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L

umi narskuu hiertävällä äänellä kenkien
alla. Puoleen sääreen asti on edellisenä
yönä satanut uutta lunta kotitielle, tuuli on pöllyttänyt kauniisti muotoutuneita lumiaaltoja. Tie on umpeutunut huhtikuisesta
lumesta. Aurinko viskoo leikitteleviä säteitä
uuteen aamuun kuusen latvojen takaa, mäen yläpuolella keltainen väriloisto viestittää
kevättalven voittoa pimeydestä. Vesikelkan
soljuessa tavaroineen, suksineen vetäjän perässä. Matka oli jo tovin aikaa sitten alkanut
uudessa maisemassa. Alakulon harmaus, menettämisen kipu oli haavoittanut mieliä.
Tie, matka, kulku luomisen aamusta lankeemuksen hämäryyteen. Valon joutuessa
menettämään tehoaan varjojen vallatessa tilaa. Ihmisyyden syvä tietoisuus rajallisuudestaan, synnin, kuoleman ja persoonallisen
pahan voimista, joihin ei positiivinen puhe
tehoa. Ajan kulun mainingit, jotka huuhtovat elämää pois ajasta, näkyvistä ja tietoisuudesta.
Varjojen maahan, ajan pitkässä saatossa lupausten ja ennustusten muodossa laskeutuu

Salassa voitettiin Tuonela

K

un kuolema on vienyt läheisen, sureva pohtii, missä kuollut on. Jääkö
edesmennyt johonkin olomuotoon,
henkisenä olentona vai loppuuko kaikki fyysisen elämän sammumiseen? Surevien parissa näitä keskusteluita käydään usein. Missä
hän on nyt? Näkeekö hän meidät?
Samanlaista pohdintaa kävivät Jeesuksen
ystävät hänen kuolemansa jälkeen. Pidettiin
varmana, että Jeesuksen elämä oli lopullisesti päättynyt eikä hänen sanojaan tulevasta ylösnousemuksesta juuri kukaan jaksanut
muistella. Jäljellä olivat hautajaisvalmistelut, joihin apua riensi antamaan upporikas
mutta tuntematon Josef Arimatialainen. Hän
antoi hautaamiseen tarvittavan ruumisliinan
sekä hautaluolan, jonka oli hankkinut itseään varten. Hiljaisuus laskeutui surevien ylle.
Sillä aikaa Jeesuksen tuominneen Pilatuksen luona kävi vilske. Jeesuksen tuomiota

vaatineet henkilöt kiiruhtivat varmistamaan
Jeesuksen haudan vartiointia siltä varalta,
että joku yrittäisi varastaa ruumiin. Pilatus
lähetti vartiomiehet, jo koko asiaan kyllästyneenä. Juutalaisten keskinäiset riidat eivät kiinnostaneet häntä.
Mitä sillä välin tapahtui Jeesukselle? Evankeliumit kertovat vain niukasti hänen kuolemansa ja ylösnousemisensa välisestä ajasta.
Raamatun ulkopuolelle jääneet tekstit kertovat enemmän. Nikodemuksen evankeliumiksi kutsutussa tekstissä on vaikuttava
kuvaus, kuinka Tuonelan valtiaat väittelevät
keskenään Jeesuksen lähestyessä kuolleiden
valtakuntaa. He toteavat, kuinka Jeesuksen
astuessa sisään he menettävät valtansa, Tuonelan portit murtuvat eivätkä kuolleiden sielut enää voi pysyä heidän vankeinaan. Näin
tapahtui ja tappion kärsineinä nuo elämän
viholliset vaikersivat: ”Meidät on voitettu,
voi meitä!” Jesaja sanoittaa saman: ”Tuonela

YLE radioi pitkäperjantain
jumalanpalveluksen Kalajoelta

tuolla alhaalla on kiihdyksissä, siellä odotetaan sinun tuloasi.” (Jes.14:9)
Maan päällä toivo oli mennyt. Oli suruaika ja hiljaisuus, vastustajien juonittelut ja
suunnitelmat. Mutta ihmissilmiltä salassa
tapahtui se, mikä lopulta muutti maailmaa
ja mikä oli totta, lujaa ja kestävää. Kristus
astui Tuonelaan ja mursi sen mahdin. Kuolemalla ei ole viimeistä sanaa. Me emme
voi nähdä kuoleman verhon taakse, mutta
meille on annettu uskon perustus: Jeesuksen sovitustyö, jonka kautta meilläkin on
ylösnousemuksen toivo. Tänä epävarmana
aikana näemme ympärillämme paljon toivottomuutta, mutta Jeesuksen voiton tähden saamme luottaa, että ihmissilmiltä salassa Jumala edelleen tekee työtään. Siksi
saamme olla turvassa ja pelkäämättä luottaa huomiseen.
Suvi Lehtimäki
kappalainen

