluemyyntipäällikkö
p. 020 7578 826, markku.saaskilahti@elega.fi
Lähetä hakemuksesi s.postiin
markku.saaskilahti@elega.fi
Lähetä hakemus sähköpostilla
tai täytä se nettisivuillamme
www.elega.fi

Tehtaanedustajaksi Elegalle
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siin ansioihin. Tehtävään tarvitset oman auton.

Lisätietoja Elega Oy:sta ja ELEGAN SÄÄSTÄVÄSTÄ 
KEITTIÖIDEASTA löydät kotisivuiltamme www.elega.fi 

Kysy lisätietoja Elega-edustajan tehtävistä ja 
edustajakoulutuksesta: 

Markku Sääskilahti
Aluemyyntipäällikkö 
p. 020 7578 826, markku.saaskilahti@elega.fi 
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Tehtaanedustajaksi Elegalle

www.aarrearkku.fi

Täyden palvelun 
hautaustoimisto

PAKKAHUONEENKATU 5,
90100 OULU

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

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Seuraava
Rauhan

Tervehdys
ilmestyy

5. toukokuuta.

Pääsiäisen alla ovilla kiertelee trulleiksi 
pukeutuneita lapsia oksat kädessä. Virpomiseen 
kuuluu hyvää vuotta toivottavien lorujen 
lukeminen palkkaa vastaan. Suomalaiseen 
pääsiäiskuvaan kuuluvat kiinteästi myös luudalla 
lentävät noita-akat. Kuinka nämä päätyivät 
osaksi kristillistä juhlaa?

Höyhtyän trullit jatkoivat Palmusunnuntain perinteitä tänä pääsiäisenä.

M
ari Läh

teen
m

aa
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Vain päivän 
matka 

kerrallaan

3. huhtikuuta hieman 
ennen neljää aamuyöllä 
Oulun seurakuntayhtymän 
oppilaitospastori 
Virpi Sillanpää-Posio 
postaa Facebookiin: 
”Valvoo ja kuuntelee 
maailmaa”.
Selkäkipu pitää häntä 
hereillä.

Haastateltavani istuu punai-
sen jumppapallon päällä it-
seään keinutellen. Toimit-

taja saa työtuolikseen talon kei-
nutuolin. Keskustelu sujuu hyvin 
näin. Talon Turre-koira hätyyttää 
vierasta välillä muualle istumaan. 
Ikkunan äärellä kuuluisi olla hä-
nen tähystyspaikkansa keväisel-
le kadulle.

Oulun seurakuntayhtymän 
oppilaitospastorin Vir-
pi Sillanpää-Posion selkä 

kipeytyi viime keväänä. Lääkärit 
diagnosoivat, että selässä oli väli-
levyn pullistuma ja pahoja tuleh-
dusmuutoksia.

Sairauslomalle jääminen mie-
luisasta työstä oli vaikeaa. Virpi 
arvioi käyvänsä lyhyen ajan ko-
tona potemassa selkäänsä. Ennen 
lähtöään hän liimaili kalenteriin-
sa keltaisia muistilappuja, jotta 
muistaisi, mitä pitää tehdä saira-
usloman jälkeen.

Virpi Sillanpää-Posio oli töistä 
pois kesän, mutta palasi syksyllä 
työpaikalle. Pian edessä oli uusi 
sairauslomapätkä. Lokakuusta al-
kaen hän on ollut yhtäjaksoises-
ti kotona. 

Virpi myöntää, että selkäsäryn 
lisäksi lujille on ottanut juuri se, 

ettei voi tehdä sitä työtä, josta on 
innostunut.

”Kävi töissä ja sai nauraa hy-
västi :), mutta kotona iski surumie-
li. Ei vaan enää jaksas tätä... ja kun  
on työ josta pitää, niin - en tiiä.” 7. 
huhtikuuta

Jo työssään Virpi käytti paljon 
hyväkseen Facebook-yhteisö-
palvelua. Sairauslomalle jää-

dessä postaukset sinne jatkuivat. 
Päivittäisissä viesteissään Virpi 
kirjoittaa avoimesti myös selkä-
kipuisen pahimmista hetkistä. 

Hän miettii, miksi Facebookis-
sa pitäisi postata vain kepeitä, hu-
moristisia ja ehkä hieman älyttö-
miäkin nokkeluuksia. Miksi Face-
book ei voisi olla oivallinen väline 
kertoa kaverijoukolle, mitä kuu-
luu, siis ihan oikeasti?

– Facebookissa on monta puol-

ta. Postaukseni on otettu hyvin 
vastaan, ihmiset kommentoivat 
niitä minulle. Se on tuntunut tär-
keältä. 

”Kiitos peukutuksista! Ne aut-
tavat pitämään omatkin peukut 
pystyssä!” 6. huhtikuuta

Virpi pelkää, että moni kivuis-
ta kärsivä on yksin ajatustensa – 
myös pelkojensa – kanssa.

– Minulla on perhe ympärillä. 
Se pitää minut hyvin arjessa kiin-
ni, neljän lapsen äiti hymyilee.

Kipee, mutta onnellinen. Ens 
viikon on koko perhe yhessä va-
paalla. :) 4. maaliskuuta

Virpi Sillanpää-Posio miet-
tii, onko jollekulle toisel-
le – eikä vain hänelle itsel-

leen – saattanut olla jopa tärke-
ää se, että hän ollut Facebookissa 
myös huonoina päivinä ja kerto-

nut rehellisesti tunteistansa. 
Postauksista syntyy mielikuva, 

ettei niiden kirjoittaja ole antanut 
periksi.

– Olen optimistinen, vaikka 
kipu on tällä hetkellä osa elämää-
ni. En taistele sitä tosiasiaa vas-
taan koko ajan.

Helmikuisesta blogikirjoituk-
sestaan seurakuntayhtymän verk-
kosivuilla Virpi Sillanpää-Posio 
sai paljon kiitollista palautetta.

"On niin kiire ettei ehdi tehdä 
töitä."

Minulla ei ole kiire.
Minun kiireeni vietiin pois joutues-
sani sairaslomalle.
On outoa jäädä kotiin muiden läh-
tiessä aamulla.
Elän perheen arjen rytmissä ja 
nousen yhdessä muiden kanssa.
Muu perhe rientää päiväksi ulko-

Ku va t  J aan i  F ö h r
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kehälle ja minä jään sisäkehälle.
Olen säälinyt paljon itseäni.
En tahtoisi olla kipeä, kuka tahtoisi?
Kipu tulee ja menee, kuin meren 
aallot. Sen kanssa on elettävä.
Kipu kuuluu ihmisen elämään, on 
aina kuulunut.
Tarkkailen maailmaa omasta 
pisteestäni käsin.
Minulla olisi ollut aikaa miettiä 
asioita, mutta ei jaksamista. 
Mitä minun olisi pitänyt pohtia?
Elämä pohjimmiltaan on hyvin 
yksinkertaista.
Tärkein löytyy läheltä.
Sitä minä pohdin ja
sitä jään pohtimaan.
Tästä voin katsoa myös kauas.
Elämän valot ja varjot, 
sen muodot –
kauneus.
Kaiken voi löytää läheltä.

– Tällaista on minun elämä-
ni nyt, blogikirjoittaja sanoo rau-
hallisesti.

– En kysele hirveästi, mik-
si juuri minä olen kipeä. Jonkun 
kohdalla kipu iskee, miksi ei mi-
nun? En tiedä, milloin oloni hel-
pottuu tai loppuuko kipu koskaan 
kokonaan? Kukaan ei voi antaa 
minulle varmaa vastausta tähän 
kysymykseen.

– Yritän elää päivän kerrallaan 
enkä miettiä tulevia viikkoja ja 
kuukausia. Se on vaikeaa, mutta 
luulen, että olen jo vähän oppinut.

”Ilta-aurinko” 7. huhtikuuta

Virpi Sillanpää-Posio kertoo 
miettineensä usein, miten 
sairastuminen ja siihen 

kuuluvat kipukohtaukset vaikut-
tavat perheeseen. Lapsista vanhin 
on 16-vuotias ja nuorin kymmen-

vuotias. 
Kotiväeltä kipua ei voi peittää, 

perheen äiti toteaa.
Virpi haluaa kertoa lapsil-

leen, että he saavat mennä ja pitää 
hauskaa, vaikka äiti on kipeä. Eri-
tyisen tärkeää asiasta on muistut-
taa pienimmälle tyttärelle.

– Haluan rohkaista hän-
tä omiin menoihinsa. Sanonkin 
usein, että hänen ilonsa tekee hy-
vää äidille. 

Kun Virpin on usein pakko 
vain maata, venytellä varovasti tai 
liikkua jumppapallon päällä, lap-
set tietävät, että siivouksessa tar-
vitaan heitä avuksi. Imuroimises-
ta ei nurista äidille.

Virpi Sillanpää-Posio ker-
too, että hänen on ollut 
erityisen vaikeaa paljastaa 

omalle äidilleen kipujaan.
– Ei ole kiva tuottaa rakkaal-

le ihmiselle surua ja huolta. Ehkä 
välillä eniten juuri äidille yritän 
näyttää, että jaksan. 

Virpi käy viikoittain kuntosa-
lilla. Häntä ilahduttavat ystävälli-
set ihmiset palvelutiskillä. Ohjaa-
jien iloinen ”heippa” jumpan pää-
tyttyä tuo hyvän mielen. 

Virpi Sillanpää-Posio on huo-
mannut, että kuntosalilla on mui-
takin kipuihmisiä kuin hän.

– Kuntosalille voi mennä huo-
nokuntoisenakin. Sinne tuntee 
olevansa tervetullut, vaikka oli-
si huono päivä. Sali, venyttely ja 
sauna auttavat.

Kuntosalin kannustava tun-
nelma laittoi Virpin miettimään, 
osataanko seurakunnassa ter-
vehtiä tulijoita yhtä ystävällisesti 
kuin tutulla treenisalilla.

Selän poteminen on saanut 
papin kaipaamaan monet 
kerrat kirkkoon, ”kunnon 

messuun”, kuten hän sanoo.
Mutta kirkon kovat penkit ei-

vät houkuttele, kun selkäsärky on 
pahimmillaan.

– En ole ollut koskaan mikään 
raamattupiiri-ihminen, vaan olen 
tykännyt käydä jumalanpalveluksis-
sa ja kirkon musiikkitilaisuuksissa.

Tällä hetkellä Virpin ”juma-

lanpalvelus” on usein kävelylenk-
ki luonnossa perheen terapia-
koiraksi kutsutun Turre-koiran 
kanssa.

– Lenkit koiran kanssa ovat 
minulle eräänlaista kävelymedi-
taatiota. Kävellessä kulkee myös 
rukous.

”Kun ei kirkkoon lähtö tänään 
onnistunutkaan niin lähden ke-
ra sielunpaimenkoiran hiljaiselle 
ja hitaalle rukousvaellukselle.” 26. 
helmikuuta

Alkuvuodesta Virpiä ilah-
dutti uutinen, jonka mu-
kaan Tuomasmessut jat-

kuvat tauon jälkeen Oulussa. Vir-
pi on kokenut, että rikkinäisen ih-
minen on helpompi mennä Tuo-
masmessuun kuin tavalliseen py-
häaamun jumalanpalvelukseen. 

Tuomasmessuissa keskeistä 
ovat ihmisten rukouspyynnöt. 

 – Tuomasmessusta on helppo 
löytää kohtalontovereita, ihmisiä, 
jotka ovat eri tavoin kipeitä. Yh-
teinen itku on tavallista hyvin yh-
teisöllisessä Tuomasmessussa. 

– Messussa pysähdytään ih-
misten rinnalle, niin minä koen.

Virpi Sillanpää-Posio toivoo, 
että myös muissa jumalanpalve-
luksissa rohkaistaisiin ihmisiä jät-
tämään rukousaiheita seurakun-
nan yhteiseen rukoukseen. 

Rukouspyyntönsä voi kertoa 
papille kasvokkain, mutta kir-
koissa on usein esirukouksille va-
rattu laatikko, jonne voi kirjoittaa 
oman rukousaiheensa, seurakun-
tatyötä useita vuosia tehnyt pap-
pi neuvoo.

– Olen itse kokenut erityisesti 
viime aikoina, että esirukouksel-
la on todella iso merkitys.

”Vahva tunne siitä, kuinka ru-
kous kantaa ja antaa voimia tähän 
päivään.” 18. helmikuuta

 

Virpi pitää työstään oppilai-
tospastorina, koska koulu-
jen käytävillä hän saa olla 

mukana ihmisten arjessa.
– Olen arjen pappi. Saan aset-

tua keskellä koulupäivää ihmis-
ten rinnalle jakamaan heidän asi-
oitaan. Se on aika etuoikeutettua, 

pappi sanoo nöyrästi.
Sitten kun Virpi palaa töihin, te-

keekö hän työssään jotakin toisin?
– Kipu ei ole ainakaan jalos-

tanut minua paremmaksi ihmi-
seksi. Ehkä olen nähnyt sairaus-
lomalla vielä paremmin sen, mitä 
merkitsee, että pysähtyy rauhalli-
sesti kohtaamaan ihmisiä.

”Aamulenkillä monta merkittä-
vää, yllättävää kohtaamista.” 25. 
maaliskuuta

Posion perhe on pitänyt 
myyntipöytää kirpputoril-
la. ”Hyllyjen välissä” Virpi 

on käynyt useita sielunhoidollisia 
keskusteluja.

Siksi hän miettii, olisiko hyvä, 
jos papit ja diakonit, joilla on vir-
kapuku, kulkisivat nykyistä use-
ammin ”sokeripala” kaulassa.

– Jos se osaltaan loiventaisi ih-
misten tietä kirkon työntekijän 
juttusille. 

Viimeaikaisia kirkon kiisto-
ja Virpi pahoittelee. Hän pelkää, 
että eripuraisuuden seurauksena 
ihmiset arkailevat ottaa yhteyttä 
seurakunnan työntekijöihin.

– Tärkeää olisi, että hädässä 
olevat eivät jäisi yksin, vaan us-
kaltaisivat ottaa meihin yhteyttä. 

Viime päivinä Virpi Sillan-
pää-Posio on lukenut ruotsalai-
sen Owe Wikströmin kirjaa Vasta 
rakkaus antaa merkityksen. Kir-
jan nimi on oivallinen.

– Niin se on: rakkaus on suurin 
juttu elämässä. Jumalan rakkaus 
meitä ihmisiä kohtaan näkyi sii-
nä, että hän antoi poikansa kuol-
la ristillä, jotta me pelastuisimme, 
pappi sanoo ja pysäyttää hetkek-
si liikkeen jumppapallon päällä.

”Tuli mopopojan yllättämäksi. 
Aamulenkki oli tänään vaikea, tai-
valsin tosi hitaasti. Ärsytti kun poi-
kaset ajelivat mopoilla pyörätiellä. 
Sitten pysähdyin kun selkään sattui 
niin kovin, kramppasi. Olin omi-
tuisessa asennossa. Ohitse ajanut 
mopopoika palasi hetken kuluttua 
takaisin ja kysyi et onko kaikki hy-
vin – tarviikko apua. Ihana, iha-
na nuori poika : )” 11. huhtikuuta.

RIITTA HIRVONEN

Kävelylenkeillä Juurussuon 
venesatamassa Virpi Sillanpää-
Posio havainnoi tarkasti luontoa. 
Luonto on lepopaikka hänelle. 
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Iltakirkko ke 20.4. klo 18 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso, kant-
torina Aino Juntunen.
Messu to 21.4. klo 14 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Tiina Kinnunen ja avus-
taa Jyrki Vaaramo. Kanttori-
na Elias Niemelä. Oulun seu-
dun amk:n kirkkomusiikin 
opiskelijat. 
Messu to 21.4. klo 19 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Matti Pikkarainen ja avustaa 
Jyrki Vaaramo. Kanttorina Ai-
no Juntunen ja Elias Niemelä, 
mukana Tuomiokirkkokuoro. 
Sanajumalanpalvelus pe 
22.4. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Jyrki Vaa-
ramo ja avustaa Hanna-Mai-
ja Ollanketo. Kanttorina Ai-
no Juntunen, Anna Liukko-
nen sello. 
Jeesuksen kuolinhetki pe 
22.4. klo 15 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Tiina Kin-
nunen, kanttoreina Aino Jun-
tunen ja Elias Niemelä.
Perhekirkko la 23.4. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa. Toi-
mittaa Tiina Kinnunen, avus-
taa Outi Metsikkö, kanttori-
na Aino Juntunen. Messun 
jälkeen pääsiäisateria Kes-
kustan seurakuntatalolla.
Messu la 23.4. klo 23 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Ari-Pekka Metso ja avustaa 
Matti Pikkarainen, kantto-
ri Elias Niemelä. Messun jäl-
keen pääsiäisateria Keskus-
tan seurakuntatalolla.
Messu su 24.4. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Jyrki Vaaramo, avustaa Tiina 
Kinnunen ja kanttorina Aino 
Juntunen. Tuomiokirkkokuo-
ro. Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Messu su 24.4. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimittaa 
Jyrki Vaaramo ja kanttori Ai-
no Juntunen.
Messu su 24.4. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Jaakko Lounela. Lap-
sille pyhäkoulu.
Sanajumalanpalvelus ma 
25.4. klo 10 Oulun tuomiokir-
kossa. Toimittaa Matti Pikka-
rainen ja avustaa Ari-Pekka 
Metso. Kanttorina Elias Nie-
melä. Cappella Pro Vocale 
-yhtye. Radiointi YLE. 

Messu su 1.5. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Liturgia Jyr-
ki Vaaramo, saarnaa Mau-
no Hepola ja avustaa Anna-
Mari Heikkinen. Kanttorina 
Elias Niemelä. Suora lähetys  
osoitteessa www.virtuaali-
kirkko.fi.
Messu su 1.5. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Jyrki Vaaramo ja kant-
tori Elias Niemelä.

Karjasillan seurakunta
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 noin 40 min. Lo-
puksi jäätelötarjoilu. 
Hiljaisen viikon iltajumalan-
palvelus ke 20.4. klo 19 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Heikki Karppinen, kanttori-
na Juha Soranta. Karjasillan 
kirkkokuoro. Ahtisaarna.
Messu to 21.4. klo 18 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Mirja-
mi Dutton, avustaa Petri Sato-
maa, kanttorina Riitta Piippo. 
Messu to 21.4. klo 18 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Mari Flink, avustaa Elina Sep-
pänen, kanttorina Eeva-Mai-
ja Sorvari. 
Hiljaisuuden messu to 21.4. 
klo 18 Maikkulan kappelissa. 
Toimittaa Erja Järvi, avustaa 
Jukka Kärkkäinen, Jenni Kos-
kenkorva ja nuorten gospel-
ryhmä. Kappelin laulu.
Messu to 21.4. klo 19 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Sa-
tu Saarinen, avustavat Kim-
mo Kieksi, Liisa Karkulehto 
ja Matti Häkkinen, kanttori-
na Juha Soranta. Cantio Lau-
dis-kuoro.
Messu to 21.4. klo 19 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimittaa 
Heikki Karppinen, kanttorina 
Sirpa Ilvesluoto.
Sanajumalanpalvelus pe 
22.4. klo 10 Karjasillan kirkos-
sa. Toimittaa Kimmo Kieksi, 
avustaa Asta Leinonen, kant-
torina Juha Soranta. Karjasil-
lan kirkkokuoro.
Sanajumalanpalvelus pe 
22.4. klo 10 Kastellin kir-
kossa. Toimittaa Mari Flink, 
avustaa Sirpa Kemppainen, 
kanttorina Riitta Piippo. 

