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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Suvivirsi  
voi hyvin

Pärjääminen ja kaverien saaminen 
huolettavat joskus enemmän aikuista kuin 

leirille lähtevää lasta itseään

Puhelin 
voi pahentaa 

koti-ikävää 

Leirille lähtevä pieni lapsi ei 
tarvitse mukaansa omaa pu-
helinta. Tästä oulunsalolai-
sen Heikinheimon perheen 

isä Jouni ja poika Samuel ovat sa-
maa mieltä.

Koti-ikävä iskee yleensä ennen 
nukkumaanmenoa. Siksi kotoa ei 
heidän mukaansa saa soittaa lap-
selle illalla. 

Samuelilla on yhden seura-
kunnan Kymppileirin ja muu-
taman partioleirin kokemuksel-
la muitakin hyviä vinkkejä koti-
ikävän karkotukseen. 

Unilelu pitää olla mukana. Jos 
ikävä yltyy niin, ettei uni meinaa 
tulla, asiasta pitää sanoa aikui-
selle. Kun päivät ovat täynnä toi-

mintaa, illalla ei jaksa ikävöidä.  
Hyvä ruokakin pitää mielialaa 

korkealla, samoin nukkuminen 
kaverin kanssa samassa teltassa, 
kohta 11-vuotias Samuel listaa. 

Oulujoen seurakunnassa nuo-
risotyönohjaajana toimiva Jou-
ni Heikinheimo suosittelee sopi-
maan jo kotona, että vanhemmat 
eivät soittele leirille ja että lasta ei 
lähdetä hakemaan kotiin kesken 
leirin. 

Heikinheimon kokemuksen 
mukaan huoli pärjäämisestä ja 
kaverien saamisesta on etupääs-
sä aikuisilla, ei niinkään lapsella 
itsellään. 

– Lapsihan pärjää siellä kyl-
lä, ellei vanhempi ala tivata, on-

ko jo ikävä, pitääkö jo tulla hake-
maan. Silloin lapselle nousee ikä-
vän tunne pintaan, tulee itku – ja 
vanhempi säntää hakumatkalle. 

– Kotiin kyllä soitetaan, jos ky-
seessä on todellinen hätä, esimer-
kiksi sairastumistapaus, Heikin-
heimo muistuttaa. 

Vanhempien on hyvä kertoa 
lapselle, että ikävä on ihan nor-
maali tunne ja sitä kokevat aikui-
setkin. Lapsi kaipaa myös kan-
nustusta: pärjäät kyllä. 

– Lapselle pitää muistuttaa, et-
tä ohjaajat ovat leiriläisiä varten. 
Heidän puoleensa pitää kääntyä, 
kun on koti-ikävä tai muuten pa-
ha olo. 

 
toimitus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Luonto on taas herännyt auringon lämmössä talven jälkeen 

eloon. Kasvillisuus viheriöi. Linnut visertävät. Näitä kesäi-

siä tuntoja meillä on laulettu suvivirressä Jo joutui armas 

aika yli 300 vuoden ajan.

Kesä on suvivirressä läsnä. Juhannuskirkosta puuttuisi 

paljon ilman suvivirttä. Kesän mittaan se on toivevirtenä 

monet kerrat erilaisissa seurakuntatilaisuuksissa. Suvivirsi 

kaikuu hengellisillä kesäjuhlilla. Se sopii mainiosti 

perhejuhliin, häätilaisuuksiin, rippijuhliin. Sanat ja sävel ovat 

ihmisille tutut. 

Koulujen kevätjuhlissa laulettava suvivirsi on pitkä 

perinne. Käytäntöä halusivat kyseenalaistaa erityisesti 

vapaa-ajattelijat. Kolmisen vuotta sitten asiasta syntyi 

laaja ja ärhäkkä keskustelu. 

Lopulta maan ylimpien 

laillisuusvalvojien kanta oli, 

ettei suvivirren laulamista 

kevätjuhlissa ollut perusteltua 

kieltää.

Kuusi vuotta sitten 

Helsingin seurakunnissa virisi 

ajatus viettää toukokuun 

lopulla erityistä suvivirren sunnuntaita. Kumppaniksi tullut 

Kirkon Ulkomaanapu toi tapahtumaan mukaan kristillisen 

lähimmäisvastuun. Tänä vuonna Suvivirsi -kampanjassa on 

mukana jo suurin osa maamme seurakunnista.

Eri puolilla Oulua on tämän viikon torstaina 

toistakymmentä Suvivirsi-tapahtumaa ja sen lisäksi ainakin 

Kempeleessä yksi. Ulkomaanavun kampanjakohteena on 

tukea lasten ja nuorten koulunkäyntiä Etelä-Sudanissa.

Suvivirsi elää ja voi hyvin nykypäivän Suomessa. Sen 

perinne- ja kulttuuriarvot on tunnustettu.

Keskeisintä on kuitenkin virren sanoma. Luonto julistaa 

Jumalan kunniaa ja hyvyyttä. Kristus on sydäntemme valo ja 

rakkauden sytyttäjä. Suvivirsi soi iloisin kiitossävelin.

HANNU OJALEHTO

Tänä vuonna 
Suvivirsi 
-kampanjassa on 
mukana jo suurin 
osa maamme 
seurakunnista.
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Me aikuiset saisimme 
olla tarkkasilmäisiä 
ja pukea sanoiksi 
jokaisessa lapsessa 
olevat hyvät puolet 
ja kannustaa niiden 
vahvistamiseen. 

Koulunumerot eivät kerro kaikkea

Kolumni

Peruskoululaisilla on jäl-
jellä reilu viikko tätä lu-
kuvuotta. Oppilaat jo 
odottavat vapautta kou-

lutöistä. Muistan yli kahdeksan 
vuotta eläkkeellä olleenakin, 
että opettajat odottavat lomaa 
yhtä kovasti kuin koululaiset. 