Pääsiäisen tapahtumat videona

Muut pääsiäisen tilaisuudet verkossa

J

umalanpalveluselämän suoratoistovideointi on otettu vakiokäytänteeksi nettiradioinnin
ohella myös Kalajoen seurakunnassa. Näin ollen voit osallistua pääsiäisajan jumalanpalveluksiin katsellen
ja kuunnellen seurakunnan YouTube-kanavalla tai kuunnellen kotisivuillamme verkkokirkon kautta
(kalajoenseurakunta.fi/tutki-uskoa).
Kaikki YouTuben kautta suoratoistetut tilaisuudet ovat katsottavissa
myös tallenteina kahden viikon ajan.
Lisäksi Kalajoen kirkonkylän läheisyydessä jumalanpalvelus on kuultavissa radiotaajuudella 95,0 MHz.
Striimaamisen osalta poikkeuksia ovat 2.4. pitkäperjantain jumalanpalvelus Kalajoen kirkosta, joka
radioidaan Yle Radio1:ssä ja seurakunnan radiotaajuudella, sekä 11.4.
sunnuntain jumalanpalvelus Himangan kirkosta, joka lähetetään vain Himangan verkkokirkon kautta.

Pe 2.4. klo 10 Pitkäperjantain sa-

najumalanpalvelus (YLE 1 radiojumalanpalvelus), toimittaa Kari Lauri, musiikissa kanttorit Heidi Huhtala
ja Sanna Polso, Projektikuoro, Heikki Saukko (laulu), Lotta Erkkilä (sello) ja Ari Sihvonen (saha).
Su 4.4. klo 10 1. pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus, toimittaa Aapo
Kaivosoja, musiikissa kanttori Heidi Huhtala sekä Topi Kotiaho, Matti
Koutonen ja Lasse Peltola.
Ma 5.4. klo 10 2. pääsiäispäivän
sanajumalanpalvelus, toimittaa

Jarkko Kuusisto, musiikissa kanttori Sanna Polso sekä Kauko Erkkilä.
Su 11.4. klo 10 perhekirkko Kalajoen kirkosta, toimittaa Niko-Pekka Ovaskainen, mukana Tapion tuvan rippikouluryhmä, musiikissa
kanttori Heidi Huhtala. Klo 10 sanajumalanpalvelus Himangan kirkosta, toimittaa Aapo Kaivosoja,
avustaa Maria Paananen, mukana
Ruonan rippikouluryhmä, musiikissa kanttori Sanna Polso. Klo 15
Tuhansin kielin -Yhteisvastuukonsertti Kalajoen kirkossa, tarkemmat tiedot konsertista tässä liitteessä.
Su 18.4. klo 10 sanajumalanpalvelus, toimittaa Suvi Lehtimäki,
mukana päivärippikouluryhmä,
musiikissa kanttori Sanna Polso.
Su 25.4. klo 10 sanajumalanpalvelus, toimittaa Jarkko Kuusisto,
mukana Honkaniemen rippikouluryhmä, musiikissa kanttori Heidi Huhtala.
Jumalanpalvelusten radiointia
verkkoon ja 95,0 taajuudelle ovat
toteuttamassa vapaaehtoiset. Striimauksista olemme tähän asti vastanneet työtekijävoimin.
Haluaisitko sinä olla mukana tekemässä radiointeja ja striimejä? Etsimme vapaaehtoisia näihin tehtäviin. Radiointiin ja striimaamiseen
perehdytetään ja voit aluksi toimia
kokeneemman henkilön parina. Ota
yhteyttä Niko-Pekka Ovaskaiseen p.
044-7229029.

Kalajoen seurakunnan YouTube-tilillä on julkaistu pääsiäisvideo, jota ovat olleet tekemässä seurakuntalaiset ja
työntekijät. Video kokoaa musiikin ja draaman keinoin yhteen pääsiäisen keskeisimmät tapahtumat palmusunnuntaista aina ylösnousemuksen riemuun.