Sanajumalanpalvelus pe 
22.4. klo 12 Pyhän Andreaan 
kirkossa. Toimittaa Petri Sa-
tomaa, kanttorina Sirpa Ilves-
luoto. 
Jeesuksen kuolinhetken 
hartaus pe 22.4. klo 15 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa Er-
ja Järvi, kanttoreina Juha So-
ranta, Riitta Piippo ja Sirpa Il-
vesluoto.
Pääsiäisyön messu la 23.4. 
klo 23 Karjasillan kirkossa. 
Toimittaa Juhani Lavanko, 
avustavat Satu Saarinen, Ma-
ri Flink ja Marjukka Hama-
ri, kanttorina Juha Soranta. 
Mieskuoro Weljet. Pääsiäisa-
teria. 
Messu su 24.4. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Erja 
Järvi, avustaa Jenni Kosken-
korva, kanttorina Riitta Piip-
po. Karjasillan kirkkokuoro. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen.
Messu su 24.4. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustaa Heik-
ki Karppinen, kanttorina Sir-
pa Ilvesluoto, Aarne Taskila 
laulu.  
Perhemessu su 24.4. klo 12 
Pyhän Andreaan kirkossa. 
Toimittaa Mirjami Dutton, 
avustaa Heikki Karppinen, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 
Messu su 24.4. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Erja Järvi, avustaa Jenni Kos-
kenkorva, kanttorina Riitta 
Piippo. 
Messu su 24.4. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, kanttori-
na Eeva-Maija Sorvari.
Messu su 24.4. klo 14 Cari-
tas-kodissa. Toimittaa Olavi 
Mäkelä, kanttorina Juha So-
ranta.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 24.4. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa.
Messu ma 25.4. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Ma-
ri Flink, avustaa Sirpa Kemp-
painen, kanttorina Juha So-
ranta. 
Messu ma 25.4. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, avustaa Eli-
na Seppänen, kanttorina Sir-
pa Ilvesluoto. 
Messu ma 25.4. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimittaa 
Juha Vähkangas, kanttorina 
Sirpa Ilvesluoto. 

Viikkomessu to 28.4. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Riitta Piippo. Teehetki.
Messu su 1.5. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Esa 
Nevala, saarnaa Heikki Karp-
pinen, kanttorina Juha So-
ranta. Messun jälkeen mah-
dollisuus keskusteluun ja ru-
koukseen.  
Messu su 1.5. klo 10 Kastellin 
kirkossa. Toimittaa Erja Järvi, 
avustaa Juha Vähäkangas, 
kanttorina Riitta Piippo.
Messu su 1.5. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimittaa 
Erja Järvi, urkurina Juha So-
ranta, kanttorina Riitta Piip-
po. Kirkkokahvit. 
Viikkomessu to 5.5. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Olavi Mäkelä, kanttori-
na Sirpa Ilvesluoto. Yv-kiitos-
juhla.

Tuiran seurakunta
Hiljaisen viikon iltajumalan-
palvelus ke 20.4. klo 19 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Jukka 
Kolmonen, kanttorina Heik-
ki Jämsä. 
Viikkomessu ke 20.4. klo 20 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Veijo Koivula.
Kiirastorstain messu to 21.4. 
klo 19 Tuiran kirkossa. Toimit-
taa Hannu Ojalehto, avustaa 
Petteri Tuulos, Lauri-Kalle 
Kallunki, laulu ja viulu, Tuuli 
Leppänen Sello, Heikki Jäm-
sä, urut ja piano. 
Kiirastorstain messu to 21.4. 
klo 19 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa Lauri Kuja-
la, avustaa Anna-Leena Häk-
kinen ja teol. yo Terttu Laak-
sonen, kanttorina Laura 
Kumpula, Riitta Ojala, huilu.
Kiirastorstain messu to 21.4. 
klo 19 Pyhän Luukkaan kap-
pelissa. Toimittaa Juha Tah-
kokorpi, avustaa Päivi Jussi-
la, kanttorina Tommi Hekka-
la. Tuiran Kirkon Naiskuoro.
Sanajumalanpalvelus pe 
22.4. klo 10 Tuiran kirkossa. 
Toimittaa Juha Valppu, avus-
taa Helena Paalanne, kant-
torina Heikki Jämsä. Kirkko-
kuoro.  
Sanajumalanpalvelus pe 
22.4. klo 10 Pyhän Luukkaan 
kappelissa. Toimittaa Jukka 
Kolmonen, avustaa Hannu 
Ojalehto, kanttorina Tommi 
Hekkala. 

Sanajumalanpalvelus pe 
22.4. klo 12 Pyhän Tuomaan 
kirkossa. Toimittaa Sanna 
Jukkola, avustaa Lauri Kujala, 
kanttorina Laura Kumpula.
Sanajumalanpalvelus pe 
22.4. klo 12 Rajakylän seura-
kuntakodissa. Toimittaa Riit-
ta Louhelainen, avustaa Juha 
Tahkokorpi, kanttorina Riitta 
Ojala.
Jeesuksen kuolinhetken ru-
koushetki pe 22.4. klo 15 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa An-
na-Leena Häkkinen, avustaa 
teol.yo Terttu Laaksonen, 
kanttorina Laura Kumpula, 
Riitta Ojala, huilu.
Pääsiäisyön messu la 23.4. 
klo 23 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa Helena Paa-
lanne, avustavat Matti Keto-
la, Sanna Jukkola ja teol. yo 
Terttu Laaksonen, kanttorina 
Laura Kumpula. Messun jäl-
keen pääsiäisateria.
Pääsiäisyön messu la 23.4. 
klo 23 Pateniemen kirkossa. 
Toimittaa Harri Fagerholm, 
avustavat Jukka Kolmonen ja 
Tuulikki Ståhlberg, kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki. Tuuli 
Leppänen, sello. Messun jäl-
keen pääsiäisateria.
Pääsiäisyön messu ja ate-
ria varhaiskirkon tapaan la 
23.4. klo 23 Pyhän Luukkaan 
kappelissa. Toimittaa Päivi 
Jussila, saarnaa Stiven Naa-
tus, avustavat Terhi-Liisa Su-
tinen, Johanna Kerola, Jor-
ma Laapotti ja Esko Limingo-
ja, kanttorina Tommi Hekka-
la. Harmonisen laulun ryhmä 
Resonanssi. 
Messu su 24.4. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Petteri 
Tuulos, avustaa Riitta Lou-
helainen, kanttorina Heikki 
Jämsä. Psalmikvartetti. 
Perhemessu su 24.4. klo 10 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Anna-Leena Häk-
kinen, avustaa Lauri Kujala, 
kanttorina Riitta Ojala. 
Messu su 24.4. klo 12 Rajaky-
län seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Juha Valppu, avustaa 
Lauri Kujala, kanttorina Heik-
ki Jämsä. 
Messu ma 25.4. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Riit-
ta Louhelainen, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Tom-
mi Hekkala. 

Perheiden iloinen pääsiäis-
kirkko ma 25.4. klo 15 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Jukka Kolmonen, avus-
taa teol.yo Terttu Laakso-
nen, kanttorina Laura Kum-
pula. Pyhän Tuomaan Lapsi-
kuoro.
Viikkomessu ke 27.4. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Sanna Jukkola, kanttorina 
Heikki Jämsä. 
Messu su 1.5. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Juha Tah-
kokorpi, avustaa Lauri Kujala, 
kanttorina Heikki Jämsä. Ra-
diointi Radio Dei.
Messu su 1.5. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Jukka Kolmonen, saarnaa 
Juhani Liukkonen, kanttorina 
Laura Kumpula. Rauhanyh-
distyksen kevätseurat.
Sanajumalanpalvelus su 1.5. 
klo 12 Pyhän Tuomaan kirkos-
sa. Toimittaa teol. yo Terttu 
Laaksonen, kanttorina Laura 
Kumpula. 
Iltamessu su 1.5. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Anna-
Leena Häkkinen, puhe teol. 
yo Terttu Laaksonen, kantto-
rina Heikki Jämsä. Messussa 
käytössä alkoholiton viini.
Viikkomessu ke 4.5. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, kanttori-
na Laura Kumpula.

Oulujoen seurakunta
Kiirastorstain messu to 21.4. 
klo 19 Oulujoen kirkossa. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, avus-
taa Antti Leskelä, kanttori-
na Lauri Nurkkala. Gaudiate-
kuoro. 
Sanajumalanpalvelus pe 
22.4. klo 10 Oulujoen kirkos-
sa. Toimittaa Jukka Joensuu, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi.
Jeesuksen kuolinhetken 
hartaus pe 22.4. klo 15 Huo-
nesuon seurakuntakodis-
sa. Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Pääsiäisyön messu la 23.4. 
klo 23 Oulujoen kirkossa. Toi-
mittaa Antti Leskelä, avus-
taa Ilkka Mäkinen, kantto-
rina Sanna Leppäniemi. Col-
lis Trio. 
Messu su 24.4. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, avustaa Juk-
ka Joensuu, kanttorina Lauri 
Nurkkala.

Sa
ar

a 
Tu

o
m

el
a



17   Nro 15    20.4.–5.5.2011

Perhemessu su 24.4. klo 16 
Hintan seurakuntatalossa. 
Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi. Keskustelusaarna Ilkka ja 
Juuso Mäkinen. Collis Trio.
Messu ma 25.4. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Olavi 
Isokoski, avustaa Pentti Kor-
tesluoma, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. Oulujoen kirk-
kokuoro. Radio Dei.
Messu su 1.5. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Lauri 
Kinnunen, avustaa Jukka Jo-
ensuu, kanttorina Tomi Hei-
limo. 

YLI-II
Kiirastorstain messu to 21.4. 
klo 19 Yli-Iin kirkossa. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, kanttori-
na Anja Hyyryläinen.
Sanajumalanpalvelus pe 
22.4. klo 10 Yli-Iin kirkossa. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen. 
Yli-Iin kirkkokuoro.
Sanajumalanpalvelus su 
24.4. klo 10 Yli-Iin kirkossa. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen. 
Yli-Iin kirkkokuoro.
Messu ma 25.4. klo 10 Yli-
Iin kirkossa. Toimittaa Pertti 
Lahtinen, kanttorina Anna-
Kaisa Pitkänen.
Sanajumalanpalvelus su 1.5. 
klo 12 Yli-Iin kirkossa. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, kanttori-
na Anna-Kaisa Pitkänen.

YLIKIIMINKI
Kiirastorstain messu to 21.4. 
klo 19 Ylikiimingin kirkos-
sa. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko. Ylikii-
mingin kirkkokuoro.
Sanajumalanpalvelus pe 
22.4. klo 10 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Olavi Isokos-
ki, kanttorina Leo Rahko.
Pääsiäisyön messu la 23.4. 
klo 23 Ylikiimingin kirkossa. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
avustaa Olavi Isokoski, kant-
torina Leo Rahko. Lauluryh-
mä. Tarjoilu Ylikiimingin seu-
rakuntatalolla.
Messu su 24.4. klo 12 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Leo Rahko.
Sanajumalanpalvelus ma 
25.4. klo 10 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Antti Leske-
lä, kanttorina Lauri Nurkkala.

Sanajumalanpalvelus su 1.5. 
klo 10 Ylikiimingin kirkos-
sa. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Jenni Rautakoski.

Hailuoto
Kiirastorstain messu to 21.4. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, avustaa Mar-
ja Rantasuomela, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 22.4. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Timo Jun-
tunen, kanttorina Kaisamar-
ja Stöckell. Kirkkokuoro avus-
taa.
Pääsiäispäivän messu su 
24.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Timo Juntunen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell. Kirk-
kokuoro avustaa ja pääsiäi-
sen kirkkokahvit messun jäl-
keen.
2. pääsiäispäivän sanaju-
malanpalvelus ma 25.4. klo 
18 kirkossa. Toimittaa Arpad 
Kovacs, kanttorina Kaisamar-
ja Stöckell.
Sanajumalanpalvelus su 1.5. 
klo 18 kirkossa. Toimittaa Ve-
sa Äärelä, kanttorina Eeva-
Maija Sorvari.

Haukipudas
Iltajumalanpalvelus ke 20.4. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa Sa-
mi 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 pitkä-
perjantaina 22.4. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jaakko Kal-
takari, kanttorina Else Piilo-
nen, laulu Reijo Alatalo.
Pitkäperjantain hartaus 
22.4. klo 15 Martinniemen 
srk-kodissa. Toimittaa Jaak-
ko Kaltakari, kanttorina Else 
Piilonen.  
Pääsiäisyön messu la 23.4. 
klo 23 srk-keskuksessa. Toi-
mittaa Jari Flink, saarna Sa-
mi Puolitaival, kanttorina El-
se Piilonen, sello Juhana Ri-
takorpi. Messun jälkeen pää-
siäisyön ateria.

Messu 1. pääsiäispäivänä 
24.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Leena Brockman, saarna 
Martti Pennanen, kanttorina 
Kaisa Säkkinen, avustaa Lau-
luryhmä.
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.
Messu su 1.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Martti Heino-
nen, saarna Leena Brock-
man, kanttorina Kaisa Säk-
kinen. Raamattusunnuntai. 
Ota mukaan oma Raamat-
tusi messuun. Kirkkokahvit 
ja Raamattulähetysohjelmaa 
seurakuntakeskuksessa.

Kempele
Iltakirkko ke 20.4. klo 19 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Tuisku, 
kanttorina Marja-Liisa Jääs-
keläinen. Mukana Varttu-
neet.
Kiirastorstain messu 21.4. 
klo 19 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Pau-
lus Pikkarainen, avustaa Pek-
ka Rehumäki ja Minna Sor-
vala, kanttorina Marjo Irjala. 
Mukana Askeleet.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus 22.4. klo 10 Van-
hassa kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Maalismaa, avustaa Jaak-
ko Tuisku, kanttorina Marja-
Liisa Jääskeläinen. Mukana 
kirkkokuoro.
Pääsiäisyön messu la 23.4. 
klo 23 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Pekka Re-
humäki, avustaa Juha Maalis-
maa ja Soile Pakkanen, kant-
torina Marjo Irjala. Mukana 
nuorten musiikkiryhmä. Mes-
sun jälkeen pääsiäisateria.
Pääsiäispäivän messu su 
24.4. klo 10 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. Toimittaa 
Jaakko Tuisku, avustaa Pau-
lus Pikkarainen ja Leena Hint-
sala, kanttorina Marja-Liisa 
Jääskeläinen. Mukana kirk-
kokuoro.
2. Pääsiäispäivän sanajuma-
lanpalvelus ma 25.4. klo 10 
Vanhassa kirkossa. Toimit-
taa Paulus Pikkarainen, avus-
taa Jaakko Tuisku, kanttori-
na Marja-Liisa Jääskeläinen.

Messu su 1.5. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Esko Heloneva, 
avustaa Jaakko Tuisku ja Min-
na Sorvala, kanttorina Mar-
jo Irjala.
Kuuntele jumalanpalvelukset 
suorana netistä: www.evl.fi/
srk/kempele. 

Kiiminki
Perheiden iltakirkko ke 20.4. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa 
Harri Isopahkala, kanttorina 
Marja Ainali, avustaa lapsi-
työntekijät ja Kiimingin kiu-
rujen nuorisokuoro johtaja-
na Tiina Saukkoriipi-Haapala.
Kiirastorstain messu to 21.4. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa Rai-
mo Salonen, avustaa Harri 
Isopahkala, kanttorina Marja 
Ainali, Karen Jurvelin, viulu.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 22.4. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Seija He-
lomaa, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo ja mieskvar-
tetti.
Pääsiäisyön messu la 23.4. 
klo 23 kirkossa. Toimittaa 
Harri Isopahkala, avustaa 
Pauli Niemelä ja kanttorina 
Marja Ainali, tyttöjen laulu- 
ja soitinryhmä.
Pääsiäispäivän messu su 
24.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Raimo Salonen, avustaa 
Seija Helomaa ja kanttorina 
Jarkko Metsänheimo ja kirk-
kokuoro.
Jäälin messu su 24.4. klo 
13 Jäälin seurakuntakodilla. 
Toimittaa Raimo Salonen ja 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo ja soitinryhmä.
2. Pääsiäispäivän messu ja 
kaste ma 25.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pauli Nieme-
lä, saarnaa Jukka Kolmonen, 
kanttorina Marja Ainali.
Messu su 1.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaa Erja Haho, kanttori-
na Jarkko Metsänheimo
Erityisjumalanpalvelus su 
1.5. klo 13 Koitelissa. Toimit-
taa Seija Helomaa ja kantto-
rina Jarkko Metsänheimo.

Liminka
Iltakirkko ke 20.4. klo 19 kir-
kossa.
Kiirastorstain messu to 21.4. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa An-
na-Maari Ruotanen, avustaa 
Maisa Hautamäki, kanttorina 
Mika Kotkaranta.

Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus 22.4. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Ilkka Torn-
berg, kanttorina Mika Kot-
karanta.
Jeesuksen kuolinhetken har-
taus 22.4. klo 15 Rantakylän 
kappelilla. Anna-Maari Ruo-
tanen ja Mika Kotkaranta.
Pääsiäisyön messu la 23.4. 
klo 23 kirkossa. Anna-Maari 
Ruotanen, avustaa Kirsi Jun-
nonaho, musiikista vastaa 
gospel-ryhmä. Messun jäl-
keen pääsiäisateria.
Messu 1. Pääsiäispäivänä 
24.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
ta Ilkka Tornberg, kanttorina 
Mika Kotkaranta.
Sanajumalanpalvelus 2. 
Pääsiäispäivänä 25.4. klo 19 
kirkossa. (Huom.aika!) Toi-
mittaa Jouko Lauriala, saar-
na Kerttu Inkala, kanttorina 
Hanna Korri.
Sanajumalanpalvelus su 1.5. 
klo 10 kirkossa. Anna-Maari 
Ruotanen, kanttorina Han-
na Korri.

Lumijoki
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 22.4. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Markku 
Tölli, kanttorina Juha Pöykkö. 
Kuoro avustaa. 
Pääsiäismessu su 24.4. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Markku 
Tölli, kanttorina Juha Pöyk-
kö, ehtoollinen jaetaan myös 
Lumilyhtyyn. 
Sanajumalanpalvelus ma 
25.4. klo 10 Lumilyhdyssä. 
Toimittaa Markku Tölli.  
Lasten pyhäkoulukirkko su 
1.5. klo 12 kirkossa. Toimittaa 
Markku Tölli, kanttorina Ju-
ha Pöykkö.