Työssä tuntui siltä, että jak-
samisen vieteri oli aivan kat-
keamaisillaan mutta tekemistä 
oli vielä kasapäin. 

Luulen, että kaikki työssä-
käyvät tuntevat loman alla sa-
moin: yhtään enempää ei enää 
jaksaisi. Kouluissa on nyt tehty 
se, mitä tänä lukuvuotena voi. 
Todistukset ja numerot kerto-

vat kohta tuloksista. 
Yksittäisin numeroin ei arvi-

oida kaikkea sitä, mitä pidäm-
me arvokkaana. Todistus ei ker-
ro sitä, miten avulias tai rehelli-
nen lapsi on tai miten paljon iloa 
hän tuo joukkoon. Numerot ei-
vät valaise sitä, kuinka hyvä so-
vunrakentaja koululainen on tai 
miten paljon hän osoittaa myö-
tätuntoa toisia kohtaan.  

Me aikuiset saisimme olla 
tarkkasilmäisiä ja pukea sanoik-
si jokaisessa lapsessa olevat hy-
vät puolet ja kannustaa niiden 
vahvistamiseen. Kiitos ja kehu 
saavat ihmeitä aikaan. 

Kesän koittaessa voisim-

me kiittää myös olemalla läs-
nä. Voisimme jättää muut asi-
at vähemmälle lähteäksemme 
lasten kanssa pihalle, metsään 
tai rannalle. Tärkeää on kuun-
nella ja ihmetellä yhdessä, ottaa 
ystäviä mukaan ja leikkiä. Työ-

päivän päätyttyäkin ehtii, sillä 
nyt riittää valoa. 

Kasvatustyön tulokset näem-
me usein vasta pitkän ajan ku-
luttua. Siksi voi olla vaikeaa jak-
saa päivästä toiseen. Vanhem-
mat uupuvat ja opettajat väsy-
vät. Tarvitsemme lisää voimaa 
ja innostusta. Yhä uudelleen 
meidän pitää uskoa siihen, et-
tä työmme on merkityksellistä. 
Voimme sanoilla ja teoilla joko 
valaista tai heittää varjon lapsen 
elämään.  

Omien voimiemme palautu-
miseen auttavat kesän valoisat 
hetket ja erityisesti niiden anta-
ja, Taivaallinen Isämme. 

M i n n a  K o l i s t a j a

Leirillä tarvittavia taitoja voi harjoitella ennakkoon kotona, vinkkaa kymmenillä leireillä ollut Outi Visuri. Esimerkiksi makuupussin ja -alustan sullomista napakkaan suojapussiin voi treenata, samoin teltassa yöpymistä. 

Viisivuotiasta harmitti
yöpyä sisällä
Oululaisella Outi Visurilla on 
selkeä muistikuva ensimmäises-
tä leiristään: 

– Kenkutti, kun jouduin yö-

Anna palautetta jutusta: 
www.rauhantervehdys.fi
Kirjoita meille: 
toimitus@rauhantervehdys.fi 
Rauhan Tervehdys
PL 102, 90101 Oulu

pymään sisällä enkä päässyt telt-
taan! 

Kymmenillä leireillä mukana 
olleena partiolainen tietää, että 
monelle ensi kertaa leirille lähte-
välle yö teltassa voi olla vähän pe-
lottava asia. 

Ensikertalaista mietityttää 
muukin: Kehtaanko ottaa uni-
lelun? Entä jos yöllä tulee pissa-
hätä? Minkälaista ruokaa leirillä 
tarjotaan? Osaanko pakata tava-
rani kotiinlähdön hetkellä? 

Leirillä eteen tuleviin asioihin 
voi hiukan valmistautua ennak-
koon. Muualla kuin omassa sän-
gyssä nukkumiseen voi totutella 
telttaillen vaikka omassa pihassa. 
Uimahallissa käymällä harjaan-

tuu peseytymään vieraidenkin 
ihmisten seurassa. Makuupussin 
sullomista suojapussiin voi tree-
nata jo kotona.

Tuttu unilelu 
tuo turvaa 
Vanhempia saattaa mietityttää, 
voiko lapsen lähettää leirille il-
man kaveria. 

– Ainakaan ei kannata sanoa, 
että et voi mennä, koska et tunne 
ketään. Leiristä voi puhua myön-
teisesti: on paljon mukavaa teke-
mistä, aika kuluu nopeasti, syn-
tyy uusia tuttavuuksia, Visuri sa-
noo. 

Lapsi voi haluta ottaa mukaan 
unilelun ja samalla miettiä, onko 

se jotenkin noloa. 
– Unikaveri-pehmolelua voi 

kutsua leirimaskotiksi, Visuri 
vinkkaa. 

Leirillä viihtymistä edesauttaa 
ohjeiden noudattaminen. Jos va-
rusteluettelossa mainitaan pipo ja 
hanskat, ne on syytä pakata mu-
kaan – kesäleirilläkin tarvitaan 
lämmintä ylle. 

Voiko leiriltä lähteä 
pois kesken kaiken?
Koti-ikävää pidetään leirillä loi-
tolla muun muassa ennen nuk-
kumaanmenoa kerrottavilla ilta-
tarinoilla. Myös ruoka ja lämmin 
auttavat: jos palelee ja on nälis-
sään, koti-ikäväkin helposti val-

taa mielen. 
Voiko lapsi lähteä pois kesken 

leirin? Tähän ei Visurin mieles-
tä ole yhtä yksiselitteistä vasta-
usta. Lähtöhalun syy selvitetään 
tapauskohtaisesti. Syynä voi olla 
esimerkiksi se, että lapsi jännittää 
seuraavan päivän ohjelmaa. 

Vaikka koti-ikävä vähän vai-
vaisikin, leirin jälkeen päällim-
mäisenä tuntemuksena on yleen-
sä riemu. 

– Leiriltä palaavalla on re-
pussaan paitsi likaisia kamp-
peita myös onnistumisen iloa 
ja itsensä voittamisen tunnetta,  
Visuri hymyilee. 