Sielunhoivaa

K

alajoen seurakunta lahjoittaa pääsiäisen jälkeen kalajokisiin laitoksiin sielunhoivakasseja.
Kasseja voi lainata omiin huoneisiin omaa hiljentymistä varten. Kassin sisältöä voi tutkia myös
yhdessä toisten esim. läheisten tai työntekijöiden kanssa. Kysykää rohkeasti kassia työntekijöiltä käyttöönne. Kassissa on mukana hengellistä materiaalia ja virikkeitä.
Sisältönä on rukouspuukuutioita, puuristi ja Uusi testamentti. Kassista löytyy Jaana Tuomen ideoimat kauniit raamatunlausekuvakortit ja Kaisa Rahjan suunnittelema hartausvihko.
Virikkeinä löytyy värityskuvia värikynineen, tunnekortit, joiden avulla voi pohtia miltä minusta tuntuu tänään, muistipelikortit, joita voi hyödyntää myös muistelemisessa esim. rippikoulu, häät, kaste, hautajaiset, pääsiäinen ja joulu. Kassista
löytyy myös Keski-Pohjanmaan Kanttorikuoron cd levy Kosketa minua, Henki. Seurakunnasta löytyy myös halukkaille
kotiin lainattavaksi joitakin sielunhoivakasseja, näitä voi tiedustella diakoniatyöntekijöiltä. Kassien laina-aika on noin
kaksi viikkoa. Kassissa on paljon hyvää sielunhoivamateriaalia esim. omaishoitajille, kotona sairastaville, kotisairaanhoidon asiakkaille ja eläkkeellä oleville.
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pimeyden painostavaa tunnetta vähentävä
toivo. Valta tuhon valtiailta vähenee, heikkenee ja hiipuu kokonaan pois - aivan ajan historian lopussa. Nämä hyvät sanat löytyvät
Vanhan testamentin ennustuksista tulevasta Messiaasta.
Pääsiäisen kertomus on kerran tapahtunut
valtavan riemullinen voitto tuhovoimista, joita joka päivä ihmiskunta kohtaa ympärillään.
Kristus on kuoleman, synnin ja perkeleen
vallan voittaja. Pyhässä kasteessa on nimeltä kutsuttu omistamaan uskon kautta Kristuksen voitto.
Kun muistat pyhää kastettasi, muistat pääsiäisen iloisia tapahtumia. Kun muistat kastettasi, katsot valoisaan tulevaisuuteesi. Kristuksen varassa saat kulkea perille kotiin asti.
Jeesus lupaa:” Minä olen sinun kanssasi joka päivä aina maailman loppuun asti. Kristittyinä saamme laittaa synnit pois Kristuksen
päälle, uskoa sovituksen sanaan. Tyttäreni,
poikani, sinun syntisi on ristillä sovitettu, saat
uskoa ne Jeesuksen tähden anteeksi.
Alussa kuvaamani katkelma huhtikuises-

Kuva: Juuso Westerlund

Kohti valoa -pääsiäiskonsertti
Tenori Juho Punkeri ja
Suomalainen barokkiorkesteri

Teams - Alfa-kurssi

O

letko miettinyt, onko tässä elämässä mitään järkeä? Voisiko uskolla olla jotain annettavaa minulle? Mm.
näitä kysymyksiä käsitellään viiden kerran
Alfa- kurssilla. Jokaisella kerralla on jokin
kristinuskoon liittyvä teema, kuten ”Miksi Jeesus kuoli?”,” Mitä ja miten rukoilisin?”, ”Miten Jumala ohjaa meitä?” Tule
mukaan ja testaa, olisiko se sinua varten.
Nyt osallistuminen on entistä helpompaa,
kun kokoonnutaan netin äärellä eikä tarvitse lähteä mihinkään. Saat sähköpostiosoitteeseesi linkin, jolla pääset mukaan
iltaan.
Kokoontumisten aluksi kukin katsoo
teemaan liittyvän englanninkielisen videon, joka on käännetty suomeksi. Sen jälkeen keskustellaan pienissä ryhmissä vapaasti ja leppoisasti nähdyn pohjalta. Toki
saa olla myös hiljaa.
Kurssi alkaa ti 20.4. klo 18.30 jatkuen viisi seuraavaa tiistai-iltaa. Ilmoittautuminen lähetyssihteeri Helille p. 044-7229023,
Ilmoita myös sähköpostiosoitteesi.
Terveisin Katja, Hilkka ja Heli

orkesterimusiikki juhlistaa pääsiäisen ilosanomaa, ja kokonaisuuden päättää Bachin Air orkesterisarjasta D-duuri.
Noin tunnin mittaisen konsertin voi katsoa ja kuunnella
2.–5.4.2021. Linkki konserttiin löytyy seurakunnan sivuilta.