Muhos
Kiirastorstain ehtoolliskirk-
ko to 21.4. klo 19 kirkossa. 
Toimittaa  Pekka Kyllönen, 
puhe Jouni Heikkinen, kant-
torina Ossi Kajava, musiikkia 
Petri Aho, klarinetti.
Pitkäperjantain jumalanpal-
velus pe 22.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Heikki-
nen, kanttorina Ossi Kajava, 
kirkkokuoro.
Pääsiäispäivän messu su 
24.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Simo Pekka Pekkala, saar-
naa Pekka Kyllönen, kantto-
rina Timo Ustjugov.

Pääsiäispäivän messu ja 
pääsiäisvirret su 24.4. klo 13 
Kylmälänkylän kappelissa. 
Toimittaa Pekka Kyllönen, 
kanttorina Timo Ustjugov.
2. pääsiäispäivän messu ma 
25.4. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Juhani Pitkälä, avustaa 
Pekka Kyllönen, kanttorina 
Timo Ustjugov.
Veteraanipäivän iltakirkko 
ti 27.4. klo 18 kirkossa. Toi-
mittaa Pekka Kyllönen, kant-
torina Timo Ustjugov. Iltakir-
kon jälkeen juhla seurakun-
tatalossa.
Sanajumalanpalvelus su 
1.5. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Jouni Heikkinen, kantto-
rina Timo Ustjugov. 

Oulunsalo
Sanajumalanpalvelus pitkä-
perjantaina 22.4. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Minna Sal-
mi, kanttorina Tuomo Kan-
gas.
Messu su 24.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Tapio Kortes-
luoma, kanttorina Sari Wal-
lin. Johanna Kinnunen, ja 
Jenni Hepo-oja huilu. 
Messu 2 pääsiäispäivänä 
25.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Minna Salmi, kanttorina 
Sari Wallin. Perheille suun-
nattu messu. Minna-Leena 
Erkkilä, huilu ja kitara.
Sanajumalanpalvelus 1.5. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ve-
sa Äärelä, kanttorina Tuomo 
Kangas.

Siikalatva
KeSTiLä
Ahtikirkko 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. 
Kiirastorstain messu to 21.4. 
klo 19 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Reijo Tuomola, kant-
torina Ulla Koskelo. Kirkko-
kuoro avustaa. Kirkko pue-
taan pitkäperjantain asuun.
Sanajumalanpalvelus pitkä-
perjantaina 22.4. klo 10 Kes-
tilän kirkossa. Toimittaa Rei-
jo Tuomola, kanttorina Unto 
Määttä. Kirkkokuoro avus-
taa.
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torina Veijo Kinnunen, avus-
taa nuorisokuoro. Pääsiäisa-
teria seurakuntatalolla.
Sanajumalanpalvelus 2. 
pääsiäispäivänä 25.4. klo 13 
Pyhännän kirkossa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen, kantto-
rina Veijo Kinnunen.
Sanajumalanpalvelus vap-
puna 1.5. klo 13 Pyhännän 
kirkossa. Toimittaa Perttu 
Kyllönen, kanttorina Pekka 
Kyöstilä.

RanTSiLa
Ahtikirkko ke 20.4. klo 19 kir-
kossa. Toimittaa Pentti Jänt-
ti, kanttorina Arja Leinonen.
Kiirastorstain messu to 21.4. 
klo 19 Rantsilan kirkossa. Toi-
mittaa rovasti Hannu Lau-
riala. Kanttorina Arja Leino-
nen, avustaa projektikuoro. 
Kirkko puetaan pitkäperjan-
tain asuun.
Sanajumalanpalvelus pitkä-
perjantaina 22.4. klo 13 Rant-
silan kirkossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä. Kanttorina Arja Lei-
nonen, avustaa veteraani-
kuoro.
Perhemessu 1.pääsiäispäi-
vänä 24.4. klo 13 Rantsilan 
kirkossa. Toimittaa Merja 
Jyrkkä, avustavat Tanja Hele-
nius ja Enna Junno. Kantto-
rina Arja Leinonen, avustaa 
lapsikuoro Stellat. Kirkko-
kahvit ja kauneimmat pääsi-
äislaulut ja virret seurakun-
tatalossa.
Sanajumalanpalvelus 2. 
pääsiäispäivänä 25.4. klo 10 
Mankilan Rukoushuoneella. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kant-
torina Arja Leinonen. Kirkko-
kahvit.
Sanajumalanpalvelus vap-
puna 1.5. klo 13 Rantsilan kir-
kossa. Toimittaa Merja Jyrk-
kä, kanttorina Pentti Jäntti.

Tyrnävä
Kiirastorstain messu to 21.4. 
klo 19 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Timo Liikanen, kant-
torina Heikki Lumiaho.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus 22.4. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.
Pääsiäispäivän messu su 
24.4. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttorina Pentti Korkiakoski.
2. pääsiäispäivän sanajuma-
lanpalvelus ma 25.4. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.
Sanajumalanpalvelus su 1.5. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Timo Liikanen, kant-
torina Pentti Korkiakoski.

TeMMeS
Kiirastorstain messu to 
21.4. klo 19 Temmeksen kir-
kossa. Toimittaa Outi Pohja-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.
Jeesuksen kuolinhetken ru-
koushetki pe 22.4. klo 15 
Temmeksen kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kanttori-
na Pentti Korkiakoski.
Messu su 1.5. klo 12 Temmek-
sen kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.

umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Messu 1. pääsiäispäivänä 
24.4. klo 10 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomo-
la, kanttorina Unto Määttä. 
Kirkkokuoro avustaa.
Messu 2. pääsiäispäivänä 
25.4. klo 10 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Veijo Kinnunen.
Sanajumalanpalvelus vappu-
na 1.5. klo 10 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomola, 
kanttorina Ulla Koskelo.

PiiPPOLa
Pääsiäiskirkko lapsille ja 
koululaisille ke 20.4. klo 10 
Piippolan kirkossa. Toimit-
taa Reijo Tuomola, kanttori-
na Unto Määttä.
Kiirastorstain messu to 21.4. 
klo 19 Piippolan kirkossa. Toi-
mittaa Erkki Piri, avustaa Jo-
hannes Hyytinen. Kanttorina 
Unto Määttä. Kirkko puetaan 
pitkäperjantain asuun. 
Kärsimysajan virsiä ja lau-
luja pitkäperjantai-iltana 
22.4. klo 19 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kant-
torina Unto Määttä. 
Sanajumalanpalvelus 1. 
pääsiäispäivänä 24.4. klo 10 
Piippolan kirkossa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen, kanttorina 
Veijo Kinnunen.
Vappuna ei ole Piippolassa 
jumalanpalvelusta. 

PuLKKiLa
Ahtikirkko ke 20.4. klo 19 
Junnonojan Rukoushuoneel-
la. Toimittaa Erkki Piri. Kant-
torina Pekka Kyöstilä.
Kiirastorstain messu to 21.4. 
klo 19 Pulkkilan kirkossa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä, kant-
torina Pekka Kyöstilä. Kirk-
ko puetaan pitkäperjantain 
asuun.
Sanajumalanpalvelus pit-
käperjantaina 22.4. klo 10 
Pulkkilan kirkossa. Toimit-
taa Merja Jyrkkä, kanttorina 
Veijo Kinnunen. Kirkkokuoro 
avustaa.
Messu 1. pääsiäispäivänä 
24.4. klo 10 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kant-
torina Arja Leinonen. Kirkko-
kuoro avustaa.
Sanajumalanpalvelus vap-
puna 1.5. klo 10 Pulkkilan kir-
kossa. Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Pekka Kyöstilä.

PyHänTä
Lasten ja koululaisten pää-
siäiskirkko ke 20.4. klo 9.15 
Pyhännän kirkossa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen. Kantto-
rina Veijo Kinnunen, avustaa 
lapsikuoro.
Ahtikirkko ke 20.4. klo 19 Py-
hännän kirkossa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen, kanttorina 
Veijo Kinnunen.
Kiirastorstain messu to 21.4. 
klo 19 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, 
avustaa Arttu Kamula. Kant-
torina Veijo Kinnunen. Kirk-
ko puetaan pitkäperjantain 
asuun.  
Jeesuksen kuolinhetken 
hartaus pitkäperjantaina 
22.4. klo 15 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen. Kanttorina Veijo Kin-
nunen, avustaa kirkkokuoro. 
Pääsiäisyön messu la 23.4. 
klo 23 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, 
avustaa Sirkku Palola. Kant-

Rukous
Kaikkivaltias Jumala.

Sinä olet

Poikasi riemullisella ylösnousemisella

kukistanut kuoleman

ja avannut meille tien ikuiseen elämään.

Auta meitä turvautumaan

hänen kärsimisensä,

kuolemansa ja ylösnousemuksensa

tuomaan pelastukseen.

Kunnia ja kirkkaus,

voima ja valta sinulle,

joka yhdessä Pojan ja Pyhän Hengen kanssa

elät ja hallitset iankaikkisesta iankaikkiseen.

Kirkkovuosikalenterin 2. vuosikerran 
rukous tulevalle sunnuntaille.

S aa ra  Tu o m e la
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enot Oulussa 20.4.–5.5.2011

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Raamattupiiri ke 20.4. klo 
15, Aurinkokoti. Piirin vetäjä 
Jyrki Vaaramo.
Raamattupiiri ke 20.4. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
20.4. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. 
Torstain raamattupiiri to 
21.4. klo 14, Vanhan pappi-
lan Rovastisali. Anna-Mari 
Heikkinen.
Hartaus to 21.4. klo 14, Sara 
Wacklin -koti. Matti Pikkarai-
nen, ehtoollinen.
Hartaus to 21.4. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Tiina 
Kinnunen, ehtoollinen.
Aamupiiri la 23.4. klo 10, 
Vanha Pappila, Sipiläsali. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 23.4. klo 18, Vanha pappi-
la, Sipiläsali. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 24.4. klo 17, Oulun tuo-
miokirkko. Arto Heikkilä ja 
Juhani Ylitalo.
Rauhanyhdistyksen seurat 
ma 25.4. klo 17, Oulun tuo-
miokirkko. Timo Jurvelin ja 
Olavi Koivukangas.
Kansallisen veteraanpäivän 
rukoushetki ke klo 27.4. klo 
12 Tuomiokirkossa.
Hartaus ke 27.4. klo 14, Holli-
haan palvelukoti. Anna-Mari 
Heikkinen, ehtoollinen.
Raamattupiiri ke 27.4. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Keskiviikkoseurat ke 27.4. 
klo 18, Vanha pappila. Ari-
Pekka Metso.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
27.4. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. 
Torstain raamattupiiri to 
28.4. klo 14, Vanhan pappi-
lan Rovastisali. Anna-Mari 
Heikkinen.
Raamattupiiri to 28.4. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. Pii-
rin vetäjä Jyrki Vaaramo.
Hartaus to 28.4. klo 18.30, 
Kuntotalo. Ari-Pekka Metso.
Sana Elää pe 29.4. klo 18, 
Vanha papppila, Sipiläsali. 
Aamupiiri la 30.4. klo 10, 
Vanha Pappila, Sipiläsali. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
1.5. klo 17, Keskustan seura-
kuntatalo. 
Opettajien raamattupiiri 
ma 2.5. klo 16, Vanha pappi-
la, Sipiläsali. 
Hartaus ke 4.5. klo 14, Aurin-
kokoti. Ari-Pekka Metso, eh-
toollinen.
Hartaus ke 4.5. klo 15, Seni-
oritalo. Ari-Pekka Metso, eh-
toollinen.
Raamattupiiri ke 4.5. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
4.5. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. 
Torstain raamattupiiri to 
5.5. klo 14, Vanhan pappilan 
Rovastisali. Anna-Mari Heik-
kinen
Hartaus to 5.5. klo 18.30, 
Kuntotalo. Jyrki Vaaramo.
Ompeluseurat to 5.5. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Pappilan Raamattupiiri ke 
20.4. klo 11, Kastellin kirkko. 

Miesten raamattupiiri ke 
20.4. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Pappilan Raamattupiiri ke 
27.4. klo 11, Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
27.4. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 28.4. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirkko. 
Raamattupiiri to 28.4. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Torstai-illan raamattupiiri to 
28.4. klo 18, Kastellin kirkko. 
Ilosanomapiiri to 28.4. klo 
18.30, Karjasillan kirkko. 
Pappilan Raamattupiiri ke 
4.5. klo 11, Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 4.5. 
klo 18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 5.5. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Ilosanomapiiri to 5.5. klo 
18.30, Karjasillan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
ke 20.4. klo 19, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 3.5. klo 19, Karjasil-
lan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat to 28.4. klo 18, Kauko-
vainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Herännäisseurat su 24.4. klo 
15, Tuiran kirkko. 
Miestenpiiri ti 26.4. klo 18, 
Tuiran kirkko. Juha Valppu 
alustus: Jeesus tulee, oletko 
valmis?
Raamattupiiri ti 26.4. klo 13, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Raamattupiiri to 28.4. klo 
12.30, Tuiran kirkko. 
Raamattu- ja rukousilta to 
28.4. klo 18, Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 28.4. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 28.4. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Raamattupiiri ti 3.5. klo 13, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Pateniemi-Herukka suuralu-
een ja Rajakylän yhteinen 
raamattupiiri ke 4.5. klo 18, 
Pateniemen kirkko. 
Raamattupiiri to 5.5. klo 
12.30, Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 5.5. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Iltakirkko ke 20.4. klo 19, Ou-
lujoen kirkko. Toimittaa Juk-
ka Joensuu, kanttorina San-
na Leppäniemi.
Rauhanyhdistyksen seurat 
ti 26.4. klo 19, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Hannu Ojalehto 
ja Heimo Kuha.

yLi-ii
Iltakirkko ke 20.4. klo 19, Yli-
Iin kirkko. Lauletaan pääsiäi-
senajan virsiä, hartaus Pert-
ti Lahtinen, kanttorina Anja 
Hyyryläinen, kirkkokuoro, ru-
not Teuvo Päkkilä.

yLiKiiMinKi
Iltakirkko ke 20.4. klo 19, 
Ylikiimingin kirkko. Toimit-
taa Antti Leskelä, kanttorina 
Leo Rahko.

Musiikki ja kulttuuri
Puhallinorkesteri Primon las-
tenkonsertti ti 3.5. klo 17.30, 
Raatin nuorisotalo. Haluaisit-
ko aloittaa uuden harrastuk-
sen? Tule tutustumaan puhal-

Hiljaisesta viikosta 
voittoon

Kiirastorstain ja toisen pääsiäis-
päivän välisenä ajanjaksona 
Oulussa järjestetään kymme-
niä jumalanpalveluksia

Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus 
sijoittuu vanhan juutalaisen pääsiäis-
juhlan aikoihin. Tästä syystä hänen 
ylösnousemuksensa juhlaa kutsutaan 
pääsiäiseksi. Kirkkovuodessa pääsiäi-
sen aika ulottuu ensimmäisestä pääsi-
äissunnuntaista helatorstaihin. Pääsi-
äisen suomenkielinen nimi tulee siitä, 
että se päättää paastonajan. Silloin siis 
päästään paastosta.

Kiirastorstai on pääsiäisen suosi-
tuin kirkossakäyntipäivä. Kiirastor-
stai-illan messujen päättyessä alttari 
on tapana riisua liturgisista esineistä 
ja pukea mustaan odottamaan pääsi-
äisaamua.

Pitkäperjantain sanoma julistaa: 
Kristus on kuollut meidän edestäm-
me. Pitkäperjantain raamatunteks-
teissä seurataan Golgatan tapahtumia 
ristiinnaulitsemisesta Jeesuksen kuo-
lemaan. Kello 15 voidaan viettää Jee-
suksen kuolinhetken muistoa. Pitkä-
perjantain iltajumalanpalvelus taas on 

perinteisesti omistettu Jeesuksen hau-
taamiselle.

Lauantaina vietetään hiljaista lau-
antaita, jolloin Jeesus on haudassa. 
Lauantain kääntyessä iltaan, alkaa 
pääsiäisyö ja Kristus on voittanut kuo-
leman. Pääsiäisyön messut alkavat kel-
lo 23 ja kestävät noin tunnin. Monissa 
seurakunnissa pääsiäisyön messun jäl-
keen tarjoillaan pääsiäisateria.

Suurin osa pääsiäispäivän messuis-
ta alkaa kello 10, mutta voiton ja toi-
von päivän messuja järjestetään myös 
kello 12. Oulun tuomiokirkossa kello 
10 alkava messu on nähtävissä suora-
na lähetyksenä myös osoitteessa www.
virtuaalikirkko.fi.

Toisena pääsiäispäivänä eli maa-
nantaina 25. huhtikuuta jumalanpal-
velukset alkavat kello 10 ja kello 12. 
YLE Radio 1 lähettää toisena pääsiäis-
päivänä jumalanpalveluksen Oulun 
tuomiokirkosta kello 10. 

Tarkemmat tiedot seurakuntien ta-
pahtumista löytyvät osoitteesta www.
oulunseurakunnat.fi/kalenteri. Kaikki 
Oulun jumalanpalvelustiedot löytyvät 
sivulta 16.

A r k i s to  /  J aan i  F ö h r
linsoittimiin. Lisätietoa toimin-
nanohjaaja Johanna Kivihar-
julta, p. 040 8414680.
 
Karjasillan seurakunta
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille ke 
20.4. klo 18, Kastellin kirkko. 
Elina Hirvonen: Kauimpana 
kuolemasta JA Marjane Satra-
pi: Persepolis –iranilainen lap-
suuteni.
Konsertti ma 25.4. klo 15 Kar-
jasillan kirkossa. Pianomusiik-
kia pääsiöisen kunniaksi. Pia-
nisti Terhi Laitinen soittaa 
Brahmsin, Haydnin ja Weber-
nin sävellyksiä. Vapaa pääsy.

Tuiran seurakunta
Konsertti ke 18.5. klo 18.30, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Pert-
ti Haipolan 50-vuotistaiteili-
jajuhlakonsertti. Pertti Hai-
pola haitari ja urut, Las-
si Makkonen laulu ja kitara, 
Ylikiimingin kvartetti, johtaa 
Leo Rahko. Vapaa pääsy, oh-
jelma 10 / 5 euroa.

Diakonia
Liikuntavammaisten ker-
ho pe 29.4. klo 13–14.30, Py-
hän Tuomaan kirkko. Muka-
na Päivi ja Heidi. Aiheena ke-
vään juhlaa.
Työttömien ruokailu keski-
viikkoisin klo 11–13, Öber-
gin talo. 

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405.

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. 
Ystävän kammari ti 26.4. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 
Maikkulan diakoniaryhmä ti 
26.4. klo 14, Maikkulan kap-
peli. 
Palvelupiiri ma 2.5. klo 12, 
Karjasillan kirkko. 
Diakoniapiiri ma 2.5. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Ystävän kammari ti 3.5. klo 
13, Kaukovainion kappeli.