MiNNA KOLiSTAJA

Lasta pitää muistuttaa, 
että ohjaajat ovat 
leiriläisiä varten. Heidän 
puoleensa pitää kääntyä 
kun on koti-ikävä tai 
muuten paha olo. 

Jouni Heikinheimo

ViRVE PULKKiNEN
senioriopettaja, 

mummu
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Viime viikon tiistaina 
Rauhan Tervehdys ry:n 
jäsenseurakunnat ko-
koontuivat neuvottelu-

tilaisuuteen, jossa keskusteltiin 
Rauhan Tervehdyksen ilmesty-
miskertojen määrästä ja jakeluta-
vasta vuosina 2017–2018.  

Oulussa pidetyssä tilaisuudes-
sa selkeästi eniten kannatusta sai 
nykyinen tahti, jossa Rauhan Ter-
vehdys ilmestyy 40 kertaa vuo-
dessa. Esillä oli myös vaihtoehto-
ja, joissa lehti olisi ilmestynyt 24 
kertaa vuodessa. 

Linja on poikkeuksellinen, sil-
lä maan muut seurakuntalehdet 
ovat vähentäneet viime vuosina 
ilmestymiskertojaan talouspai-
neisiin vedoten. 

Muut mediat

Kun syntymäpäiväänsä viettävältä Vesa 
Vierikolta kysyy, miltä tuntuu täyttää 
kuusikymmentä vuotta, hän sanoo ensin 
yllättyneellä äänellä: 
 ”Paljonko?” Sitten hän vakavoituu 
hieman: ”Kuolemahan siellä takana on, joka 
kummittelee.” 
 Mutta: ”Sitten lähdetään kun lähdetään, 
aikansa kukin elää.”
 Kolmen lauseen portaikkoa on helppo 
pitää luonteenomaisena Vierikolle. Huumori, 
vakavuus – ja lisäksi jonkinlainen letkeä 
pelottomuus.
Pelottomuus tulee lapsenuskosta, joka 
Vierikolla on. ”Tämä oli vain täällä käynti. 
Uskon, että jossain muodossa jatketaan.”

 
Näyttelijä Vesa Vierikon haastattelu  

Helsingin Sanomissa 24.5.

Rauhan Tervehdys ei vähe nnä 
ilmestymiskertojaan

jaetaan joka toinen viikko osoit-
teellisena kaikkiin niihin kotita-
louksiin, joissa asuu kirkon jäsen.

Kotimaa Oy luopuu 
kustantamisesta
Rauhan Tervehdyksen kustanta-
jana muun muassa lehden paina-
tuksen, jakelun ja ilmoitusmyyn-
nin hoitamisesta huolehtinut Ko-

Roolit perhee ssä muuttuvat
 Vain harva mies odottaa nykyään   valmiiksi  pestyjä vaatteita

Mies kävelemässä lasten-
vaunujen kanssa alkaa 
olla tuttu näky, sa-
moin kuin nainen aja-

massa ruohonleikkurilla piha-
maan nurmea. 

Asenteet ovat muuttumassa 
suuntaan, jossa roolit ja tehtävät 
perheessä ovat kiinni ihmisestä 
itsestään, eivät sukupuolesta. 

isien rooli kasvattajana 
on vahvistunut 
– Vielä 1700-luvulla mies oli pää-
asiallinen kasvattaja, sillä naisia 
pidettiin liian tunneherkkinä sii-
hen. Teollistumisen aika kään-
si pikkuhiljaa kasvatustehtävän 
naisten vastuulle, lapsiasiaval-
tuutettu Tuomas Kurttila kertoo. 

Kurttila puhui viime viikolla 
Oulussa pidetyssä miestyön foo-
rumissa, jossa teemana oli Mies 
kasvattajana.

Kurttilan mukaan uudenlai-
nen isyys alkoi nousta 1980-lu-
vulta alkaen. Mies teki paluun 
kasvattajaksi. Silti lapsista huo-
lehtiminen on yhä pääasiassa 
naisten vastuulla. 

Lapsiasiavaltuutettu muuttai-
si mallia yhteiskunnan rakenteita 
muokkaamalla. Koko yhteiskun-
nan pitäisi tukea isyyttä enem-
män. 

– Kyse ei ole vain isyysvapaan 
pituudesta tai mahdollisuudes-
ta käyttää vanhempainvapaata, 
vaan asenteista jotka näkyvät ar-
jessa. 

Kurttilan mukaan kyse on sii-
tä, että neuvolassa on tuolit mo-
lemmille vanhemmille ja perheen 
aikuiset otetaan huomioon tasa-
vertaisina huoltajina. Lapsen asi-

oista kysyttäessä ei tule kääntyä 
automaattisesti äidin puoleen. 

Miesten vanhemmuus 
kaipaa valtion tukea
Kurttilan mielestä esimerkiksi 
vanhempainvapaat tuovat esiin 
isien eriarvoisuuden, koska val-
tio ei tue siinä perheitä tasapuoli-
sesti. Ne isät, joiden työt ovat rää-
tälöitävissä, pääsevät seuraamaan 
lapsensa kasvua läheltä.

– Onko kasvattaminen jotain 
elitistihommaa? hän heittää ky-
symyksen ilmoille. 

Kurttila puhuu niin sanotusta 
”pokaali-isyydestä”. 

– Kun mies jää viikoksi isyys-
vapaalle, hän saa siitä melkein 
mitalin, hän kärjistää. 

Koska miehelle kotiin jäämi-
nen on jotain erikoista, se antaa 
Kurttilan mielestä helposti mah-
dollisuuden myös laistaa isän vel-
vollisuuksista. Kun oletusarvo 
on, että hoitovastuu on naisella, 
on sallitumpaa jättäytyä sivuun.

Hoitovastuuta  
yhä enemmän myös isille
Oulun seurakuntien lapsi- ja per-
hetyön diakoniatyöntekijä Kari 
Rekilä on myös tyytyväinen, että 
miehille on nykyään hyväksyttä-
vämpää olla hoivaisä. 