Tuhansin kielin – Yhteisvastuukonsertti Kalajoen kirkossa

P

ääsiäisen jälkeen sunnuntaina 11.4.
on kuultavissa Kalajoen seurakunnan
You tube -kanavalla konsertti yhteisvastuun hyväksi.
Ylivieskan seudun musiikkiopiston laulunopiskelijat Henna Jylkkä (sopraano),
Venla Karjula (mezzosopraano), Heikki
Nurkkala (tenori) ja Heikki Saukko (baritoni) laulavat opettajansa Kirsi Koiviston johdolla. Heitä säestää Janne Palmiola (piano).

Hartauspuheen pitää seurakuntapastori
Niko-Pekka Ovaskainen ja striimauksesta
huolehtii nuorisotyönohjaaja Katja Pudas
ja diakoniatyöntekijä Maria Paananen.
Konsertissa kuullaan niin sooloesityksiä,
duettoja kuin kvartettilaulua. Ohjelmassa
mm. J.S.Bachin, G.F.Händelin, E. Melartinin ja A. Maasalon lauluja. Konsertti toteutetaan yhteistyössä Ylivieskan seudun musiikkiopiston kanssa.

Voit tukea yhteisvastuukeräystä lahjoittamalla seuraavalle tilille:
Aktia FI82 4055 0010 4148 41,
Nordea FI16 2089 1800 0067 75,
Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28,
viite 303134 ja MobilePayn kautta numerolla 88985. Tänä vuonna yhteisvastuukeräys auttaa taloudellisessa ahdingossa
olevia ikäihmisiä.

Jeesus elää ja vaikuttaa tänäänkin!

P

ääsiäisaamuna naiset menivät tyhjälle haudalle. Enkelin viesti oli, että Jeesus ei ole
haudassa. Hän on noussut ylös. Jeesus on
voittanut kuoleman. Hän elää. Tätä voiton viestiä
me kristityt olemme saaneet viedä 2000 vuoden
ajan eteenpäin. Kysyin Arjalta ja Najibilta sekä nimikkoläheteiltämme Pialta ja Janilta muutaman
kysymyksen pääsiäisen ilosanomaan liittyen.
Mitä sinulle merkitsee tänään,
että Jeesus elää?
Pia: Jeesus kuoli ja nousi haudastaan, vähemmällä me ihmiset tuskin olisimme evankeliumia ymmärtäneetkään. Meille oli annettava näin suuri ja
ihmismielelle käsittämätön tapahtuma. Jeesuksen
elämisestä kertoo konkreettisesti kirkon kasvu ympäri maailman. Kristinusko on elävä ja eteenpäinpyrkivä, ulos suuntautuva valo.
Arja: Saan elää elämääni itseäni suurempaan

Hiljaisen viikon
musiikkia ja
sanaa tallenteena

H

K

alajoen seurakunta tarjoaa jäsenilleen pääsiäisenä Suomalaisen barokkiorkesterin (FiBO) toteuttaman pääsiäisajan musiikkia sisältävän konserttitallenteen. Pääsiäinen on useimmiten freelancereina työskenteleville barokkimuusikoille vuoden
tärkeimpiä ajankohtia niin ohjelmiston kuin työmahdollisuuksien
kannalta. Nyt jo toisen kerran peräkkäin poikkeusolot estävät perinteisten passioiden esittämisen, mutta pääsiäiskonserttitallenne tarjoaa niin työtilaisuuden barokkimusiikin ammattilaisille kuin kuulijoille mahdollisuuden nauttia pääsiäisajan musiikista.
FiBOn Kohti valoa -nimen saaneessa pääsiäiskonsertissa tenori Juho Punkeri laulaa valittuja paloja Georg Friedrich Händelin Messiasoratoriosta ja aarian Johann Sebastian Bachin kantaatista Komm, du
süße Todesstunde. Händelin ja Georg Philipp Telemannin loistokas

ta aamusta liittyy omaan elämääni. Tuolloin
14-vuotiaana olin menettänyt läheisen ihmisen äkillisesti. Surun aika oli kipeällä tavalla elämässäni läsnä. Osallistuin Himangan ja
Kokkolan seurakuntien järjestämälle pääsiäisleirille Muoniossa. Kävin silloin rippikoulua. Näin jälkeenpäin ajateltuna tuolla matkalla oli käänteentekevä merkitys.
Retkeläiset osallistuivat Muonion kirkossa
järjestettyihin tilaisuuksiin. Kaunis puukirkko, alttaritaulu ja maalaukset piirtyivät sieluun hoitavana kokonaisuutena laskettelun
lisäksi. Silloin sain kokea ja maistaa Kolmiyhteisen Jumalan hyvyyttä. Jumala kantoi vaikeuksien keskellä. Se oli tiettyä esimakua tulevasta.
Kuljemme kuoleman varjon laaksossa, mutta se on vain varjo. Kristus on voittaja. Pääsiäinen julistaa toivoa hoitavalla ja riemullisella
tavalla. Kristus on kanssamme, Kristus on totisesti ruumiillisesti ylösnoussut. Kuoleman
valta on kukistettu.
Jarkko Kuusisto
kappalainen