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 kotikäynnistä 
voi sopia oman alueen dia-
koniatyöntekijän kanssa.
Työttömien ateria ti 26.4. 
klo 12–13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Aterian hinta 2 €.
Lämmitä lähimmäistä -ilta 
vapaaehtoisille ti 26.4. klo 17–
19, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Renkaat vaihtoon ti 26.4. klo 
17, Seo Kaarnatie. Vaihtotyön 
hinta 20 €, tuotto Yhteisvas-
tuukeräykselle. 
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 28.4. 
klo 13.30, Palokan palvelu-

keskus. 
Työttömien ruokailu pe 
29.4. klo 12–13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Ruokailun hin-
ta 2 €. 
Pateniemi-Herukka alu-
een yhteinen diakoniapiiri 
pe 29.4. klo 13, Pateniemen 
kirkko. 
Juttutupa ma 2.5. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Diakoniapiiri ma 2.5. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519.
Madekosken diakoniapiiri 
to 28.4. klo 12, Sanginsuun 
seurakuntakoti.

yhteiset  
seurakuntapalvelut
KEHITYSVAMMAISET
Jumalanpalvelus to 21.4. klo 

13.30, Tahkokankaan palve-
lukeskus. 
Porinapiiri ti 26.4. klo 13.15, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskustelukerho ti 26.4. klo 
17, Heinäpään seurakuntata-
lo. Ryhmä kaikenikäisille.
Veturi ke 27.4. klo 17–18.30, 
Heinäpään seurakuntatalo. 
Vertaistukiryhmä perheille, 
joissa on alle 10-vuotias eri-
tyislapsi.
Perhepiiri to 28.4. klo 12, Ca-
ritas. Vanhemmille, joilla on 
kehitysvammainen lapsi.
Nuorten aikuisten ilta ke 
4.5. klo 17, Öbergin talo, Py-
säkki. 

KuuLOVAMMAISET
Kiirastorstain ehtoollisen 
vietto to 21.4. klo 16, Palve-
lukeskus Runola. 
Viittomakielinen messu ma 
25.4. klo 12, Piispantalon tal-
likappeli. 
Kuurojen eläkeläisten päi-

väpiiri ke 27.4. klo 13, Cari-
tas. 
Lähetyspiiri ma 2.5. klo 14, 
Tuiran kirkko. 
Aabrahamin poppoo, kuulo-
vammaisten päiväpiiri ti 3.5. 
klo 13.30, diakoniakeskus. 

NäKöVAMMAISET
Näkövammaisten raamat-
tu-ja keskustelupiiri to 28.4. 
klo 13, Caritas-kodilla, Cari-
tas-sali. 
Näköpiiri ti 3.5. klo 13, Ca-
ritas-kodilla, Caritas-sa-
li. Opasystävä on vastassa 
pääoven läheisyydessä klo 
12.30 alkaen.
Leiripäivä ke 18.5. klo 9–15, 
Hietasaaren leirikeskus. Nä-
köpiirin ja PPN ry:n pori-
nakahvilan yhteinen kevään 
päätöspäivä. Hinta 7 € sisäl-
täen aamukahvin, lounaan ja 
päiväkahvin. Ilmoittaudu 9.5. 
mennessä p. (08) 3161 340. 
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PäIHDETYö
Naistenryhmän retkipäivä 
pe 29.4. klo 9–16. 

Lähetys
Lähetyssoppi – myyjäiset ja 
kahvila torstaisin klo 10–14, 
Isokatu 11, Elohuone. 
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja avoinna ma–ke ja pe klo 
10–14. Ks. erillinen ilmoitus.
Vappukeitaan valmistelu-
talkoot la 30.4. klo 9–13, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Vappukeidas su 1.5. klo 
11.30–14, Keskustan seura-
kuntatalo. Lue juttu s. 20.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Lähetyspiiri to 28.4. klo 14, 
Vanha pappila. Juha Vähä-
kangas.
Lähetyspiiri to 5.5. klo 14, 
Vanha pappila. Niilo Pesonen.

Karjasillan seurakunta
Lähetyspiiri ti 26.4. klo 
17.30, Kaukovainion kappeli.

Tuiran seurakunta
Lähetyspiiri, kivikerho ja 
puutyökerho ma 2.5. klo 14, 
Koskelan seurakuntakoti. Ks. 
erillinen ilmoitus.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
2.5. klo 18.30, Oulujoen pap-
pila. Piirin vetäjä Terhi Sirén.

yLi-ii
Lähetysilta ke 27.4. klo 18, 
Yli-Iin seurakuntatalo. Lähe-
tyssihteeri Matti Laurila hiip-
pakunnan lähetystoimistosta 
vieraana.

yLiKiiMinKi
Lähetyksen kirpputorikah-
vila pe 29.4. klo 11, Piispan-
kamari, entisellä kunnanta-
lolla. Parsintapalvelua puh-
taille villavaatteille.
Vappumyyjäiset pe 29.4. klo 
12, Asukastuvalla. Otetaan 
myyntiin tarkoitettuja tuot-
teita vastaan.

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.

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

Tuiran seurakunta
Avarit 1.–6.-luokkalaisil-
le to 28.4. ja 5.5. klo 14–16, 
Tuiran kirkko. Kouluikäisten 
avoimet ovet Tuiran kirkon 
uudessa nuorisotilassa. Syö-
dään välipala, tehdään läk-
syt ja kuunnellaan musiikkia 
tai vain oleskellaan.

nuoret
Nuorten Livechat Church 
su 24.4. klo 18–21, http://
irc-galleria.net/communi-

ty/3232444. Tule mukaan ja 
ota kantaa. Illan aiheena on 
pääsiäinen – Liedon kynttilä-
kirkko ja "kirkkokaffit".
Nuorten Livechat Church su 
1.5. klo 18–21, http://irc-galle-
ria.net/community/3232444. 
Illan aiheena on työn ja opis-
kelun juhlaa.

Karjasillan seurakunta
Hopearahan Tähden -ilta 
nuorille to 21.4. klo 19.30–
21, Maikkulan kappeli. Ks. 
erillinen ilmoitus.
Nuortenilta ke 27.4. klo 19–
20.30, Kaukovainion kappeli. 
Wanhojen Isosten Olohuo-
ne to 28.4. klo 18–20.30, Kas-
tellin kirkko. Lisätietoja saat 
Jenniltä p. 044 3161 452. 
Nuortenilta ti 3.5. klo 18–
20.30, Pyhän Andreaan kirkko. 
Mennään metsään! ma 
6.6.–ti 7.6. Oulun lähiseutu. 
Retken hinta 15 €. Mukaan 
mahtuu 20 ensimmäiseksi il-
moittautuvaa. Ilmoittaudu 
20.5. mennessä. Lisätieto-
ja saat ja toiveita voit esit-
tää Atte Kääriäiselle, p. 040 
5060 315, atte.kaariainen@
evl.fi ja Jenni Koskenkorval-
le, p. 044 3161 452, jenni.
koskenkorva@evl.fi.

Tuiran seurakunta
Päikkärit keskiviikkoisin klo 
14–17, Tuiran kirkko. Lisä-
tietoja Terhi-Liisa Sutinen p. 
040 7245 446.
Nuortenillat keskiviikkoisin 
klo 18.30–20, Tuiran kirkko. 
Lisätietoja Anssilta p. 050 
340 8982, anssi.putila@evl.fi.
Meri-Toppilan yökahvila pe 
29.4. klo 20–23, Meri-Toppi-
lan nuorisotalo. 

Oulujoen seurakunta
Yökahvila pe 29.4. klo 16, 
Ylikiimingin Boxi. 
Yökahvila pe 29.4. klo 19, 
Hintan seurakuntatalo. 
Yökahvila pe 29.4. klo 19, 
Talvikankaan nuorisotalo. 

nuoret aikuiset 
Matalan kynnyksen raamis 
ke 20.4. klo 18, Elohuone. ks. 
erillinen ilmoitus.
Aalef-ilta su 24.4. klo 16, 
Hintan seurakuntatalo. Pää-
siäinen. Osallistumme Hintan 
perhemessuun klo 16 ja kirk-
kokahville. Keskustelusaarna 
Juuso ja Ilkka Mäkinen, mu-
siikkia Collis Trio, kanttori 
Sanna Leppäniemi. 
Alfa-kurssi – tutki elämän 
tarkoitusta tiistaisin klo 18–
20.30, Elohuone. Alfa-kurssi 
on mahdollisuus kenelle ta-
hansa tutustua kristinuskoon 
rennolla tavalla. 
Aalef-ilta su 1.5. klo 17, Hin-
tan seurakuntatalo. Illan ai-
he on Raamatun nainen, ai-
heesta alustaa Saara Kallio-
puska.

OPiSKeLijajäRjeSTöT
Oulun körttiopiskelijoiden 
ja nuorten aikuisten seurat 
to 28.4. klo 19. Seurat Kört-
tiksellä, Luokotie 5 A 5, Vä-
livainio.
3-K ilta ma 2.5. klo 18.30. Ve-
sa Pöyhtäri: Pyhän Hengen 
voitelu.
3-K ilta ma 9.5. klo 18.30. Ta-
pio Pokka: Sakramentit.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Tarinatupa ke 20.4. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 21.4. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Tarinatupa ke 27.4. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 28.4. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 28.4. 
klo 12, Kajaanintie 1. 
Senioripäivä ma 2.5. klo 11–
12, Heinätorin seurakunta-
talo. Mahdollisuus verenpai-
neen mittaukseen ja 4 euron 
hintaiseen ruokailuun.
Eläkeläisten kerho ma 2.5. 
klo 12.15, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Sara Wacklinin seurakun-
takerho ma 2.5. klo 13, Sara 
Wacklin -koti.
Tarinatupa ke 4.5. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 5.5. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 5.5. 
klo 12, Kajaanintie 1.

Karjasillan seurakunta
Seurakuntakerho ti 3.5. klo 
14, Höyhtyän palvelukeskus, 
Mummonkammari. 
Eläkeläisten kerho to 21.4. 
klo 12–14, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 21.4. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 28.4. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 
Eläkeläisten kerho ma 2.5. 
klo 12–13.30, Maikkulan kap-
peli. 
Eläkeläisten kerho to 5.5. 
klo 12–14, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 5.5. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 5.5. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan van-
hustyön linja vastaa keski-
viikkoisin klo 9–11 puhelin-
numerossa (08) 5314 616. Nu-
meroon voit soittaa, kun olet 
yksin tai kaipaat kuuntelija, 
kun haluat puhua sinulle tär-
keistä asioista tai kun haluat 
pyytää kotikäyntiä tai jättää 
soittopyynnön.
Eläkeläisten kerho ti 26.4. 
klo 14–15.30, Tuiran palvelu-
keskus. Keväisiä lauluja lau-
lattaa Pertti Haipola. Arvon-
taa ja kahvitarjoilu Yhteisvas-
tuukeräyksen hyväksi. Muka-
na Paula Kyllönen ja vapaa-
ehtoisten lauluryhmä.
Eläkeläisten kerho to 28.4. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. 
Eläkeläisten kerho to 28.4. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
Seniorien laulupiiri to 28.4. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Ks. erillinen ilmoitus.
Eläkeläisten kerho to 5.5. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 5.5. 
klo 13, Tuiran kirkko. Pastori 
Anna-Leena Häkkinen.

Oulujoen seurakunta
Aikuisten kuntopiiri keski-
viikkoisin klo 17, Hintan seu-

rakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 28.4. 
klo 14, Metsolanhovi.
Seurakuntakerho to 5.5. klo 
10. 
Eläkeläisten kerho ma 2.5. 
klo 12, Hintan seurakunta-
talo. 
Eläkeläisten kerho ma 2.5. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho to 5.5. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 5.5. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat. 

yLi-ii
Yli-Iin torstaikerho to 28.4. 
klo 11, Yli-Iin seurakuntatalo. 
Vappumunkien myyntiä Yh-
teisvastuun hyväksi.

yLiKiiMinKi
Porinakerho ma 2.5. klo 10–
12, Vanhustentalon kerho-
huone. 
Eläkeläisten kerho ti 3.5. klo 
11, Ylikiimingin seurakunta-
talo. 

Leirit ja retket

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan keväi-
nen perheleiri 6.–8.5. Ro-
kuan leirikeskus. Liikutaan 
luonnossa, leikitään, askar-
rellaan ja hiljennytään. Sun-
nuntaina juhlitaan äitejä. 
Mukana pastori Juha Tah-
kokorpi sekä lastenohjaajat 
Minna Andersson ja Sirkka-
Liisa Lindvall. Ilmoittautumi-
set www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo. Hinnat: 44 euroa / ai-
kuinen, 4–18-vuotiaat lapset 
30 euroa (sisaralennus 25%). 
Hinta sisältää matkat, ruuan 
ja majoituksen.

Oulujoen seurakunta
Oulujoen seurakunnan elä-
keläisten kevätretki Ranu-
alle 19.5. Retken hinta 30 € 
sisältäen matkan, ruoan, si-
säänpääsymaksun eläinpuis-
toon sekä vakuutuksen Ou-
lun ev.-lut. seurakuntien jä-
senille. Ilmoittautumiset 
29.4. mennessä (08) 3161 340 
tai www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo. 

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

Muut menot
Silmukka keskiviikkoisin klo 
13–16, Vanha pappila. Tar-
koitettu kaikille, jotka halua-
vat tulla juttelemaan, viettä-
mään aikaa, tekemään omia 
käsitöitä, tai käsitöitä yhdes-
sä sovittuun tarkoitukseen.
Työttömien ruokailu torstai-
sin klo 12–13, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Tarjolla herkul-
lista kotiruokaa. Aterian hin-
ta 2 €. Lisätietoja diakoni Sa-
mi Riipinen, p. 040 5747 149.
Raitin Remmin kahvihetki 
to 21.4. klo 13–15, Maikkulan 
kappeli, takkahuone. 
Runomatinea pe 22.4. klo 
13, Heinätorin seurakuntata-
lo. "Käy yrttitarhasta polku". 
Aili Heikkinen ja Jyrki Vaara-

Munkkia myynnissä 
jo torstaina

E l l a  H u ov in e n

Vapun viettoon voi valmistautua torstaina 
28. huhtikuuta kello 10–14  Lähetyssopessa, 
joka pitää oviaan auki Elohuoneella, osoit-
teessa Isokatu 11. Vapputunnelmaa tuovat 

onnenpyörä ja arvonta. Myytävänä on leivonnai-
sia ja käsitöitä. Tuotot ohjataan lähetystyön hyväk-
si Suomen Lähetysseuran kautta. 

Herkkuja on tarjolla myös Ylikiimingin vappu-
myyjäisissä perjantaina 29. huhtikuuta kello 12–16 
asukastuvalla, osoitteessa Harjutie 18. Myytävänä 
on kotitekoista simaa, munkkeja ja arpoja lähetyk-
sen hyväksi. Myyntiin voi myös tuoda tuotteita. 

Oulun keskustassa vappua voi juhlia perinteisel-
lä Vappukeitaalla sunnuntaina 1. toukokuuta kel-
lo 11.30–14 Keskustan seurakuntatalolla. Vapun-
päivänateria pitää sisällään lohikeittoa, voileivän 
ja ruokajuoman seitsemän euron hintaan. Suut su-
lattavat myös itse tehdyt munkit ja sima. Saatavilla 
myös kahvia ja teetä. 

Myös Raatin nuorisotalossa on luvassa iloista 
vapputunnelmaa koko perheelle vapunpäivänä 1. 
toukokuuta kello 11–15. Ohjelmassa on nukkete-
atteriesityksiä puolen tunnin välein ja kello 12–
13 paikan päällä on oikean paloauton esittely sil-
lä varauksella, että se ei ole pelastustehtävissä tuo-
hon aikaan. 

Koko perheen vappumusiikista vastaa puhal-
linorkesteri Viventin vaskiyhtye. Lisäksi paikan 
päällä on vappupalloja ja paljon tekemistä, kuten 
ongintaa, arvontaa, onnenpyörä, pelipisteitä, as-
kartelunurkka ja kirppis. Kahviosta saa munkke-
ja, sämpylöitä, vohveleita, simaa, kahvia, teetä ja 
grillimakkaraa. Tuotot käytetään seurakunnan eri 
ryhmien hyväksi.

Lähetyspiiri, Kivikerho ja 
Puutyökerho 

maanantaina 2.5. klo 14 
Koskelan seurakuntakodissa

Ulkoilua ja pientä purtavaa. Tervetuloa lähetystyön 
vapaaehtoisina ja kerhoissa kevään toimineet. Lisä-
tietoja Tarja Oja-Viirret, p. 040 5747 172.

Puhallinorkesteri Primon 
lastenkonsertti 

tiistaina 3.5. klo 17.30 Raatin nuorisotalossa 

Haluaisitko aloittaa 
uuden harrastuksen? 
Tule tutustumaan 
puhallinsoittimiin. 
Konsertin yhteydessä 
on mahdollista testata 
eri puhallinsoittimia 
ja tutustua Oulun 
seurakuntien puhallin-
orkesteritoimintaan. 
Lisätietoa 
toiminnanohjaaja 
Johanna Kiviharjulta, 
p. 040 8414 680.
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mo, Oulun seudun lausujat.
Matalan kynnyksen ilta tiis-
taisin klo 18, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Ti 27.4. Evanke-
liumi etiopialaisille. Ti 3.5. 
Ilosanoma yli rajojen. 
Luento hyvinvointiteknolo-
giasta ke 27.4. klo 14, Oulun 
Diakonissalaitos, Wegelius-
sali. Lääketieteen tekniikan 
professori Timo Jämsä.
Kristillisen kirjan aamu to 
28.4. klo 9. Pekka Harne: 
Murrettua leipää ja Elämän 
leipä, ruokaohjeita ja tarinoi-
ta maailmalta (Suomen Lähe-
tysseura). Kevään viimeinen 
kirja-aamu 26.5.
Vihkihetket Oulun tuomio-
kirkossa pe 29.4. klo 17, Ou-
lun tuomiokirkko. Meillä on 
ilo kutsua teidät omiin häi-
hinne Oulun tuomiokirk-
koon. Mukaan tarvitset-
te vain toisenne ja esteet-
tömyystodistuksen. Muusta 
huolehtii Oulun tuomiokirk-
koseurakunta. Todistajiakaan 
ette tarvitse, mutta halutes-
sanne voitte kutsua juhlaan 
omat läheisenne. Vihkimi-
sen jälkeen tarjolla on hää-
kakkua ja kahvit tuomiokir-
kon kryptassa. Tilaisuuteen 
ei tarvitse ilmoittautua en-
nakkoon.  
Sinkkuilta pe 29.4. klo 18.30–
20.30, Hietasaaren kaupunki-
leirikeskus. 
Mummon ja Vaarin pysäkki 
la 30.4. klo 15–17, Pyhän An-
dreaan kirkko. Nyyttikestit. 
Pukeudu jonkun vuodenajan 
satuhahmoon (esim. Kevättä-
reksi). Muistathan, että käy-
tetyt postimerkit ovat rahan-
arvoista tavaraa lähetystyölle.
Kaatuneitten omaiset ma 
2.5. klo 12, Keskustan seura-
kuntatalo. 
Vapaaehtoisten koulutusil-
ta 2.5. Keskustan seurakun-
tatalo. Tilaisuus on maksu-
ton. Ks. erillinen ilmoitus.