Rekilä on mukana neuvoloissa 
odotusaikana annettavassa per-
hevalmennuksessa. 

– Vedän yleensä miehet ja nai-
set erilleen puhumaan odotuksis-
ta. On hyvä vertailla niitä.  

Rekilän kokemuksen mukaan 
isät ottavat yhä enemmän vastuu-
ta lapsista vauvasta lähtien. 

– Perheen roolimallit ovat pa-

– Seurakunnissa koettiin vah-
vasti, että tiedottaminen toimin-
nasta kärsii, jos lehti ilmestyy 
harvemmin, Rauhan Tervehdys 
ry:n hallituksen puheenjohtaja 
Hannu Ojalehto kertoo. 

Rauhan Tervehdys on tällä 
hetkellä Helsingissä ilmestyvän 
Kirkko ja Kaupunki -lehden kans-
sa ainoa kesäkuukausia lukuun 
ottamatta kerran viikossa ilmes-
tyvä seurakuntalehti. 

Kirkko ja Kaupungilla, Espoon 
Kirkkosanomilla Essellä sekä Van-
taan seurakuntalehti Vantaan 
Laurilla on jo yhteinen verkko-
media Valomerkki. 

Lehtien toimitukset yhdistyvät 
ensi vuoden alusta. Jatkossa pää-
kaupunkiseudun seurakuntalehti 

Tiedottaminen 
toiminnasta kärsii, 
jos lehti ilmestyy 
harvemmin.

Hannu Ojalehto

K u v a t :  M a r i  L ä h t e e n m a a

Kalastaminen ja kalan perkaaminen ovat taitoja, joita voi siirtää sukupolvelta toiselle. 
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Luokanopettajaksi Oulun yliopistosta valmistuvan Teemu Lindelän 
suosikkiaine on tekninen työ.

ihmisiä

Saunaan, mereen ja kalaan

Luokanopettajaksi alkukesästä valmistuva Teemu Lin-
delä, 25, pohti joskus, saisiko koskaan opintojaan val-
miiksi. Kun pyhäjokislähtöisen Lindelän lopputyö sit-

ten valmistui, tuntui olo hyvältä, jopa onnelliselta. 
Valmistumista kannattaa juhlia.
– Menen Pyhäjoelle, lämmitän pihasaunan, täytän pal-

jun vedellä ja laitan tulet alle. Grillaan pekoniherkkusieniä 
ja käyn meressä uimassa. Lopuksi lähden kalaan, mies veis-
telee.

Lindelän matka opettajaksi ei ole aina ollut helppo. Hän 
työskenteli kesätöissä Pohjolakodin lastansuojeluyksikös-
sä Muhoksella, mikä opetti paljon. Lastensuojeluyksikön 
oppilaat ovat Lindelän mukaan kokeneet hirveitä asioita.

Muuan nuori kysyi Lindelältä, miksi tämä oli tullut Mu-
hokselle töihin. Luokanopettajaopiskelija vastasi, että Mu-
hoksella hän oppii ymmärtämään nuoria ja heidän ongel-
miaan paremmin. 

– Lapsille ja nuorille pitää osoittaa, että he ovat tärkei-
tä, arvokkaita ja hienoja omina itsenään. Aikuisen täytyy 
nähdä lapsen ongelmien yli lapsi itsensä.

Lindelä valitsi opettajakoulutuksen, vaikka pappa toi-
voi pojasta pappia, jotta poika voisi aikanaan siunata hä-
net hautaan.

Lindelä kokee voivansa viedä opettajana evankeliumia 
eteenpäin osoittamalla rikkinäisille lapsille, että heistä vä-
litetään. 

– En voi pitää saarnoja, mutta on tärkeätä, että kristit-
ty opettaja tunnetaan kristillisistä hedelmistään. Se, miten 
toimii, on olennaisempaa kuin se, mitä puhuu.

PEKKA HELiN

Rauhan Tervehdys ei vähe nnä 
ilmestymiskertojaan

P
ekka H

elin

Harvemmin olen puhunut juh-
lissa, mutta joskus olen sanonut 
muutaman sanan. Ajattelen, että 
puhuminen kertoo läheiselle ih-
miselle, että hän on minulle tär-
keä. En jännitä puhumista. Sanat 
löytyvät siinä hetkessä. En mieti 
etukäteen, mitä sanon.

Kirsi Saajanto, Oulu

En ole enää hyvä puheenpitäjä. 
Luulenpa, että puhumisen tai-
to on jo kadonnut. Nuorempana 
kyllä pidin puheita ja sain niis-
tä joskus jopa kehuja. Itse asias-
sa hieman pelkäsin puhumista, 
mutta ajattelen, että juuri pelkoja 
päin pitää hyökätä.

Topi Mettovaara, Oulu 

Pidin puheen siskoni syntymä-
päivillä ja puhuin myös minul-
le tärkeän ihmisen hautajaisissa. 
Syntymäpäiväpuheeni liittyi an-
tamaani lahjaan. Kertasin hie-
man menneitä ja yritin säilyttää 
huumorin mukana. Aika spon-
taanisti ryhdyin puhumaan.

Lea Heiskari, Oulu

Gallup

Lehden toimitus kyseli ihmisiltä, ovatko he innokkaita 
pitämään puheita esimerkiksi syntymäpäivillä, 
ylioppilas- tai rippijuhlissa.

TEKSTiT: RiiTTA HiRVONEN 
KUVAT: MiNNA KOLiSTAJA

Roolit perhee ssä muuttuvat
 Vain harva mies odottaa nykyään   valmiiksi  pestyjä vaatteita

timaa Oy on luopumassa seura-
kuntalehtien kustantamisesta. 

Oulussa paikalla ollut tuotan-
topäällikkö Timo Karonen ker-
toi, että pääkaupunkiseudun kol-
men seurakuntalehden päätettyä 
hoitaa jatkossa kustantaminen it-
se, kustannustoiminta ei ole Koti-
maalle enää kannattavaa.