luottaen. Kaikkien ympärillä olevien uhkien ei
tarvitse pelottaa, ja tiedän, että elämällä on onnellinen päätös.
Jani: Jeesuksen ylösnousemus ja elämä on uskomme ytimessä. Se tekee kristinuskosta ainutlaatuisen.
Kristuksen ihmiseksi tuleminen, kuolema ja ylösnousemus ovat kokonaisuus, joka vakuuttaa Jumalan valmistamasta pelastuksesta. Ylösnousemuksen
ansiosta tiedämme, että kuolema ei ole loppu.
Najib: Se merkitsee minulle todella paljon, koska
Jeesus on tullut maan päälle meidän syntiemme
takia ja Hän on elossa.
Kuka on kertonut sinulle tämän ilouutisen?
Pia: Olen koko elämäni ajan kuullut, että Jeesus
elää ja vaikuttaa meissä.
Arja: Lapsena olen kuullut sen ensimmäisen kerran. Sitten koulussa vierailevalta ryhmältä, joka
kertoi iankaikkisuudesta, viimeisestä tuomiosta,

mutta myös Jeesuksen tuomasta armosta. Armon
tuntemisessa olen saanut ja saan kasvaa koko ajan.
Jani: Olen kuullut siitä seurakunnassa lapsesta
lähtien. On hienoa, että Suomessa meillä on uskonnonvapaus ja seurakunnat pitävät uutista esillä avoimesti. On maita, joissa se ei ole mahdollista
Najib: Minun suomalainen ystävä, joka on rovaniemeläinen.
Miten sinä omassa elämässäsi
viet evankeliumia eteenpäin?
Pia: Lähetystyöntekijänä tietysti voin sanoa, että
jo ammattinikin puolesta olen tässä työssä mukana, kun olen ollut Tansaniassa vuodet 2007-2018
ja nyt olen Lähetystyön asiantuntijan tehtävissä. Haluan kuitenkin enemmän korostaa sitä, että
evankeliumin eläväksi eläminen ja eteenpäin jakaminen on ihan jokapäiväinen asia meidän jokaisen
elämässä. Siihen on kaikilla erilaiset mahdollisuu-

iljaisen viikon keskiviikon iltakirkon tilaisuus on katsottavissa kahden viikon ajan Kalajoen seurakunnan YouTube-kanavalla. Tilaisuudessa
musisoivat kanttorit Markku Hekkala, Sanna
Polso ja Heidi Huhtala. Puheen pitää kappalainen Suvi Lehtimäki. Ohjelmassa on paaston- ja kärsimysajan lauluja, duettoja ja urkumusiikkia.
Markku Hekkala (synt. Himangalla) on tällä hetkellä opintovapaalla
Kälviän seurakunnan kanttorin virasta, jossa on toiminut vuodesta 1995
lähtien. Joulukuussa 2020 hän suoritti
laulun A-tutkinnon
(diplomitutkinto) Erkki Rajamäen johdolla.
Hekkalalla on myös agrologin, urkujensoiton -ja laulunopettajan ammattitutkinnot.
Lisäksi hän toimi kolme vuoden ajan rauhanturvaajan tehtävissä Libanonissa ja Bosniassa.
Sanna Polso ja Heidi Huhtala toimivat Kalajoen seurakunnan kanttoreina.

det omassa elämässään.
Arja: Toivottavasti koko elämälläni: sanoilla ja
teoilla. Rukouksesta kaikki lähtee. Tiettyihin asioihin ja vastuisiin olen sitoutunut määräämättömäksi ajaksi.
Jani: Työskentelen kansainvälisen kristillisen media-alalla toimivan järjestön palveluksessa, joka
antaa äänen Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kirkoille alueella.
Najib: Minä vien evankeliumia eteenpäin kertomalla ihmisille, jotka eivät vielä kuulleet Jumalan rakkaudesta, pelastuksesta, iankaikkisesta
elämästä.
Saamme sulkea esirukouksiimme seurakuntamme nimikkolähetit. Saamme rukoilla, että
pääsiäisen ilosanoma kuoleman voittaneesta,
ylösnousseesta Vapahtajasta saisi tavoittaa yhä
uusia ihmisiä.
Siunattua, ylösnousemuksen ilon täyttämää
pääsiäistä sinulle!
Heli Heikkilä ,diakonissa-lähetyssihteeri