Oulun seudun herännäisyys 
ja Hengellinen Kuukauslehti 
-luento ti 3.5. klo 18–20, Kes-
kustan seurakuntatalo. Luen-
tosarjan viimeinen luento, lu-
ennoitsijana Niilo Pesonen.
Kevään viimeinen Tuomas-
messu on Kastellin kirkossa 
la 21.5. Valmistelemme mes-
sua suunnittelukokoukses-
sa ke 4.5. klo 18 Kastellin kir-
kossa. Lisätietoja: tuulia.tas-
kila@gmail.com.
Yhteisvastuukeräyksen kii-
tosilta to 5.5. klo 18–20, Kar-
jasillan kirkko. Yhteisvastuu-
keräyksen kiitosjuhla viikko-
messun jälkeen seurakunta-
salissa. Ohjelmassa ennakko-
tietoja keräystuloksesta, mu-
kana Kappelin laulu, pientä 
purtavaa ja kakkukahvit.
Omaishoitajien virkistyspäi-
vä la 14.5. klo 8.30, Rokuan 
leirikeskus. Lähtö linja-auto-
aseman tilausajolaiturilta klo 
8.30. Retken hinta 18 euroa 
sisältää matkat, ruokailun ja 
vakuutuksen Oulun ev.-lut. 
seurakuntien jäsenille. Ilmoit-
tautumiset 21.4. mennessä 
Oulun seudun omaishoitajat 
ja läheiset ry:n toimistolle p. 
(08) 8821 690. Mukana dia-
konissat Kati Riipinen ja Kirsi 
Karppinen sekä omaishoidon 
ohjaaja Heini Kemola.
Retki Tampereelle 10–14 
-vuotiaille 27.–29.5. Retken 
hinta 150 euroa sis. bussi-
matka, majoitus, ruokailut, 
sisäänpääsymaksut tutustu-
miskohteisiin sekä tapatur-
mavakuutus oululaisille ev.-
lut.seurakuntien jäsenille. Il-
moittautumiset yhteisten 
seurakuntapalvelujen toimis-
toon, p. (08) 3161 340 arkisin 
klo 9–16 tai www.oulunseu-
rakunnnat.fi/ilmo viimeis-
tään 6.5. mennessä. Ilmoit-
tautuneille lähetetään retki-
kirje. Lisätietoja retkestä Esa 
Harju, 040 575 2713 tai esa.
harju@evl.fi.

Perheasiain 
neuvottelukeskus suljettu

muuton vuoksi 26.4.–6.5. 

Uusi osoitteemme on Veteraanikatu 9, D-rappu. 
Ajanvaraus p. (08) 561 8700.

Naisten Pankin aamukahvit
perjantaina 29.4. ja 27.5. klo 7.30–8.30
kahvila Mazarinessa, Hallituskatu 21

Kaikille toiminnasta kiinnostuneille tarkoitetut oma-
kustanteiset aamukahvit. Huomaa uusi paikka.

Siipi
lähetyksen puoti ja paja 

avoinna ma, ti, ke pe klo 10–14 
Nokelantie 48

Käytettyjä astioita, liinavaatteita, koruja, kirjoja, pol-
kupyöriä sekä pajan tuotteita. Tarjolla myös kahvia 
yms. Pajassa tehdään käsitöitä, korjataan pyöriä ja as-
karrellaan. Lahjoituksia otetaan vastaan p. 044 316 
1720. Tervetuloa vapaaehtoistoimintaan ja ostoksil-
le! Huom! Siipi avoinna poikkeuksellisesti myös lau-
antaina 7.5. ja 28.5.

Työttömien 
ruokailu 

pe 29.4. klo 12–13 
Pyhän Luukkaan 

kappelissa. Aterian 
hinta 2 euroa.

Meri-Toppilan 
yökahvila 

perjantaina 29.4. 
klo 20–23

Meri-Toppilan 
nuorisotalossa.

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.

Nuorille 
aikuisille

Seniorien 
laulupiiri 

torstaina 28.4. klo 13 
Pyhän Tuomaan kirkossa 

Yhteislaulua, kahvitar-
joilu ja hartaus. Mukana 
kanttori Laura Kumpu-
la ja diakoni Päivi Moi-

lanen.

Raamattupiiri 

torstaina 5.5. klo 
12.30 Tuiran kirkossa 

Raamattupiiri kaiken-
ikäisille kokoontuu 

torstaisin Sumpussa. 
Vetäjinä Riitta Lou-

helainen, p. 040 5850 
818 ja Arja Suomela.
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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 
Näkö-, kuulo- ja kehitysvammaistyö sekä päihde- ja 
kriminaalityö, asunnottomien palvelu.
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. 08 3161321
avoinna ma-pe klo 9–16

Kastetut 
Tuomiokirkko: Saana Su-
sanna Issakainen, Remu 
Jaakko Olavi Uitto.
Karjasilta: Pilvi Nella Nep-
pariina Alatalo, Santtu Jo-
hannes Hiltunen, Eelis Antti 
Juhani Hämäläinen, Joel Ta-
pani Juntunen, Neea Maria 
Kajula, Jemina Jessica Ale-
xandra Kanniainen, Eelis 
Artturi Kotajärvi, Olli Eero 
Ilmari Lankinen, Sara Annii-
na Pahkasalo, Matias Juha-
ni Putikka, Tuuli Edith Pää-
aho, Eevert Aukusti Räihä, 
Niko Valtteri Similä, Nelli 
Riina Sulonen, Rasmus Da-
niel Ensio Tuomela.
Tuira: Mea Mirella Halonen, 
Pihla Roosa Emilia Kokko, 
Pinja Olivia Laikari, Onni 
Roni Johannes Pulkkanen, 
Nuutti Elias Rasmus, Reetta 
Sofia Tanjunen, Juuso Valt-
teri Vähämäki, Viljami An-
dreas Vänttilä, Oskar Eliel 
Österberg.

Vihityt
Tuomiokirkko: Hannu Rai-
mo Henrikki Toppila ja Ou-
ti Kaarina Verronen.
Tuira: Vesa-Matti Laukka-
nen ja Noora Johanna Sil-
vennoinen, Juhana Heik-
ki Petteri Korkala ja Tiina 
Henna Ojala, Eerik Valtte-
ri Puolitaival ja Anna Eeri-
ka Jokela.
Oulujoki: Markus Antero 
Peltokorpi ja Sinikka Mirja-
mi Puolitaival.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Liisa Inkeri 
Lindh s. Pako 90, Aili Maria 
Mäntylä s. Männikkö 82, Ir-
ja Inkeri Näsi s. Taskila 93.
Karjasilta: Aune Margit 
Huha 84, Otto Armas Kär-
kinen 84, Eero Paavo Mali-
nen 60, Seppo Olavi Mati-
kainen 67, Aili Inkeri Palo-
mäki s. Ronkainen 86.
Tuira: Miikka Eemeli Im-
monen 19, Klaara Jokikok-
ko s. Pöyskö 85, Pekka Ant-
ti Kujala 63, Markku Tapa-
ni Kuusela 58, Irja Kyllikki 
Mäntynen s. Salo 86, Risto 
Tuomas Puhakainen 74.
Oulujoki: Osmo Antero 
Marjamaa 67, Eila Tellervo 
Pitkäaho s. Korvala 84, Mai-
re Kaarina Törmälä 43.

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.

30 hopearahan
tähden -ilta
torstaina 21.4. klo 19.30-21
Maikkulan kappelissa

Ilta alkaa kiirastorstain messulla, jossa on  
mukana nuorten oma soitinryhmä. Puhutte-
levan messun jälkeen jatkamme iltaa yhteisen 
pöydän ääressä tunnelmallisen ja elämyksel-
lisen iltapalan myötä. Iltapalan jälkeen on 
mahdollisuus siirtyä nauttimaan pääsiäisen 
sanomasta elokuvan muodossa. Tällaista et ole 
vielä päässyt kokemaan! 

Tule palveltavaksi juuri sellaisena kuin olet! 
Lisätietoja saat soittamalla Jennille, 
p. 044 3161 452.

Kesärenkaiden vaihtotempaus
tiistaina 26.4. klo 17 alkaen Kaarnatien Seolla. 

Vaihtotyön hinta 20 euroa. Lisätietoja Diakoni Sa-
mi Riipinen, p.  040 5747 149.

Yhteisvastuukeräyksen kiitosilta 
torstaina 5.5. klo 18–20 Karjasillan kirkossa. 

Yhteisvastuukeräyksen kiitosjuhla viikkomessun 
jälkeen seurakuntasalissa. Ohjelmassa ennakko-
tietoja keräystuloksesta, mukana Kappelin laulu, 

pientä purtavaa ja kakkukahvit.

Seurakuntaretki Solovetskin 
luostariin ja Vienan Karjalaan

Matkan hinta on noin 490 euroa riippuen matkalais-
ten määrästä. Hinta sisältää kuljetuksen turistibussil-
la, majoitukset, ruokailut, opastetun kokopäivävierai-
lun Solovetskin saarelle, sekä viisumit vakuutuksineen.
Sitovat ilmoittautumiset 29.4. mennessä osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai Yhteiseen seura-
kuntapalveluun, p. (08) 316 1340. Tiedustelut matkan-
johtaja Pentti Kortesluomalta, p. 040 575 2716.

Matkajärjestelyistä vastaavat Koskilinjat ja Turun Ne-
va Tours.

Elämän polku

Lastenpäivät 
Lämsänjärven ja 

Hietasaaren kaupunki-
leirikeskuksissa 

8.6.–28.7.

Lue juttu sivulta 23.
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www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki.seurakunta.netHailuoto Lumijoki

S

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
Saarenkartanon ehtoollis-
hartaus to 21.4. klo 14.30.
Eläkeliitto ti 26.4. klo 11 srk-
salissa, vieraana muistiasian-
tuntija Paula Ylikulju.
Kaverikerho to 28.4. klo 10 
srk-salissa.
Raamattu- ja rukousilta ti 

Hiljaisen viikon keskiviikon 
hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 20.4. klo 14.
Koulun pääsiäiskirkko to 
21.4. klo 9 kirkossa. 
Kiirastorstain lyhyt iltames-
su kirkossa to 21.4. klo 19.
Päiväkerhot ja perhekerho: 
hiljaisella viikolla ei kerho-
toimintaa, mutta pääsiäisen 
jälkeen kerhot toimivat nor-
maalisti.
Kuoro: ke 20.4 ei ole kuoro-
harjoituksia, mutta pääsiäi-
sen jälkeen on: ke 27.4. ja 4.5. 
klo 18.30 srk-talolla.
Raamattupiiri ti 26.4. klo 
18.30 Helli Eeronkedolla, Ju-
kolantie 2 A 5.
Kokkikerho to 28.4. klo 14, 
ryhmä B.
Ystävyyden talo pe 29.4. klo 
10 srk-talolla. 
Seurakuntailta to 5.5 klo 
18.30 srk-talolla aiheesta: 
"Onko elämällä tarkoitus-
ta?", mukana Irma Hemmilä.
Diakonia: Omaishoitajien leiri 
pidetään 9.–11.5. Rokuan kun-
tokeskuksessa. Leiri järjeste-
tään yhteistyössä Rovastikun-
nan eri seurakuntien kanssa. 

Leiristä lisätietoja Marjolta. Il-
moittautumiset Marjolle 27.4 
mennessä, p. 045 6381 973. 
Leirin hinta on 50 €.
Nuorten kesätyöpaikkojen 
haku käynnissä. Toimita ha-
kemuksesi kirjeellä tai säh-
köpostitse kirkkoherranviras-
toon huhtikuun loppuun men-
nessä. (Toukolantie 3 tai lumi-
joen.seurakunta@evl.fi). Ha-
kijan tulee täyttää 16 vuot-
ta viimeistään kesäkuun lop-
puun mennessä.
Rauhanyhdistys: Pe 22.4. klo 
19 seurat ry:llä. Ma 25.4. klo 
17 seurat ry:llä. Ke 27.4. klo 
19 ompeluseurat Jussilalla. Pe 
29.4. klo 19 raamattuluokka 
suviseurat. Su 1.5. klo 12 py-
häkoulu kirkossa. Ma 2.5. klo 
19 sisarpiiri ry:llä. 
Kastettu: Viljo Pellervo Ala-
kärppä, Roosa Inkeri Tervo.

3.5. klo 18 Salli ja Kalle Joen-
suulla, Salmenrannantie 226.
Päiväpiiri ke 4.5. klo 10 Saa-
renkartanossa.
Kaverikerho to 5.5. klo 10 
srk-salissa.
Kirkkokuoro to 5.5. klo 
18.30.

Lukijoita kaivataan! 
Haluaisitko lähteä mukaan 
jumalanpalveluksen 
lukijarinkiin? 
Ole yhteydessä Markkuun 
p. 045 236 9094.

Veteraanipäivän juhla 
keskiviikkona 27.4. klo 14 Saarenkartanossa. 
Ohjelmaa esittävät mieskuoro Sirkeät Sirkuttajat, 
alakoulun musiikkikerholaiset ja tervehdyksen tuo 
kirkkoherra Timo Juntunen. Kahvitarjoilu juhlan 
jälkeen. Tervetuloa Veteraanit ja ystävät!

”Pääsiäisen kirkas aamu 

koittaa, väistyy yön ja 

pimeyden valta.

Taivaan enkeli on viestin 

tuonut: Kristus on ylösnoussut” 

(Virsi 91:1)

Kirkkovuoden 
suurimpana juhlapäivänä 

pääsiäispäivän messu 
su 24.4. klo 10. 

Kuoro avustaa ja messun jälkeen pääsiäisen 
kirkkokahvit seurakuntasalissa.

Kesän lastenpäiville 
ilmoittaudutaan 
toukokuussa 

Kesä voi tuottaa pienten koululais-
ten vanhemmille harmaita hiuk-
sia, kun koululaisten lomat alkavat, 
vaikka vanhemmilla on vielä töitä.

Oulun seurakuntien Hietasaaren ja 
Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksis-
sa järjestetään kesä-heinäkuun aikana 
lastenpäivät 7–12-vuotiaille oululaisille 
(1999–2004 syntyneille). Lastenpäivillä 
voi viettää aikaa turvallisesti ja hauskas-
ti seurakuntien lastenohjaajien suunnit-
teleman ja ohjaaman toiminnan parissa. 
Ohjelmassa on hartaushetkiä, leikkejä, 
askartelua ja retkeilyä.

Lastenpäivät alkavat sekä Lämsänjär-
vellä että Hietasaaressa 8. kesäkuuta ja 
kestävät 28. heinäkuuta saakka. Toimin-
taa on joka arkipäivä kello 10–15, paitsi 
juhannusaattona. Toiminta on ilmais-
ta ja lapset saavat päivittäin lämpimän 
aterian.

Ilmoittautuminen tapahtuu osoit-
teessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.

Ilmoittautua voi toukokuun ajan. 
Lastenpäiville ilmoittautuminen ei edel-
lytä jokapäiväistä läsnäoloa. Ilmoittau-
tua voi myös paikan päällä lapsen en-
simmäisenä leiripäivänä.

Lisätietoa lapsityönohjaajilta saa säh-
köpostilla osoitteista marjaana.lassi@
evl.fi (Lämsänjärvi) ja kirsi.merenhei-
mo-maenpaa@evl.fi (Hietasaari). (RT)

Päiväkerhon tädit osaavat 
puhua mukavasti. Juuri 
siten kuten lapsille pu-
hutaan, vähän pelkistä-

en ja yksinkertaisesti. Tekisi 
mieli olla lapsi ja mennä jouk-
koon istumaan. Aivan kuten 
Hollihaan päiväkodissa yli 40 
vuotta sitten.

Ollaan Pyhän Andreaan 
kirkossa Kaakkurissa. Lapset 
ovat 4–6-vuotiaita ja sen huo-
maa. Vaikka kaikki sujuu ku-
rinalaisesti, lasten äänet käy-
vät välillä korviin. Tädit eli 
lastenohjaajat Päivi Sutinen 
ja Hanna Partanen kuitenkin 
ohjaavat lapsia ammattilaisten 
taidolla. Kaikki seurakuntien 
lastenohjaajat ovat saanet laa-
ja-alaisen koulutuksen kristil-
liseen varhaiskasvatukseen ja 
perhetyöhön.

Lapset rukoilevat, vieraile-
vat mielikuvituksen siivin Af-
rikassa, keittävät mielikuvitus-
vettä, kuuntelevat lähetystyös-
tä ja paljon muuta. Kaikki tä-
mä kahdessa tunnissa, jonka 
päiväkerhot tavallisesti kestä-
vät. Tempo on nopea. Näin las-
ten mielenkiinto pysyy yllä.

Sinä pikku tyttö siinä. Mi-
kä on suosikkisi raamatunta-
rinoiden joukossa?

– Kun Jeesus paransi soke-
an Bartimaioksen, sanoo pie-
ni Hilla Junttila miettimisen 
jälkeen.

Entä te pojat? Kun Jee-
sus tyynnytti myrskyn, pojat 
kertovat. Myös päiväkerhossa 
myrskyää, mutta tätä myrskyä 
ei millään raski tyynnyttää.

Maailman 
tärkein työ
Lastenohjaaja Päivi Sutinen sa-
noo tekevänsä maailman tär-
keintä työtä.

Hän voi parhaimmillaan 
välittää lapselle uskonsieme-
nen Taivaan Isältä.

– Jokainen lapsi on tärkeä 
ja rakas. Osa lapsista on ollut 
kanssani kolme vuotta. Eräs 
äiti sanoi minun olevan hänen 
lapsilleen kuin oma äiti. Se on 
paras kehu, jonka voi saada.

Sutinen tuntee hyvin Kaak-
kurin seudun tilanteen ja per-
heet. Hän on ollut lastenohjaa-
jana seitsemän vuotta ja an-
sainnut vanhempien luotta-
muksen.

– Jokainen ryhmä on erilai-
nen. Vaatii tilannetajua, jot-
ta voi ottaa esimerkiksi pojat 
huomioon, Sutinen miettii.

Tytöissä ja pojissa on Suti-

Päiväkerhot vetävät lapsia Kaakkurissa

sen mukaan eroja, mutta yleis-
täminen ei ole kuitenkaan pai-
kallaan. Pojat ovat ehkä lii-
kunnallisia ja tytöt mielellään 
askartelevat.

Kaikki Kaakkurin päivä- ja 
perhekerhot vetävät paljon lap-
sia. Perhekerhot eroavat päivä-
kerhoista siinä, että perhekerhos-
sa ovat vanhemmatkin mukana.

Päivi Sutinen ja Hanna Par-
tanen tykkäävät lapsista, mut-
ta miten lapset suhtautuvat oh-
jaajiinsa?

Lapset saattavat Sutisen 
mukaan halata, kun he tulevat 
tätejä vastaan ulkona.

He saattavat ihmetellä, mik-

si täti on yksin liikkeellä ja mi-
ten voit olla täällä. Missä Han-
na on? he kysyvät.

– Lapset luulevat, että me 
asumme ja nukumme kirkos-
sa. Heidän on vaikeaa käsittää, 
että meillä on myös muuta elä-
mää, Sutinen nauraa.

PEkkA HElIN

Oulun seurakuntien 
päiväkerhoihin voi ilmoittautua 
toukokuun ajan.
Kerhot alkavat 11.–12. elokuuta. 
Ilmoittautua voi osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.

Hanna Partanen (vas.) ja Päivi Sutinen vangitsevat lasten huomion. Harjoittelija 
Satu Karppinen (oik.) ottaa oppia.