– Palvelu on ollut koko ajan 
toimintamahdollisuuksiemme 
rajoilla, Karonen lisäsi. 

Myös Rauhan Tervehdys ry 
kilpailuttaa itse lehden painatuk-
sen ja jakelun seuraavalle kahdel-
le vuodelle. 

Jäsenseurakunnilta odotetaan 
8. kesäkuuta mennessä periaate-
päätöstä siitä, tilaavatko ne leh-
den tulevina kahtena vuonna. 

– Viime viikon neuvotteluti-
laisuudessa tavoitteena oli saa-
vuttaa yhteisymmärrys siitä, 
kuinka usein lehti ilmestyy ja 
miten ja millä alueella se jae-
taan. Kilpailutus toteutetaan 
näiden tietojen pohjalta, Han-
nu Ojalehto kertoo. 

Rauhan Tervehdyksen ti-
laajaseurakunnat keskustelivat 
myös lehden jakelutavasta. 

Lehti jaetaan tulevina kah-
tena vuonna yhä ilmaisjake-
luna, mutta Oulun seurakun-
tayhtymässä selvitetään mah-
dollisuutta kokeilla osoitteel-
lista jakelua jollain rajatulla 
alueella.

ELSi SALOVAARA

Miesten mukaan 
vaimot odottavat 
heidän olevan 
tuhattaitureita.

Kari Rekilä 
lapsi- ja perhetyön  

diakoniatyöntekijä

Oletko pitänyt puhetta  juhlahetkissä?

kostakin muutoksessa, vaikka jo-
ku mies ehkä odottaa valmiiksi 
pestyjä vaatteita. 

Hän toivoo Kurttilan tavoin, 
että yhteiskunta mahdollistaisi 
miesten perhevapaiden pitämistä. 

Auktoriteetti ei ole 
kiinni sukupuolesta
Kurttilan ja Rekilän mukaan yk-
si perinteinen käsitys miehistä ja 
naisista pitää paikkansa: naisten 
on luontaisempaa puhua asiois-

taan ja etsiä vertaistukea. Mie-
het eivät niin herkästi puhu pa-
risuhde- tai perheasioista lähipii-
rissään. 

Kari Rekilän mukaan mies 
kuitenkin puhuu, kun hänelle an-
netaan mahdollisuus. Tämän hän 
on huomannut esimerkiksi vetä-
missään isä-lapsi-ryhmissä, jois-
sa puhutaan eniten lapsista ja hei-
dän hyvinvoinnistaan. 

Miesten kesken voidaan pu-
hua myös parisuhteessa koetta-
vista paineista. Perinteinen käsi-
tys miehen roolista istuu tiukassa 
usein myös naisissa.

– Miesten mukaan vaimot 
odottavat heidän olevan tuhat-
taitureita. 

Sitä Rekilä harmittelee, että 
puoliso voi asettaa miehen usein 
myös rankaisijan rooliin. 

– Vieroksun sitä toteamusta, 
että odotas kun isä tai äiti tulee 
kotiin. Auktoriteettirooli on sopi-
muskysymys, Rekilä toteaa. 

Jokainen perhe 
luo oman mallinsa
Perhekohtaista sopimista rooleis-
ta painottaa myös Maarit Pelto-
niemi, joka vetää vertaisohjaaja-
na teini-ikäisten äideille suunnat-
tuja Kamalat äidit -ryhmiä Ou-
lussa. 

– Jokaisessa perheessä on oma 
toimintamalli ja niin pitää olla-
kin, hän toteaa. 

Peltoniemen mukaan perheet 
kohtaavat paljon vaatimuksia. 

– Pitäisi olla pätevä töissä ja 
osata kotihommat ja vielä sisus-
taakin trendikkäästi. Perheissä on 
yhdessä päätettävä, mihin painei-
siin halutaan vastata. 

Kamalat äidit -ryhmissä jae-
taan kokemuksia vanhemmuu-
desta. Samalla pohditaan myös 
parisuhdetta ja perheen rooleja.

Äitiys ei takaa  
tyylipuhtautta 
Peltoniemen kokemuksen mu-
kaan isät ovat tulleet lähemmäk-
si perhe-elämää. Nykyään olisi jo 
outoa, jos isä ei osallistuisi mil-
lään tavalla perheen arjen pyörit-
tämiseen. 

– Stereotypiat eivät toimi mo-
nessakaan asiassa. On monenlai-
sia tapoja ja tyylejä hoitaa pestiä.

Myös pyhän äitiyden myytti 
on murtunut ja tullut inhimilli-
semmäksi. 

– Äitiys ei takaa sitä, että kaik-
ki menee tyylipuhtaasti. Jokainen 
lapsi on yksilö ja tuo omat haas-
teensa. 

– Ongelmat ratkaistaan joka 
perheessä omalla tavalla. 

ELSi SALOVAARAParhaat lapsuusmuistot syntyvät silloin, kun aikuisilla on lapsille aikaa. 
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Puhe tärkeänä päivänä 
on ilo ja oikeus
Liikutus ei pilaa juhlahetken puhetta, sanoo viestinnän ammattilainen  

M i n n a  K o l i s t a j a

Katsekontakti 
yleisöön kärsii, kun 
kuulijat näkevät 
puhujasta vain 
jakauksen.

Outi Mikkola

Hyvän tilannepuheen ei 
tarvitse kestää viittä mi-
nuuttia pidempään.

Kirjallista ja suullis-
ta viestintää Oulun yliopistossa 
opettava Outi Mikkola opastaa 
valmistautumaan puheen pitoon 
ennakkoon. 

– Aloitus ja lopetus ovat tär-
keitä. Hyvällä aloituksella puhu-
ja saa kuulijat puolelleen ja lope-
tus jää päällimmäiseksi mieleen. 

Valmistujaisissa, rippijuhlis-
sa, häissä sekä syntymäpäivillä 
puheen tärkein tehtävä on luo-
da iloista, lämminhenkistä tun-
nelmaa. 

– Omien tunteiden näyttämis-
tä kammotaan turhaan. "Voi kun 
ei pääsisi itku!" Tätä moni pelkää 
ennakkoon. Ihan turhaan: liiku-
tuksen tunteita saa tulla. Nehän 
vain osoittavat, että puhe on aito.

Puheen pitämistä juhlassa 
Mikkola kehottaa ajattelemaan 
oikeutena ja ilona, ei pakkona. 

Tarkista kesto
etukäteen
Harjaantunut puhuja voi pitää ti-
lannepuheen spontaanisti, ilman 
etukäteisvalmistelua. Kokemat-

tomampi puheen pitäjä laatii tu-
kisanalistan, josta saa tukea tar-
vittaessa. 

Mikkolan mielestä puhetta ei 
kannata kirjoittaa ennakkoon 
sanasta sanaan. Lopputuloksesta 
tulee helposti paperinmakuinen. 
Myös katsekontakti yleisöön kär-
sii, kun kuulijat näkevät puhujas-
ta vain jakauksen.

Etukäteen valmistautumi-
nen auttaa myös hahmottamaan, 
kuinka paljon asiaa mahtuu vii-
teen minuuttiin. 

– Puhe kannattaa pitää napak-
kana. Juhlan luonteesta riippuen 
tilaisuudessa saattaa olla usei-
ta puheenvuoron käyttäjiä. Jos 
kymmenkunta ihmistä pitää pit-
kän puheen, siinä se ilta jo me-
nikin. 

– Ihmiset haluavat juhlia, ei-
vät kuunnella pelkästään puhei-
ta, Mikkola muistuttaa.

Harjoittelemalla
jännitys pienenee
Puhetta kannattaa harjoitella 
koeyleisön edessä. Se pienentää 
jännitystä – ja parhaassa tapauk-
sessa koekuulijoilta saa arvokkai-
ta vinkkejä puheen sisällöstä tai 
rakenteesta.

Ihanteellista on, jos puhe on 
puhujansa oloinen. Yhdelle sopii 
virallisempi tyylilaji, toiselle va-
paamuotoisempi.

 – Huumoria kannattaa käyt-
tää, mutta vain jos se sopii puhu-
jan persoonaan. Väkisin ei Pikku-
Kalle -vitsejä kannata opetella, jos 
se ei ole itselle luontevaa.

Huumori puheessa vaatii pu-
hujalta harkintaa. Huumorin pi-
tää olla sellaista, joka ilahduttaa 
kaikkia. Juhlaväelle ei kannata 
raportoida humoristisista sattu-
muksista, jotka juhlan päähen-
kilön kannalta ovat jälkikäteen 
ajateltuna yksinomaan nolostut-
tavia.

Yksi juhlapuheen rakentami-
sen perusohjeista on, että puhu-

ja ei tuo koko ajan esiin itseään.
– Puheeseen voi toki sisältyä 

jokin yhteinen muisto, joka liit-
tää puhujan juhlan päähenki-
löön. Muutoin puhujan tulee häi-
vyttää itsensä puheesta.

Lausua ja  
laulaakin voi
– Ihan hyviä vaihtoehtoja perin-
teiselle puheelle ovat lausuminen 
ja laulaminen, mikäli puheen pi-
to ei tunnu luontevalta, Mikko-
la sanoo.

Juhlatilaisuuksissa on usein 
myös perinteisiä roolituksia, joi-
ta Mikkolan mielestä voi aivan 
hyvin murtaa. Esimerkiksi hää-
juhlissa puheen voi pitää lähipii-
ristä joku muukin kuin morsia-
men isä.

– Puheenvuoron voi myös 
käyttää porukalla. Esimerkik-
si bestmanin puheenvuoron si-
jaan pari–kolme ystävää voi yh-
dessä nousta lausumaan muuta-
man sanan hääparille.

MiNNA KOLiSTAJA

Nuorelle kehuja ja elämän eväitä
Lehtori Outi Mikkola tunnus-
taa, ettei ole itse aikoihin pitänyt 
tilannepuhetta. Kesällä mah-
dollisuus kuitenkin on tiedos-
sa, kun oma poika pääsee ripille.

Hääparille, valmistuvalle ja 
päivänsankarille tuntuu joten-
kin helpommalta keksiä sanot-
tavaa – mutta mitä osaisi lausua 
ripille päässeelle nuorelle? 

– Voi kertoa mukavia muis-

toja lapsuudesta. Voi maini-
ta, kuinka hieno nuori ripille 
päässeestä on kasvanut. Voi an-
taa eväitä aikuisuuteen, Mikko-
la listaa.

Kaiken kaikkiaan puheen pi-
toon kannattaa antautua roh-
keasti aina kun mahdollista. 

– Ennen pitkää huomaa, et-
tä sehän onkin ihan luontevaa 
ja mukavaa, Mikkola rohkaisee.

Hyvässä tilannepuheessa tärkeintä on tunnelma. Huumoria kannattaa käyttää, mutta vain jos se sopii puhujan persoonaan, ohjeistaa viestintää opettava Outi Mikkola. 



7Rauhan Tervehdys  |  Nro 18  |  26.5.–9.6.2016

Terveys ja Hyvinvointi

5x225 mm

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas

Kuivastie 21 as. 43, Tuira
puh. 045 134 7171

Kotikäynnit lähialueille.