Siivoustalkoot pe 
6.5. klo 9 alkaen hau-
tausmaalla ja kirkko-
puistossa. Ruokaa
ja kahvia talkoolaisil-
le srk-talossa. Omat 
haravat mukaan!

Pe k ka H e l i n
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Pääsiäisyön messu 
lauantaina 23.4. klo 23 seurakuntakeskuksessa. 

Toimittaa Jari Flink, saarna Sami Puolitaival, 
kanttorina Else Piilonen, sello Juhana Ritakorpi. 

Messun jälkeen pääsiäisyön ateria.

www.evl.fi/srk/kempeleKempele

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

eurakunnissa tapahtuu 20.4.–5.5.2011S

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

Seitsemän kirjettä seurakun-
nalle - Ilmestyskirja avautuu, 
miniluento ja keskustelua ke 
20.4. klo 19 kirkossa. Illan ai-
heesta Haaleaa kuin Laodi-
keassa 3:14–22 alustaa Jaak-
ko Tuisku.
Lasten pääsiäiskirkko to 
21.4. klo 9.30 ja 10.15 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. 
Pietarit hiilivalkealla kiiras-
torstaina 21.4. klo 21 kirkon 
huoltorakennuksen pihalla. 
Mukana Paulus Pikkarainen.
Herännäisseurat pe 22.4. klo 
18.30 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa.
Virsiä ja hengellisiä lauluja 
2. pääsiäispäivänä 25.4. klo 
15 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Kolehti yhteisvas-
tuulle. Mukana kirkkokuoro.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot ks. www.evl.fi/
srk/kempele/perhekerho.htm. 
Perhekerhoja ei ole 20.–25.4. 

Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
riä ei ole ke 27.4. Päiväpii-
ri ke 4.5. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Vie-
raana Terttu Kokko, aihee-
na runot. Seurakuntapiiri to 
28.4. klo 12 Kirkonkylän srk-
kodissa. Vieraana kotipalve-
luohjaaja Helena Lehtosaari 
kertomassa Pirilän tuvan toi-
minnasta. 5.5. vietämme pii-
riä toiverunojen parissa.
Kirkkokuoroa ei ole ke 20.4., 
27.4. eikä 4.5.
Partiolaisten Yrjönpäiväjuh-
la to 28.4. klo 18 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa.
Miesten piiri to 28.4. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Naisten piiri to 28.4. klo 

urkuvartti ke 20.4. klo 12.15 
srk-keskuksessa, Raakel 
Pöyhtäri.
Diakoniatyöntekijöillä ei 
vastaanottoa 16.–25.4.
Lähetystyön käsityöpiiri ti 
26.4. klo 13 Puttaan Tuvassa, 
Kirkkotie 10 C.
Raamattupiiri ke 27.4. klo 18 
Puttaan Tuvassa (Apt 6).
Rukouspiiri to 28.4. ja 5.5. 
klo 18 Puttaan Tuvassa.
Perhekerhot eivät kokoon-
nu hiljaisella viikolla (vko 16). 
Kellon perhekerho ke 
27.4. klo 9.30–11.
Wapputempaus 
Yhteisvastuu-
keräykselle 
la 30.4. Wirk-
kulassa klo 12–
14. Myytävänä 
ennakkovara-
usten perusteel-
la munkkeja ja si-
maa. Sitovat ennakko-
varaukset ti 26.4. p. 040 5898 
362 vastaajaan. Munkit 0,6 € / 
kpl vähintään 5 kpl tilaus. Si-
ma 1,5 l/ 2,5 €. Varaukset voi 
noutaa Wirkkulasta la 30.4. 
klo 12–14.
Omaishoitajien ryhmä ti 3.5. 
klo 13 seurakuntakeskuksen 
neuvotteluhuoneessa.

Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ke 4.5. klo 13 Kellon srk-
kodilla ja srk-keskuksessa. 
Kuljetuspyynnöt perjantaisin 
klo 9–11 p. 08 5472 636.
Juttukahvila kaikenikäisille 
ke 4.5. klo 13 Martinniemen 
srk-kodilla, Jari Flink. Huo-
maa päivä! Vieraana Jokivar-
ren seurakuntakerholaiset. 
Kuljetuspyynnöt perjantaisin 
klo 9–11 p. 08 5472 636.
Haukiputaan Me Itse kut-
suu kehitysvammaisia ja hei-

dän omaisiaan Kellon 
srk-kodille ke 4.5. 

klo 17–19. Pai-
kalle tulevat 
vammaistyön 
suunnittelija 
Merja Hakala 
Me Itse ry:stä 

Tampereelta ja 
johtoryhmän jä-

sen Olavi Hieta-
harju. Ilmoita tulostasi 

28.4. mennessä Sirpa Pykäläi-
selle p. 040 74 99121.  
Raamattupiiri ke 4.5. klo 18 
Puttaan Tuvassa (Apt 7).
Kevään nuortenleiri rippi-
koulun käyneille nuorille 13.–
15.5. Isollaniemellä. Ilmoit-
tautuminen 4.4.–3.5. välise-
nä aikana osoitteessa www.

alakkonäämua.fi -> toimin-
ta -> nuorisotyö. Leirin hin-
ta on 10 € ja ilmoittautuneille 
lähetetään leirikirje. Lisätie-
toja Tarjalta p. 040 8245 861 
tai Elisalta p. 045 6576 122.
Rantapohjan alueen mielen-
terveysleiri 16.–18.5. Isonie-
men leirikeskuksessa. Hau-
kiputaalta mukaan mahtuu 
6 ensimmäistä ilmoittautu-
misjärjestyksessä. Leiri mak-
saa 25 € / hlö. Ilm. perjantai-
sin klo 9–11 p. 08 5472 636.
Omaishoitajien retkipäivä 
to 19.5. klo 11–15 Virpinie-
messä. Ohjelmassa ulkoilua, 
ohjattu tasapainorata, ruo-
kailu ja kahvit. Päivästä peri-
tään 10 € osallistumismaksu. 
Ilm. pe 29.4. mennessä joko 
pe klo 9–11 p. (08) 5472 636, 
Helenalle tekstiviestillä p. 
040 5819 316 tai helena.sep-
panen@evl.fi. Kuljetus järjes-
tetään tarpeen mukaan.
Rauhanyhdistys: Haukipu-
das: seurat su 24.4. klo 16 
palvelukoti Kultasimpussa ja 
klo 17 ry:llä, pääsiäisseurat 
ma 25.4. klo 13 ry:llä ja eh-
toollisjumalanpalvelus klo 17 
kirkossa, raamattuluokka pe 
29.4. klo 18.30 ry:llä, yhteis-
pyhäkoulu ja ruokailu su 1.5. 
klo 12 sekä seurat klo 13.30 
ry:llä. Kello: pitkäperjan-
tain lauluseurat pe 22.4. klo 
18 ry:llä, raamattuluokka pe 
29.4. klo 17.30 ry:llä, myyjäi-
set pe 29.4. klo 18.30 ry:llä. 
Jokikylä: seurat ma 25.4. klo 
14 ry:llä, päiväkerhot ti 26.4. 
ja ke 27.4. klo 17.30 ry:llä, 

Omais-
hoitajien 
retkipäivä 

to 19.5. klo 11–15 
Virpiniemessä.

Kansallisen veteraanipäivän 
kunniakäynti ja seppeleenlasku 

sankarihautausmaalla 

keskiviikkona 27.4. klo 10.45. 
Pääjuhla Länsituulen koulun juhlasalissa klo 12.15.

18.30 Kirkonkylän srk-kodissa.
Askeleet pe 29.4. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Työikäisten miesten piiri la 
30.4. klo 16 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Että jaksaisin ensi viikkoon 
-ilta su 1.5. klo 18 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Vieraa-
na Esa Rättyä. 
Oma Hetki -omaishoitajien 
keskusteluryhmä to 5.5. klo 
12.30–14 Kokkokankaan seu-
rakuntakeskuksessa. (Tarvit-
taessa kuljetus keskustan srk-
talolta klo 12.15)
Varttuneet to 5.5. klo 14.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa to klo 
15.30–16.15 ja Kokkokankaan 
srk-keskuksessa pe klo 15–16. 
Kuoroja ei 21.–22.4.
Omaishoitajien leiri Rokuan 
Kuntokeskuksessa 9.–11.5. 
Hinta 50 €. Tied. ja ilm. 27.4. 
mennessä Sirkku Määttä p. 
040 7790 368 tai Soile Pakka-
nen p. 040 7790 367.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta arkisin klo 9–14, 
Kurikkatie 3.
Aamukahvila maanantaisin 
klo 10–12 Kirkonkylän srk-
kodissa. Ei 25.4. 
Kirpputori Ilonpisara kiinni 
18.–24.4.
Varhaisnuorten kerhot ks. ko-
tisivuilta www.evl.fi/srk/kem-
pele/nuorisot_kerhot.htm.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. Yö-

pappila pe 29.4. 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.  
Kastetut: Netta Aili Kaari-
na Hannikainen, Veikka Ant-
tu Ilmari Savolainen, Joanna 
Riina Adalmiina Juvani, Mika-
el Jonathan Siurua.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Nuorten lauluilta su 24.4. klo 
18 Limingan kirkko. Seurat 
ma 25.4. klo 16 ry:llä. Kevät-
myyjäiset pe 29.4. klo 18, ruo-
kailu alk. klo 17 ry:llä. Laulu-
pyhäkoulu, kaikki ryhmät su 

Hautausmaan 
siivoustalkoot 
keskiviikkona 4.5. klo 12–15. 
Ruokailu ja kahvit talkoo-
laisille klo 15–16 Kirkon-
kylän srk-kodissa. Tervetu-
loa talkoilemaan, otathan 
oman haravan ja hanskat 
mukaan!

Ystäväpalveluilta 
tiistaina 3.5. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Vierailija Leila Väänänen 
yksinhuoltajayhdistyksestä.

1.5. klo 12 ry:llä. Seurat su 
1.5. klo 16 ry:llä. Murron rau-
hanyhdistys: Pitkäperjantain 
seurat pe 22.4. klo 16 ry:llä. 
Pääsiäisseurat ma 25.4. klo 
13 ja 18 ry:llä. Vappuaaton 
päivällinen ja iltaohjelma la 
30.4. klo 18 ry:llä. Seurat su 
1.5. klo 16 ry:llä.

Kirkkoherranvirasto 
avoinna ma–ti ja pe 
klo 9–15, ke klo 9–14, 
to klo 9–17. Virasto 
avoinna kiirastorstai-
na 21.4. klo 9–15.

pienten raamattuluokka pe 
29.4. klo 17.30 ry:llä, isojen 
raamattuluokka la 30.4. klo 
19 Hanna ja Reima Niemeläl-
lä, pyhäkoulut su 1.5. klo 12, 
Siioninlaulujen uudistuksen 
tiedotusilta ja seurat su 1.5. 
klo 16 ry:llä, päiväkerhot ti 
3.5. ja ke 4.5. klo 17.30 ry:llä.
Kastettu: Pirta Eerika Pönkä, 
Veeti Olavi Holappa, Huuko 
Onni Hermanni Vainionpää, 
Nelli Ilona Impiö, Tiia Mirja-

mi Kärkkäinen, Tenho Ossia-
Hein Pitkänen, Joonas Aaron 
Turpeinen, Roni Leo Wilja-
mi Kosunen, Carlos Antonio 
Karhumaa,  Matias Aleksan-
teri Mertala, Elia Oskari Vänt-
tilä, Ellen Anna Isabel Saari, 
Heini Tuuli Pahkala, Joel Mar-
kus Ilmari Riipi, Eetu Onni El-
meri Ojala, Emmi Sofia Sipo-
la, Miisa Maria Katariina Pik-
karainen.

Oma raamattu jumalanpalvelukseen

Vappupäivänä 1.5. vietetään valtakunnallista raamat-
tusunnuntaita. Messun Haukiputaan kirkossa klo 10 toi-
mittavat Leena Brockman ja Martti Heinonen. Ota mes-
suun mukaan oma Raamattu, sunnuntain tekstit ovat 
Sak. 8:6–8, Apt. 3:12–20 ja Joh. 21:1–14.
 Messun jälkeen kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa. 
Keskustelua Raamatuntekstien äärellä sekä videoesitys 
raamatunkäännöstyöstä. 
 Raamattusunnuntai muistuttaa meitä siitä, että kai-
killa ihmisillä ei ole omaa Raamattua saatikka kirjakiel-
tä tai edes lukutaitoa. Toinen tavoite on opettaa mei-
dät pitämään omaa Raamattua mukana jumalanpalve-
luksessa. Omasta Raamatusta seuratut päivän tekstit 
voivat avautua aivan uudella ja laajemmalla tavalla. 

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

Kirkkoherranviras-
to ja taloustoimisto 
avoinna kiirastorstai-
na 21.4. klo 10–14.
Suljettu to 5.5. 
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votteluhuone.
Omaishoitajien kevätretki 
to 19.5. klo 10–16 Virpinie-
meen. Retki on Rantapohjan 
alueen seurakuntien yhtei-
nen. Retken hinta 10 €, ilm. 
2.5. mennessä Jaanalle p. 040 
5793 248.
Esikkoryhmä ti 26.4. klo 10–
12 Montin-salissa ja 3.5. klo 
10–12  Jäälin seurakuntako-
dissa. Ryhmä ensimmäisen 
lapsensa saaneille vanhem-
mille kahvikupposen äärellä. 
Perhekerhot Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodilla tors-
taisin klo 9.30–11.30.
Perhekerhoja ei ole torstai-
na 5.5! 
Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä ja Jäälin seurakuntakodilla 
perjantaisin klo 9.30–11.
Nuorisotyö: Yökahvila pe 
29.4. klo 18.30–22 Jäälin seu-

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

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

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

Käyntiosoite
Pappilantie 6
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 

Seurakuntaretki Tarttoon 
7.–10.6. Bussissa on vielä tilaa. 
Ilmoittautumiset 29.4. men-
nessä Erjalle 0400 775 164. 
Juttunurkkaa ja työttömi-
en/ pienituloisten eläkeläis-
ten ruokailua ei ole 25.4. 
Juttunurkka ma 2.5. klo 10–
13 Jäälin seurakuntakodilla.
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokailu 
ma 2.5. klo 11–12 Jäälin seu-
rakuntakodilla. Aterian hin-
ta 2 €. 
Naisten saunailta to 28.4. 
klo 18–20 Suvelassa. Seija 
Lomma. Tule viettämään yh-
teistä aikaa saunoen, rentou-
tuen, pientä iltapalaa naut-
tien ja illan päätteeksi hil-
jentyen. 
Miesten saunailta to 5.5. klo 
19.30 Suvelassa. Löylynheit-
täjänä Eino Alila.
Mielenterveyskuntoutuji-
en omaisryhmä ti 3.5. klo 
13–14.30 Kirkkopirtin nuori-
sotilassa.
Omaishoitajien ryhmä ke 
27.4. klo 13–14.30 Seniorita-
lossa, Terveystie 2. 
Naisten kasvuryhmä ke 
27.4. klo 14–15.30 Montin-
salissa vappuleivonnan mer-

keissä. Ke 4.5. klo 14–16 Mon-
tin-salissa. 
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 26.4. klo 13–14.30 Jää-
lin kulj. pyynnöt ma klo 12 
menn. Seijalle 040 5793247.
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 3.5. klo 13–14.30 Montin-
salissa. Kulj. pyynnöt ma klo 12 
menn. Jaanalle 040 5793248.
Virsiviesti ke 4.5. klo 12 Ai-
li Kinnusella, Vesaisentie 9 C. 
Seija Lomma ja Marja Ainali.
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.  
Rukoushetki Jäälin puolesta 
to 5.5. klo 17 Jäälin seurakun-
takodin neuvotteluhuone.
Raamattupiiri ti 10.5. klo 
18.30 Jäälin seurakodin neu-

Hartaus ja ehtoollinen 21.4. 
klo 14 Alatemmeksen van-
hainkodilla. 
Hartaus to 5.5. klo 
14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Kuorot: Kirk-
kolaulajat ke 
4.5. srk-ta-
lolla. Tähdet 
to 5.5. klo 
16–17 srk-ta-
lolla. 
Siioninvirsi-
seurat. Osallis-
tumme 2. pääsiäis-
päivän iltakirkkoon 25.4. klo 
19. Lopuksi iltatee.
Hyvänmielen päiväkahvit ti 
26.4. klo 12 vintillä pappilan 
pihapiirissä, mukana psyko-
logi Antti.
Seurakuntakerho ke 27.4. 
klo 11.30, osallistutaan vete-
raanijuhlaan srk-talolla. Aloi-
tetaan ruokailulla.
Kansallinen veteraanipäivä 
ke 27.4. Kunnianosoitus ja 
seppelten lasku sankarihau-
doille. Veteraanipäivän juhla 
srk-talolla alkaen ruokailulla 
klo 11.30.
Raamattu-ja rukouspiiri ke 
27.4. klo 18.30 Haverisilla, 
Linnukkatie 20.
Tupoksen Olohuone to 28.4. 

klo 13–15 Vanamon alaker-
rassa. Mukavaa yhdessäoloa
päiväkahvien äärellä.

Omaishoitajien ver-
taisryhmä ma 

2.5. klo 13. Ret-
ki Luontokes-
kukseen. Läh-
tö klo 11.45. 
Ilmoita 28.4. 
mennessä 
p. 044 7521 
226 ruokailun 

vuoksi.
Seurakuntakerho 

ke 4.5. klo 13 (Huom. 
aika!) srk-talolla. Saamme vie-
raita Suomussalmelta. Päivä-
kerholaiset esiintyvät.
äitiverkon viimeinen kerta 
to 5.5. Kiinnostuneet, kysy-
kää tarkempaa infoa Nitalta 
p. 044 7521 240.
Omaishoitajille leiri 9.–11.5. 
Rokuan kuntokeskuksessa. 
Omavastuu 50 €. Ilmoita 27.5. 
mennessä p. 044 7521 226.
äitienpäiväkonsertti su 8.5. 
klo 18 kirkossa. Puhallinor-
kesteri Viventin.
Lähetystyö: Vinttiä ei ole ma 
25.4. Lähetysvintti kokoontuu 
seuraavan kerran ma 2.5. klo 
12–14. Rovastikunnallinen ret-
ki valtakunnallisille lähetys-
juhlille Poriin 10.–12.6. Hin-
ta 100 €, sis. bussikuljetukset, 
majoituksen ja aamiaiset Ho-
telli Amadossa 2 hh. Ilmoit-
tautumiset 13.5. mennessä 
Minna Sorvalalle p. 040 7797 
705 tai minna.sorvala@evl.fi.
Nuorisotyö: Nuorten palve-
luryhmä ke 27.4. klo 15.15. 