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

• kotisairaanhoito
• hoiva ja huolenpito
 
• siivous ja kodinhoito
• lastenhoito

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus

Tervetuloa tilavaan
KAIJONHARJUN APTEEKKIIN

HELPPO TULLA!
tilaa pysäköidä ja mukava asioida

    

    

  

www.kai jonhar junapteekki . f i

Palvelemme:
ma–pe 8:30–19:00

la 9:00–16:00

Yhteystiedot:
Sammonkatu 14, Oulu

puh. 08 5561 591

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

SARA WACKLIN-KOTISARA WACKLIN-KOTI
Koulukatu 4, p. 050 406 0653

RANTA-KASTELLIN PALVELUKESKUS
Rantakastellintie 6, p. 044-703 5198

Lounashinta 6,95

Ilmoittaja!
Ota yhteyttä: 
Pirjo Teva 
020 754 2284, 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

OULUN III HANSA APTEEKKI
Perinteisten apteekkipalveluiden lisäksi tarjoamme myös 

Terveys- ja hyvinvointipalveluita

Palveluihimme kuuluvat muun muassa kasvo-, jalka- ja 
käsihoidot. Kosmetologimme opastavat myös ihonhoito- ja 
kosmetiikkatuotteiden valinnassa. Ihoanalyysit veloituksetta. 
Tervetuloa!

IHO- JA KAUNEUSHOITOLA

Ajanvaraus ja palvelunkuvaukset
www.oulunhansaapteekki.fi

OULUN III  HANSA APTEEKKI
Limingantullin Prisma
Nuottasaarentie 1, 90400 Oulu
p. 08 311 2019

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

Isokatu 32 B 90100 Oulu • puh. (08) 375 128

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg   Sampo Heikkilä

Hammassampo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
 
 
 

 
 
 

 
 
   

 
Palvelemme vuoden 

jokaisena päivänä 
 

Jouluaatonaatto 23.12 klo 8.30-21 
Jouluaatto 24.12 klo 9-16 
Joulupäivä 25.12 klo 9-16 

Tapaninpäivä 26.12 klo 10-21 
 

Uudenvuodenaatto 31.12 klo 8.30-21 
Uudenvuodenpäivä 1.1 klo 10-21 

 

 
 

Isokatu 45, 90100 Oulu p. 08-3113112 
www.oulunkeskusapteekki.fi 

Rauhallista joulun aikaa! 
 

Tervetuloa! 

 

 

37. KESÄNÄYTTELY

MAALAUKSIA • VEISTOKSIA •  
KERAMIIKKAA • LASITAIDETTA

Näyttelyn taiteilijat:  
Jaana Bombin, Johanna Havimäki,

Risto Immonen, Alma Jantunen,  
Jaakko Mattila, Lasse Nissilä,

Päivi Rintaniemi ja Terttu Jurvakainen

Näyttely avoinna 15.6.-31.8.2014
ti-su kello 12-17

 

TAIDEGALLERIA • CAFE
TERTTU JURVAKAINEN

Nykäläntie18, Muhos

39. KESÄNÄYTTELY

MAALAUKSIA • VEISTOKSIA  
• LASITAIDETTA

Näyttelyn taiteilijat: 
Leo Karsikas, Lasse Nissilä,

Ritva-Liisa Pohjalainen, Riku Riippa,
Pekka Rytkönen, Markku Salo,

Terttu Jurvakainen

Näyttely avoinna 15.6.-31.8.2016
Ke-Su  12-17

Juhannusaattona suljettu.

Puh. (08) 5331513, 0400-581595
www.terttujurvakainen.fi

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Julkinen haku saattaa karsia
kirkkoherraehdokkaaksi ryhtymistä

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnan kirkkoher-
ran virkaa, johon sisäl-
tyy myös tuomiorovas-

tin tehtävät, on hakenut kolme 
henkilöä. 

Onko kolme ehdokasta nä-
kyvään vakanssiin ja arvostetul-
le vaikuttamispaikalle vähäinen 
määrä? Vuonna 2007, kun sa-
ma virka oli edelliskerran auki, 
tehtävästä kisasi kuusi henkilöä. 
Kun Lapuan hiippakuntaan valit-
tiin 2011 uutta tuomiokirkkoseu-
rakunnan kirkkoherraa ja Lapun 
tuomiorovastia, hakijoita oli viisi. 

Pappisliiton puheenjohtaja, 
Alavieskan kirkkoherra Eija Ni-
vala ei ihmettele Oulun ehdokas-
määrää, mutta myöntää, ettei eh-
dokkaiden vähyyttä voi kiistää-
kään.

– Hakijamäärä olisi voinut ol-

la suurempi. Toki  viran pätevyys-
vaatimukset rajaavat hakijoiden 
joukkoa.  

– Kiinnostuneita, hakemis-
ta vakavasti miettineitä, on ollut 
varmasti enemmän.

Kirkkoherraehdokkaita ovat 
Oulun tuomiokirkkoseurakun-
nan kappalainen Ari-Pekka Met-
so, Kiimingin seurakunnan kirk-
koherra Pauli Niemelä ja Oulujo-
en seurakunnan kirkkoherra Sa-
tu Saarinen. Hakuaika päättyi 11. 
toukokuuta. Kaikki kolme haki-
jaa työskentelevät parhaillaan 
Oulun seurakunnissa.

Nivala kuvailee kirkkoherrak-
si pyrkimistä kovaksi prosessik-
si, joka vaatii ehdokkaalta muun 
muassa runsasta julkisuudes-
sa olemista. Kirkkoherran tehtä-
vään ei haeta vain ”kisassa muka-
na olemisen vuoksi”, hän sanoo.

– Kirkkoherran työ on vaati-
va esimiehen virka ja johtajuu-
teen on mielestäni hyvä olla kut-
sumus.

Muun Suomen edustajat puut-
tuvat hakijoista. Nivala toteaa, 
että etelästä pohjoiseen on pitkä 
matka, myös kulttuurisesti. Hän 
ei usko, että esimerkiksi pohjoi-
sen iso herätysliike, vanhoillis-
lestadiolaisuus, vaikuttaisi ete-
län teologien intoon hakea poh-
joiseen töihin.

– Itselleen entuudestaan tun-

Kiinnostuneita, 
hakemista vakavasti 
miettineitä, on ollut 
varmasti enemmän.