Kokoonnutaan Nurkkaan ja 
lähdetään Alatemmeksen 
vanhainkodille. Nuortenilta 
to 28.4. klo 18–20 Tupoksen 
nuokkarilla. Nuorten raamis 
to 28.4. klo 16.30–18 pappilan 
vintillä. Nuortenilta to 5.5. klo 
18–20 Nurkassa. Isosleiri 13.–
15.5. Tyrnävän kesäkodilla. Il-
moittautumiset 6.5. mennes-
sä Marialle p. 044 7521 236.
Varhaisnuorisotyö: Kerhot 
pääsiäislomalla 19.–25.4. Ker-
hokausi päättyy kerhojen yh-
teiseen kevätriehaan ke 4.5. 
klo 17 srk-talolla. Tuolla vii-
kolla (vk 18) ei siis enää ole 
tavallisia kerhoja. Ohjelmas-
sa leikkiä, laulua, askartelua 
ja tietysti jättinyyttärit. Ter-
vetuloa kaikki kerholaiset ja 
kerhonohjaajat! Varkkavintti 
normaalisti 4.5. klo 15–16.30.
Perhekerhot: Koti-Pietilässä 
ti 26.4. klo 9.30–11. Yhdes-
säoloa. Perhekerhossa ti 3.5. 
klo 9.30–11 Ari Natunen ja ki-
tara. Vanamossa ke 27.4. klo 
9.30–11. Yhdessäoloa. Perhe-
kerhossa ke 4.5. klo 9.30–11. 
Ulkoilua ja makkaranpaistoa 
Sortavalan puistossa. Muka-
na Ari Natunen.

Rantakylän 
hautausmaan 
siivoustalkoot 
to 5.5. klo 8–14. 

Tarjolla ruoka ja kah-
vit. Ota oma harava 
mukaan! Säävaraus 

pe 6.5. 

Vappumunkkeja ja simaa
Vielä ehdit osallistua yhteisvastuukeräykseen 
vaikka ostamalla vappumunkit ja siman pe 29.4. klo 13– 
(niin kauan kuin myytävää riittää) Jäälin ostoskeskuksen 
pihassa ja kirkonkylällä S-marketin edessä. Jos haluat var-
mistaa munkit ja siman itsellesi tilaa ennakkoon to 28.4. klo 
11–14, p. 040 5793 248 / Jaana. Leipojia tarvittaisiin talkoi-
siin ilm. Jaana tai Seija.

Naisten päivät Pudasjärvellä 
30.4.–1.5. Ohjelmassa on mm. Aila Valtavaaran luennot 
aiheesta ”Huolena huolehtiminen” ja ”Huolehtimises-
ta luottamukseen”, toivelauluja, hyvää ruokaa ja lau-
antai-illan päätteeksi saunomista. Ilmoittautuminen ja 
ruokavaliot Erjalle 26.4. klo 12 mennessä sähköpostilla 
erja.haho@evl.fi tai tekstiviestillä 0400 775 164. 

Partio: 18.–25.4. Hiljainen 
viikko. Ei ole partiotoimin-
taa. Hiljennymme pääsiäisen 
sanoman äärelle. 26.4. Ake-
lat Epulla klo 18. 27.4. Pajo-
se 2./11 partiojohtajille ja ai-
kuisille johtajille Partiokäm-
pällä klo 18–22. 29.4. Päivys-
tys partiotoimistossa klo 15–
17.2.–8.5. Make lomalla. 3.5. 
Seikkailijoiden suunnistus 
Rantakylässä. Tarkemmat tie-
dot kotisivuilla ja Kotikololla. 
7.5. Partiotaitojen kevätkil-
pailut Oulaisissa. Tarkemmin 
piirin sivuilla. 22.–27.7. Partio-
leiri Pökkelö -city 11, villinlän-
nenleiri, Hossan Seipiniemes-
sä seikkailijoille, tarpojille, 
samoajille ja vaeltajille. Tar-
kemmat tiedot tulevat koti-
sivuille ja jakoon Kotikololle. 
Ilmoittautuminen Makelle lo-
makkeella 13.5. mennessä.
Rauhanyhdistys: Varttunei-
den kerho to 21.4 on perut-
tu. Pitkäperjantain seurat pe 
22.4. klo 17 ja 18.30 ry:llä.
Pääsiäislauluilta su 24.4. klo 
18 Limingan kirkossa. Seu-
rat ma 25.4. klo 17 ja 18.30 
ry:llä. Raamattuluokka (7.–8.) 
pe 29.4. klo 18.30 ry:llä. Myy-
jäiset la 30.4. klo 11 ry:llä ja 
raamattuluokka (5.–6.) klo 
18.30 ry:llä. Pyhäkoulut su 
1.5. klo 11.30 ry:llä ja klo 17 
ja 18.30 seurat ry:llä. Varttu-
neiden kerho to 5.5. klo 12 
srk-talolla.
Kastettu: Iiris Anna Gunilla 
Hintikka.
Kuollut: Elli Ellen Marjomaa, 
83.

Yhteisvastuukeräys 
lähestyy loppua. 
Suuri kiitos jokaiselle 
listakerääjälle! 
Palautathan rahat 
ja listan huhtikuun 
loppuun mennessä 
Osuuspankkiin! 

Pääsiäislauluilta 
Limingan kirkossa 
su 24.4. klo 18. 
Tilaisuuden jälkeen 
kirkkokahvit Limingan 
rauhanyhdistyksellä.

"Minä tulin sinua varten"

PääSIäISYöN MESSu
Limingan kirkossa 

23.4. klo 23.
Messun jälkeen 
pääsiäisateria

Perjantai-Pulla – 
lähetyksen nisumarkkinat 
S-Marketin eteisessä pe 
29.4. klo 14–17 (tai niin 
kauan kuin myytävää 
riittää). Myytävänä hyvää
kotisimaa ja munkkia ym. 
leivonnaisia! tervetuloa 
vappuostoksille! 

Koko perheen yhteinen

Vappu-tapahtuma
lauantaina 30.4. klo 13–16
Limingan seurakuntatalossa

Pääsymaksu 2 €. 
(vanhemmat lapsen 
mukana ilmaiseksi)
• paljon hauskaa ohjelmaa 

koko perheelle yhdessä 
ja erikseen

• myytävänä munkkeja,  
simaa sekä Yhteisvastuun 
ja MLL:n tuotteita

• hassu vappupukeutumi-
nen sallittu -> kaikki naa-
miaisasuihin pukeutu-
neet palkitaan

Tuotto Yhteisvastuu-
keräykselle.

rakuntakodilla.
Rantapohjan alueen Mie-
lenterveyskuntoutujien lei-
ri ma-ke 16.–18.5 Isoniemen
leirikeskuksessa Haukiputaal-
la. Mukaan pääsee 8 leiriläis-

Kesäleirit
Kiimingin seurakunta järjestää kesäleirejä tytöille ja 
pojille Suvelan leirikeskuksessa. Voit ilmoittautua vain 
yhdelle leirille.
15.–16.6. juniorileiri 1.–3.-lk  tytöille ja pojille                
13.–15.7. tyttöleiri 2.–5.-lk
7.–9.8. juniorileiri 1.–5.-lk tytöille ja pojille
Kaikilla leireillä ohjelmaan kuuluu pelejä, leikkejä, 
askartelua, olympialaiset ym. leiriohjelmaa. 

Kesäretket
Voit ilmoittautua vain yhdelle retkelle:
7.–9.6.  6.–8.-luokkalaisten retki Tampereelle. Hinta 80 
€ sisältäen matkat, majoituksen, ruokailut, vakuutuk-
sen ja Särkänniemen rannekkeen. 
21.6. perheretki Power Parkiin. Hinnat: aikuiset 40 €, 
alle 15 v. 35 €. (HOX! yli 130 cm voivat lähteä ilman van-
hempia), sisältäen matkat, kaksi ruokaa, rannekkeen 
ja vakuutuksen.

LEIREILLE ILMOITTAuTuMINEN VAIN TIISTAINA 3.5. kel-
lo 18–20. HOX! omien lasten lisäksi voit ilmoittaa vain 
1–2 kaveria.
Puhelimitse  040 7431 904, 040 7431 903, 040 5609 
678, 040 5770 628 ja 040 7004 311 tai käymällä nuori-
sotoimistossa (Kirkkotie 6).
EMME OTA ILMOITTAUTUMISIA TEKSTIVIESTILLÄ, SÄH-
KÖPOSTILLA EMMEKÄ PUHELINVASTAAJASTA. LEIRIT JA 
RETKET TÄYTETÄÄN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTYKSESSÄ! 
Perheretkestä lisätietoa Riina Moilaselta p. 040 5609 
678 ilmoittautumisen jälkeen. Leireistä ja Tampereen 
retkestä lisätietoa Aulikki Rinta-Säntiltä p. 040 7431 
904. Kaikille ilmoittautuneille lähetetään leirikirje vii-
meistään viikkoa ennen leiriä. Kaikista peruuttamat-
tomista leiri- ja retkipaikoista perimme 20 €.Kastetut: Joonatan Valo 

Salminen. Jiri Aleksi Kuk-
konen. Erkki Aukusti Ruo-
kolainen. Helmiina An-
ni Sofia Heikkilä. Jonne 
Jukka Sakari Illikainen.
Kuollut: Tyyne Johanna 
Kemppainen, 95.

tä Kiimingin alueelta. Tied. ja 
ilm. 6.5. mennessä Seija Lom-
malle 040 579 3247. Tarkem-
mat ohjeet ilmoittautuneille 
leirikirjeessä.
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Pääsiäisajan 
tapahtumat 
kirkossa 

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.

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 

eurakunnissa tapahtuu 20.4.–5.5.2011S

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

Ehtoollinen to 21.4. klo 13 Sa-
lonkartanossa, Minna Salmi.
Seurakuntakerhoa ei ole kii-
rastorstaina 21.4.
Herännäisseurat pitkäper-
jantaina 22.4. klo 18.30 Kem-
peleen kirkossa.
Pyhäkouluja ei pääsiäispäi-
vänä 24.4. 
Hiljaisella viikolla (vko 16) 
Ei päivä- eikä perhekerho-
toimintaa.
Virsilaulupiiri ti 26.4. klo 11 
Varjakassa Tapio Kortesluoma.
Hartaus ke 27.4. klo 13.30 
Salonkartanossa, Riitta Mar-
kus-Wikstedt.
Seurakunnan vapaaehtois-
ten palaute- ja purkuilta ke 
27.4. klo 18 toimitalolla.
Seurakuntakerho to 28.4. klo 
11 Riitta Markus-Wikstedt.
Hartaus to 28.4. klo 11.30 
Teppola, Tapio Kortesluoma.
Hartaus to 28.4. klo 13 Kem-
peleen vuodeosastolla, Tapio 
Kortesluoma.
Pyhäkouluja ei vappuna ja 
äitienpäiväna.
Omaishoitajien päiväkah-
vit ma 2.5. klo 12 toimitalol-
la, Vattukuja 2.
KyläKamarilla 3.5. klo 12–14 

Hartaus ja ehtoollinen ke 
20.4. klo 14 Koivu- ja Tähti-
kodeissa, Pekka Kyllönen.
Hiljaisen viikon passiomu-
siikkia ke 20.4. klo 19 kir-
kossa. Kiimingin ja Muhok-
sen kirkkokuorot sekä kama-
riorkesteri, kanttorina Os-
si Kajava, puhe Simo Pekka 
Pekkala.
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 26.4. klo 12 rukoushuo-
neella. Liikunnan iloa, Toi-
vo Salonen, Leena Leskelä. 
Muistattehan palauttaa lii-
kuntakortit!
Aikuisten raamattupiiri ti 
26.4. klo 16.30 srk-talon kap-
pelihuoneessa, Simo Pekka 
Pekkala.
Hartaus ja ehtoollinen ke 

27.4. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Jouni Heikkinen.
Rukouspiiri ke 27.4. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Veteraanipäivän iltakirkko 
ke 27.4. klo 18 kirkossa, jon-
ka jälkeen juhla seurakun-
tatalossa. Juhlassa mukana 
lapsikuoro ja musiikkikou-
lun soittajia, juhlapuhe kun-
nanjohtaja Jukka Syvävirta.
Miesten piiri ke 27.4. klo 18 
Koortilassa, Matti Savolai-
nen.
Hartaus ja ehtoollinen to 
28.4. klo 14 Vire-kodissa, 
Jouni Heikkinen.
Lähetysilta to 28.4. klo 19 
Liisa Piiralalla, Työmiehen-
tie 3 A 1, Jouni Heikkinen.
Lähetystyön myyntipöytä 
su 1.5. vapputorilla, myytä-
vänä kotisimaa ja tuoreita 
munkkeja. 
Hartaus ti 3.5. klo 13.30 pal-
veluasunnoilla, Simo Pekka 
Pekkala.
Keskipäivänkerho ke 4.5. 
klo 11.30 seurakuntatalos-
sa. Liikunnan iloa, Toivo Sa-
lonen, Leena Leskelä. Muis-

tattehan palauttaa liikunta-
kortit! Arvonta!
Niittypirtin kerho ke 4.5. 
klo 13.30, Simo Pekka Pek-
kala.
Rukouspiiri ke 4.5. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Hartaus ja ehtoollinen to 
5.5. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Pekka Kyllönen.
Hartaushetket to 5.5. klo 13 
alkaen Mikevan palveluko-
deissa, Jouni Heikkinen.
Yhteisvastuun listakerää-
jät, palautattehan listat ja 
rahat huhtikuun loppuun 
mennessä srk:n taloustoi-
mistoon!
Omaishoitajien leiri 9.–11.5. 
Rokuan kuntokeskuksessa 
Utajärvellä. 

Tulossa: Limingan rovasti-
kunnan retki lähetysjuhlil-
le Poriin 10.–12.6. Matkan 
hinta 100 €. Hintaan sisäl-
tyy majoitus (2hh), aamiai-
set ja matka. Ilmoittautumi-
nen 13.5. mennessä lähetys-
sihteeri Anja Hämäläiselle, p. 
040 5629131. 
Kuorot: Ke 27.4. ei kuoro-
harjoituksia, lapsikuoro mu-
kana veteraanipäivän juhlas-
sa. Ke 4.5. klo 17 lapsikuoro 
ja klo 18.30 kirkkokuoro seu-
rakuntatalossa. 
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja Päivä-
rinteen seurakuntasalissa 
sekä torstaisin klo 10–12 Lai-
tasaaren rukoushuoneella. 
Vauvakirkko ti 3.5. klo 9.30 
kirkossa ja äitienpäivän kak-
kukahvit srk-talossa. Kevään 
viimeinen Esikot -ryhmä ke 
4.5. klo 10–11.30 srk-talon 
alakerrassa perheille, joil-
le on syntynyt ensimmäinen 
lapsi. Aiheena äitienpäivä.
Nuoret: Koulupastoripäivys-
tys yläkoululla ja lukiolla to 
5.5. klo 11–12.15. Isosilmoit-
tautuminen kesän leireille 
18.4.–6.5. kirkkoherranviras-
tossa oleville listoille.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. Seurakuntapii-
ri ti 26.4. klo 12. Liikunnan 
iloa, mukana Toivo Salonen. 
Liikuntakorttien palautus.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Pääsiäisseurat: su 24.4. klo 

12 seurat ja klo 18 alustus 
ry:llä. Ma 25.4. klo 12 seurat 
ry:llä, klo 18 messu Muhok-
sen kirkossa ja klo 20 kirkko-
kahvit ja iltahartaus ry:llä. 
Pe 29.4. klo 19 vappumyyjäi-
set ry:llä. Su 1.5. klo 12 py-
häkoulut: kirkonkylä Merta-
niemi, Anttila Lohilahti, Ko-
rivaara Pekkarinen, Pälli J. 
Pitkänen, Suokylä Kämäräi-
nen. Klo 17 seurat ry:llä. Ma 
2.5. klo 17.30 ja 18.30 päivä-
kerhot ry:llä. To 5.5. klo 19 
ompeluseurat ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Ma 25.4. klo 17 seurat 
ry:llä. Ti 26.4. klo 17.30 päi-
väkerho ry:llä. Pe 29.4. klo 19 
alueelliset kotiompeluseurat 
pyhäkoulupiireittäin. Su 1.5. 
klo 12 pyhäkoulut: Hyrkki 
Karvonen, Tarmontie 12, Lai-
tasaari E. Parviainen, Vänt-
tiläntie 28, Huovila Saarnio, 
Ritolantie 38. Klo 17 seurat 
ry:llä. Ti 3.5. klo 17.30 päivä-
kerho ry:llä. 
Kastettu: Ilona Kaarina Paa-
so, Julius Mikael Jokitalo.

Vauvakirkko tiistaina 3.5. klo 9.30
Vauvan / pienen lapsesi kanssa kirkossa köröt-
televät äidit, isät ja sisarukset, isovanhemmat, 
kummit tai kaverit perhekerhosta. Mukana on 
musiikkia ja liikettä, laulua ja hyräilyä, helisti-
men soittoa ja iloista hihkuntaa. 

Vauvakirkon jälkeen tarjotaan äitienpäivän kakkukahvit 
seurakuntatalolla.
Tervetuloa toivottaa seurakunnan varhaiskasvatus

Lähetystyön perinteinen 
toripöytä 1.5. 
Kotisimaa ja maukkaita, 
tuoreita munkkeja
aamupäivän aikana tai-
niin kauan kuin tuotteita 
riittää.

Hiljaisen viikon 
passiomusiikkia

keskiviikkona 20.4. 
klo 19 kirkossa. 

Kiimingin ja Muhoksen 
kirkkokuorot sekä 

kamariorkesteri, kanttorina 
Ossi Kajava, puhe Simo 

Pekka Pekkala.
Limingan rovastikunta
OMAISHOITAJIEN LEIRI

9.–11.5.
Rokuan kuntokeskus, 

Utajärvi
Omavastuu retkestä 50 €.

Ilmoittautuminen 27.4. 
mennessä.

Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja ja ilmoittautu-

miset p. 040 5470 785 
Leena Leskelä.

Seurakuntakerho 
to 28.4. 
Arkilounas 6€ .
Riitta Markus-Wikstedt.
Paikalla sairaanhoitaja 
Päivi Immonen 
puhumassa 
ravintoasioista. 
Tervetuloa!

Rippikoululaiset
Kaikkien rippikoululais-
ten seurakuntaan tu-
tustumisvihkot tarkas-
tetaan yläasteella 26. ja 
27.4. Nuorisotyönohjaa-
jat ovat koululla molem-
pina päivinä klo 10.30–
12.30.

teematiistain aiheena runot. 
Runotoiveita voit toimittaa 
Kyläkamarilla olevaan laa-
tikkoon. 
Työntekijöiden opintomat-
ka  3.5.–6.5. Virasto normaa-
listi auki.
Lähetysilta peruttu ke 4.5. 
työntekijöiden opintomat-
kan vuoksi.
Salonpää ry:  Seurat pe 22.4. 
klo 16 Aarno Sassi, Pentti Kin-
nunen. Seurat su 1.5. klo 16 
ry. Aarne Ronkainen, Lauri 
Karhumaa.
Kirkonkylän ry:  Pe 22.4. klo 16 
seurat Erkki Tölli, Matti Lääk-
kö. Seurat su 24.4. klo 16 Ta-
pio Holma, Mauno Peltokor-
pi klo 18 Oulun seudun nuor-
ten lauluilta Limingan kirkossa. 
Seurat ma 25.4. klo 12 Mauno 
Peltokorpi, Tapio Holma klo 16 
seurat ja HPE kirkossa, Mauno 
Peltokorpi, Tapio Holma. Vart-
tuneiden kerho ke 27.4. klo 12 
ry. Sisarpiiri to 28.4. klo 18.30  
Umpimähkässä klo 18.30 eri-
tyisryhmän kerho ry.
Kastettu: Jasper Mikael Nie-
mikorpi, Lauri Valtteri Kaaki-
nen, Valde Ollinpoika Ron-
kainen.
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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

Ehtoollishartaus ke 20.4. klo 
15 VillaTyrnissä.
Aikuisten Raamis ke 20.4. 
klo 18 Tyrnävän seurakunta-
talon kerhohuoneessa.
Seurakuntakerho ti 26.4. ja 
ti 3.5. klo 12.30 Tyrnävän seu-
rakuntatalolla.
Veteraanipäivän seppeleen 
lasku ke 27.4. klo 11 Tem-
meksen sankarihaudoille ja 
klo 11.15 Tyrnävän sankari-
haudoille.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 28.4. klo 
10.30 Kauttarannassa.
Nuttuja neulotaan to 28.4. 
klo 17-19 Tyrnävän seurakun-
tatalon takkahuoneessa.
Aamukammari keskiviik-
koisin klo 9–10.30 Tyrnävän 
seurakuntatalon takkahuo-
neessa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat pe 22.4. klo 16 ry:llä. 
Seurat ma 25.4. klo 14 Lepo-
lassa ja klo 16 ry:llä. Seurat su 
1.5. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pit-
käperjantain seurat 22.4. klo 
16 ry:llä. Pääsiäisseurat ma 

25.4. klo 13 ja 18 ry:llä. Vap-
puaaton päivällinen ja ilta-
ohjelma la 30.4. klo 18 ry:llä. 
Seurat su 1.5. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Marikki Elisabet 
Junes, Linnea Kristiina Kuis-
ma, Aapeli Ernesti Liikanen, 
Erkka Viljami Väyrynen.
Kuolleet: Lauri Kalevi Mart-
tila 53,  Jaakko Heikki Kar-
hu 91.

Hiljaisen viikon 
ja pääsiäisen ajan 
ohjelmaa
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.

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. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa. Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttorina Pentti Korkiakoski.

Piippolan ja Pulkkilan 
seurakuntakerhojen yh-
teinen retki to 5.5. Ala-
vieskaan Linnakalliol-
le. Ilmoittautumiset eri-
tyisruokavaliotoiveineen 
viim. 29.4. kirkkoherran-
virastoon p. 020 7109 860 
tai kerhossa. Lähtö klo 9 
Piippolan kirkon parkki-
paikalta ja klo 9.15 Pulkki-
lan srk-talolta.

KESTILä
Pääsiäisseurat 1. pääsiäispäi-
vänä 24.4. klo 12 ja klo 19 ja 
2. pääsiäispäivänä 25.4. klo 
12 ry:llä, seuroissa palvelevat 
Jouni Hintikka, Hannu O. Kin-
nunen, Kalle Lohi ja Tuomo 
Koivukangas.
Perhekerho ke 27.4. klo 10 
kerhokodissa. 
Hartaus kansallisena vete-
raanipäivänä ke 27.4. klo 13 
kirkossa, Reijo Tuomola ja 
Unto Määttä. Kunniakäynti 
sankarihaudoilla. Ruokailu ja 
päiväjuhla srk-kodissa. 
Seurakuntakerho pe 29.4. 
klo 10 srk-kodissa.

Aikuisten raamattuluokka pe 
29.4. klo 19 Juha Myllyojalla.
Ry:n nuorisotyön kevätretki 
la 30.4. klo 12 Selkälään.
Seurat su 1.5. klo 13.15 Pih-
lajistossa ja klo 19 ry:llä, Al-
po Ojala. 
Nuortenilta ti 3.5. klo 17 ker-
hokodissa.
Ystävänkammari ke 4.5. klo 
10 kerhokodissa.
Seurakunnan ohjelmaa pe 
6.5. klo 13 Pihlajistossa.

PIIPPOLA
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. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
2. pääsiäispäivänä 25.4. klo 
15 srk-kodissa.
Hartaus kansallisena veteraa-
nipäivänä ke 27.4. klo 10 kir-
kossa, Reijo Tuomola ja Un-
to Määttä. Seppeleen lasku 
sankarihaudoilla. Kahvitarjoi-
lu srk-kodissa, jossa veteraani-
kuoro ja koululaisten ohjelmaa.
Vappumyyjäiset diakonia-
työn hyväksi pe 29.4. klo 12–
15 srk-kodissa. Myytävänä si-
maa, munkkeja ja muita lei-
vonnaisia.
Seurakuntakerho ti 3.5. Ensin 
klo 10 kirkossa, jonka jälkeen 
srk-kodissa. Haapaveden seu-
rakuntakerhon vierailu. 
Nuortenilta to 5.5. klo 17 srk-
kodissa.

PuLKKILA
Kiirastorstain ehtoollishar-
taus to 21.4. klo 13 Koivuleh-
dossa.
Seurat pitkäperjantaina 
22.4. klo 13 ry:llä, Tapio Mus-
tonen ja Eero Mankinen.
Ehtoollishartaus su 24.4. klo 
14 vuodeosastolla.
Hartaus kansallisena vete-
raanipäivänä ke 27.4. klo 
11 Pulkkilan kirkossa, Merja 
Jyrkkä, Arja Leinonen ja op-
pilaiden ohjelmaa. Kunnia-
käynti sankarihaudoilla.
Raamattuluokka pe 29.4. klo 
19 ry:llä.
Nuortenilta la 30.4. klo 19.30 
ry:llä.
Pyhäkoulu su 1.5. klo 11 ry:llä.
Seurat su 1.5. klo 19 ry:llä.
Perhekerho ma 2.5. klo 10 
paloasemalla.
Lankapiiri ma 2.5. klo 17 srk-
talossa.
Ystävyysseura ke 4.5. klo 13 
vanhustentalossa. 
Seurat ke 4.5. klo 19 srk-ko-
dissa, Pentti Olkkonen ja Ti-
mo Hakkarainen, kanttorina 
Pekka Kyöstilä.
Hartaus pe 6.5. klo 13 Koivu-
lehdossa.

PYHäNTä
Ehtoollishartaus kiirastors-

taina 21.4. klo 13 Nestorissa. 
Seurat pitkäperjantaina 
22.4. klo 19 ry:llä. 
Pääsiäisyön messu la 23.4. 
klo 23 kirkossa, pääsiäisate-
ria srk-talossa. 
Seurat 1. pääsiäispäivänä 
24.4. klo 16 ry:llä, T Lukkari 
ja K Karppinen. 
Perhekerho ti 26.4. klo 10 
kerhotilassa. 
Seppeleen lasku kansallisena 
veteraanipäivänä ke 27.4. klo 
12 sankarihaudoilla. Harta-
us ja kahvit srk-talossa, rovas-
ti Sulo Kautto, veteraanikuo-
ro ja kanttori Veijo Kinnunen. 
Myyjäiset pe 29.4. klo 18.30 
ry:llä.  
Seurat su 1.5. klo 16 ry:llä, K 
Karjula ja K Hirvasniemi. 
Seurakuntakerho ke 4.5. klo 
12 srk-talossa. 
Päiväkerhon kevätjuhla pe 
6.5. klo 18.30 ry:llä. 
Seurakuntailta pe 6.5. klo 18 
Tavastkengällä Anna Reeta ja 
Yrjö Rahikkalalla. Matt. 4:12–
17, psalmi 84:6–10, virsi 268. 
Seurakuntaretki ke 11.5. Ala-
vieskaan. Ilmoittautumiset 
erityisruokavaliotoiveineen 
9.5. mennessä kirkkoherranvi-
rastoon p. 020 7109 860. Läh-
tö klo 10 seurakuntatalolta.  
Kastettu: Meea Johanna Sei-

tajärvi.
Kuollut: Saimi Inkeri Sippari 73. 

RANTSILA
Kirkkokyytiä pääsiäisajan ju-
malanpalveluksiin tarvitsevat 
ottakaa yhteys kappalaiseen 
p. 020 7109 731 tai kirkkoher-
ranvirastoon p. 020 7109 860. 
Veteraanikuoro ke 20.4. klo 
11 srk-talossa. 
Seurat pitkäperjantaina 
22.4. klo 18.30 ry:llä.
Kirkkokahvit sekä kauneim-
mat pääsiäisvirret ja -laulut 
1. pääsiäispäivänä 24.4. per-
hemessun klo 13 jälkeen srk-
talossa. Tuotto lähetystyölle.  
Seurat 2. pääsiäispäivänä 
25.4. klo 18.30 Mankilan Ru-
koushuoneella, Harri Hyväri.
Seppeleiden lasku kansal-
lisena veteraanipäivänä ke 
27.4. klo 11 sankarihaudoilla, 
puhe rovasti Hannu Lauriala, 
esiintyy veteraanikuoro. Kah-
vit srk-talossa.
Varttuneidenkerho ke 27.4. 
klo 12 ry:llä.
Seurakuntakerho to 28.4. 
klo 13 Rauhalassa.
Vappumyyjäiset la 30.4. klo 
11 ry:llä.
Perhekerho Pallerot ma 2.5. 
klo 10 Nuppulassa. 
Eläkeliitto ti 3.5. klo 11 srk-
talossa.
Nuortenilta ke 4.5. klo 17 
Nuppulassa.
Ompeluseurat pe 6.5. klo 19 
ry:llä.
Kuollut: Kirsti Anja Esteri 
Mattila 73 ja Martti Jaakko 
Ilmari Hyttilä 62. 

Kärsimysajan 
virsiä ja lauluja  

Piippolan kirkossa
Pitkäperjantai-iltana 

22.4. klo 19.

äitienpäiväkakkukurssit
la 7.5. klo 9–12 Pyhännän koulun kotitalousluokassa.
la 7.5. klo 13–16 Pulkkilan seurakuntatalossa.
Valmistamme äidille kakun. Mukaan tarvitset oman kakku-
kuvun. Ennakkoilmoittautumiset viim. pe 29.4. Sirkku Palo-
lalle p. 040 742 7669. Omatoimiset yksin ja pienemmät isän, 
papan, kummin tai muun aikuisen kanssa. 

Tule 
päivittämään 

ensiaputaitojasi

Hätäensiapuohjaus 
-iltaan 
to 5.5. 

klo 17.30-20 
Tyrnävän 

seurakuntatalolle.
 

Ohjaamassa / 
neuvomassa 
SPR-ohjaaja 

Monica Repola. 

Tilaisuus on kaikille 
avoin ja maksuton.

”Siis sydämestä laulan” 
-konsertti 

keskiviikkona 4.5. klo 19 
Tyrnävän kirkossa.

Pytinki kuoro Siikajoelta esiintyy.

Limingan rovastikunta

OMAISHOITAJIEN LEIRI
9.–11.5.

Rokuan kuntokeskus, Utajärvi
Omavastuu retkestä 50 €.

Ilmoittautuminen 27.4. mennessä.
Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset
p. 044 7372 630
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Piilosana
Etsi seuraavat sanat ruudukosta:

kevät
pupu
pääsiäinen

Maikki koristeli keittiö-
tä pääsiäistä varten. Keit-
tiön pöydälle hän asetteli 
rairuoholautasen, kaunii-

ta tipukoristeita ja koriin neljä suk-
laamunaa. Hän kertoi kaikille, et-
tä suklaamunia ei saisi syödä ennen 
pääsiäispäivää. Pari tuntia myöhem-
min keittiössä oli sotku: rairuohoa 
oli maisteltu ja multa oli levitetty pit-
kin pöytää, tipukoristeet oli pudotet-
tu lattialle ja yksi suklaamunista oli 
kadonnut.

Kuka söi suklaamunan ennen ai-
kojaan?

 
Kaarle-kukko käyskentelee pihalla 
tärkeän näköisenä. ”Olen ollut juuri 
edelliset kolme tuntia pitämässä kou-
lua tipusille. Yksi tosin oli myöhässä 
tunnilta. Se Tiina Tipunen on muu-
tenkin aina pahanteossa.”
Tiina Tipunen löytyy nokkimasta 
jyviä. ”Olinhan minä myöhässä tun-
nilta, mutta en tehnyt pahojani! Olin 
äidin kanssa kotona koristelemassa 

pajunoksia, joita meidän piti tuoda 
kouluun tänään. Näin kylläkin Jänö-
Jussin lähellä keittiön ikkunaa kun 
juoksin kouluun.”
Jänö-Jussi köllöttelee tyytyväisen 
näköisenä auringossa. ”Söin herkul-
lisen ruohoaterian, joka oli kuin ka-
tettu lautaselle minua varten. Sen jäl-
keen olen nautiskellut yksikseni ke-
väisestä auringosta. Sinuna kysyisin 
missä se makeanperso karitsa Kaisa 
on ollut.”
Kaisa-karitsa pelaa palloa kaverei-
densa kanssa. ”Kyllähän minun ko-
vasti tekisi mieli sellaista suklaamu-
naa, mutta aion odottaa pääsiäiseen 
asti. Olen ollut täällä koko aamupäi-
vän leikkimässä muiden karitsojen 
kanssa. Kaverit voivat vaikka todis-
taa!”

 
Osaatko sinä auttaa Maikkia ja ar-

vata, kuka söi suklaamunan?

kAISA ANTTIlA

Aamu, pieni enkeli, kul-
ki varhain sunnuntai-
aamuna kuivaa polkua 
pitkin. Kaikkialla oli to-

della hiljaista. Tuntui siltä, kuin 
koko luomakunta olisi ollut su-
rullinen.

Jostain kuuluikin hiljaista it-
kua. Polun varressa olevalle kaa-
tuneelle puunrungolle oli istahta-
nut kolme naista. Heistä vanhin 
itki käsiinsä, ja kaksi muuta yrit-
tivät lohduttaa häntä.

Aamu käveli varovasti naisten 
luokse.

– Mikä on hätänä? hän kysyi 
hiljaisella äänellä.

Nuorin naisista kääntyi katso-
maan pientä enkeliä.

– Maria menetti poikansa kak-
si päivää sitten, nainen vastasi.

– Marian poika oli myös meille 
rakas. Hän oli ystävämme ja opet-
tajamme, toinen naisista lisäsi.

Aamu olisi halunnut sanoa jo-
takin lohduttavaa, mutta ei löy-
tänyt sopivia sanoja. Niinpä hän 
sanoi vain:

– Miksi istutte täällä polun 
varressa?

– Olemme matkalla hänen 
haudalleen. Mariasta matka al-
koi tuntua liian raskaalta, joten 
istahdimme tähän hetkeksi, nai-
set selittivät.

Aamu nyökkäsi hiljaa ja kurot-
ti itkevän naisen luokse. Aamu si-
litti Marian kyyneleistä kosteita 
käsiä ja jatkoi sitten matkaansa.

Ilo häipyi hänenkin askelis-
taan. Polku tuntui yhtäkkiä pö-
lyiseltä ja aamuinen tuulenvire sai 
käsivarret kananlihalle.

Jo parin mäen ja mutkan jäl-
keen Aamu näki haudan. Se oli 
pieni kallioon hakattu luola, jon-

Aamu pääsiäisenä
ka eteen oli vieritetty iso kivi. Ki-
ven vieressä Aamu näki nuoren 
enkelin, joka työnsi kiveä pois 
luolan suulta.

– Mitä sinä oikein touhuat, Aa-
mu kummasteli ääneen.

Nuori enkeli kääntyi katso-
maan Aamua ja hymyili hänelle 
aurinkoisesti.

– Jumalan poika kuoli kaksi 
päivää sitten, ja hänet haudattiin 
tänne. Nyt hän on kuitenkin voit-
tanut kuoleman ja noussut hau-
dastaan.

Aamu kuunteli enkeliä kum-
missaan.

– Hän on noussut kuolleista? 
Voiko sellaistakin tapahtua?

– Jumalan pojalle sekin on 
mahdollista! nuori enkeli vastasi.

– Minun tehtäväkseni on an-
nettu vierittää tämä kivi pois hau-
dan edestä ja kertoa sitten ilouuti-
nen Jumalan pojan ystäville, hän 
jatkoi.

Silloin Aamu muisti taas polun 
varressa surevat naiset. He olivat 
varmastikin niitä Jumalan pojan 
ystäviä. Siltä seisomalta Aamu 
käännähti kannoillaan ja ponkai-
si takaisin päin.

Naiset olivat nousseet puun-
rungolta ja kävelivät rauhallises-
ti hautaa kohti, kun Aamu juoksi 
mäen takaa heidän luokseen.

– Tulkaa! Tulkaa pian! Aamu 
huudahti naisille.

Naiset kääntyivät katsomaan 
pientä enkeliä kummissaan.

– Mitä nyt? Onko kaikki hy-
vin?

– Voi tulkaa nyt vain! Kiireesti! 
Aamu vastasi ja tarttui vanhinta 
naista kädestä kiskoen häntä mu-
kaansa.

Naiset lähtivät juoksemaan Aa-

mun perässä hautaa kohti.
Perille tultuaan he näkivät 

suuren, siirretyn kiven ja kivellä 
istuvan nuoren enkelin.

– Mitä ihmettä on tapahtunut?  
Ei kait joku ole tullut ryöstämään 
hautaa? naiset utelivat huolestu-
neena.

Nuori enkeli hymyili heille ys-
tävällisesti.

– Ei toki. Tunnetteko te tämän 
Jeesuksen, joka oli tähän haudat-
tuna? hän kysyi.

– Jeesus oli meille todella ra-

kas, vanhin naisista vastasi itkui-
sella äänellä.

– Olimme tulossa hänen hau-
dalleen muistamaan häntä. Mis-
sä hänen ruumiinsa on?

– Hän ei ole enää täällä, nuori 
enkeli vastasi pehmeällä äänellä.

– Hän on noussut kuolleista.
Naiset katsoivat toisiaan epä-

uskoisena. He kurkistivat hautaan 
ja näkivät siellä Jeesuksen vaatteet 
mutta eivät hänen ruumistaan.

– Menkää kertomaan muille-
kin, nuori enkeli kehotti iloisesti.

Naisten itku muuttui iloksi, ja 
he ryntäsivät äkkiä kohti kaupun-
kia samalla jutellen keskenään 
iloisesti. Heidän rakas ystävänsä 
olikin elossa!

Aamu kiipesi suurelle kivel-
le nuoren enkelin viereen ja kat-
soi naisten perään. Luonto heidän 
ympärillään vaikutti myös kuul-
leen ilouutisen. Linnut alkoivat 
laulaa ja kukat aukaisivat teräleh-
tensä nousevaa aurinkoa kohti.

kAISA ANTTIlA
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Kuka söi pääsiäismunan?

tipu
rairuoho
lammas

Yhdistä 
pisteet

Selvitä, kuka söi pääsiäismunan ja lähetä vastauksesi osoitteeseen Rauhan Tervehdys, 
PL 102, 90101 Oulu tai toimitus@rauhantervehdys.fi 2.5. mennessä. 
Vastanneiden kesken arvotaan palkinto!

Täydennä kuva ja lähetä se Rauhan Tervehdykseen.

Puuhaa 
lapsille

pajunoksa
muna
Jeesus
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