Eija Nivala

tematonta herätysliikettä kohtaan 
voi tuntea vierautta, mutta täällä 
eläessä huomaa nopeasti, että ar-
ki liikkeen kanssa on toisenlaista 
kuin millainen kuva rinnakkais-
elosta saattaa tulla julkisuuden 
perusteella.

Vaikka naispappeja työsken-
telee yhä enemmän seurakunnis-
sa, naispuolisten kirkkoherrojen 
määrä ei ole lisääntynyt samassa 
suhteessa, Nivala kertoo.

– Naisten pyrkimys kirkossa 
johtajiksi on vähäistä. Vaikka esi-
miehen tehtävä on haastava, on se 
kuitenkin ihmisenkokoinen. 

– Toivoisin, että yhä useampi 
nainen löytäisi kutsumuksen joh-
tajaksi, sanoo Eija Nivala, pappis-
liiton ensimmäinen naispuheen-
johtaja. 

RiiTTA HiRVONEN
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Kempele luopui 
Rauhan 
Tervehdyksen
tilaamisesta
Kempeleen kirkkoneuvosto on 
päättänyt, että Kempeleen seu-
rakunta ei ole enää ensi vuoden 
alusta Rauhan Tervehdyksen ti-
laajaseurakunta. Päätös oli yk-
simielinen. 

Kirkkoneuvoston kokouk-
sessa 19.5. käsiteltiin lehden ti-
laamista vuosille 2017–2018. 

Päätös merkitsee sitä, että 
ensi vuoden alusta lähtien Rau-
han Tervehdyksessä ei ole enää 
Kempeleen seurakunnallisia il-
moituksia, eikä lehteä jaeta alu-
een talouksiin.

Lehden kustannussopimus 
Kotimaa Oy:n kanssa päättyy 
tämän vuoden lopussa. Yhdis-
tyksen hallitus on valmistellut 
lehden painatuksen ja jakelun 
kilpailutusta. 

Kilpailutusta varten hallitus 
tarvitsee 8.6. mennessä tilaaja-
seurakunnilta periaatepäätök-
sen siitä, ovatko ne edelleen 
mukana lehden tilaajina vuo-
den 2017 alusta.

Haukiputaalaiset 
parhaita
virsivisassa
Valtakunnallisen Kaiken kan-
san virsikisan finaalin viikon-
vaihteessa voitti Pohjois-Poh-
janmaan kirkkomusiikkipii-
rin Haukiputaan seurakunnan 
edustusjoukkue Virsiveteraa-
nit ja poika. Joukkueella Rauno 
Kinnunen, Teuvo Päkkilä, Leo 
Tihinen ja Martti Tihinen oli 
kokemusta ja menestystä myös 
edellisestä Kaiken kansan vir-
sikisasta.

Finaaliin osallistui kahdek-
san alueellisista karsinnoista 
valikoitunutta joukkuetta eri 
puolilta maata. Lapin kirkko-
musiikkipiiriä edustanut jouk-
kue Met veisaama ilola Muoni-
on seurakunnasta jäi kisassa tä-
pärästi kakkossijalle.

Television 
hartauksissa
oululaispuhujia
Touko–kesäkuussa Yle TV1-
kanavan Pisara-hartauksissa 
raamatunkohtia tulkitsemas-
sa on useita oululaisia puhujia.

Sarjakuvataiteilija Ville 
Ranta käsittelee 28.5. ehdot-
tomuutta. Pastori Helena Paa-
lanne puhuu 4.6. avun pyytä-
misestä ja antamisesta. Pastori 
Arpad Kovacs miettii 11.6. us-
kontojen ja väkivallan suhdet-
ta. Taiteilija Moosa Myllykan-
kaan aiheena 18.6. on rakkaus.

Hartaudet esitetään lauan-
taisin kello 15.10 ja uusitaan 
maanantaisin kello 11.05. Jälki-
käteen ne voi katsoa Yle Aree-
nassa.

Reilu vuosi sitten maanjä-
ristys ravisteli jo ennes-
täänkin köyhää Nepalia.

Intian ja Kiinan välis-
sä sijaitsevan vuoristoisen maan 
30 miljoonasta asukkaasta enem-
mistö on hinduja. Vaikka kasti-
laitosta ei virallisesti ole, käytän-
nön tasolla nepalilaiset jakautu-
vat yhä kasteihin.

Alakastinen Ramlal Chepang, 
31, asuu syrjäisessä kylässä Madin 
alueella. Ramlal syntyi niin käsis-
tään kuin jaloistaan vammaisena. 
Hän on yksi Suomen Lähetysseu-
ran kautta parempaan elämään 
kiinni päässeistä. 

Nepalissa vammaisuuteen liit-
tyy monenlaisia uskomuksia, esi-
merkiksi että vammainen lapsi on 
rangaistus vanhempiensa pahois-
ta teoista. Hindulaisuuden ajatus 
karman laista tuo oman lisänsä 
tähän – ihminen on paikkansa ja 
tilansa jo edellisessä elämässä an-
sainnut. 

Vauva jätettiin 
viidakkoon 
Ramlalin vanhemmat veivät po-
jan paikallisen henkiparanta-
jan luo. Parantaja neuvoi vie-
mään pojan viidakkoon kuole-
maan. Vanhemmat eivät rohjen-

neet vastustaa parantajan neuvoa 
ja niin poikavauva jäi yksin kes-
kelle metsää. 

Kahden päivän kuluttua äi-
ti tuli katsomaan lasta. Ihmeek-
seen hän löysi pojan elävänä. Äiti 
päätti viedä pojan kotiin. 

Ramlal ei voinut kävellä, mut-
ta hän oppi kiipeämään puihin. 
Ramlalin tehtäväksi tuli istua 
puussa ja hätyytellä ritsalla vilje-
lyksille varkaisiin tulevia apinoita. 

Sitten kotikylässä sattui maan-
vyörymä. Perhe menetti kaiken ja 
asettui asumaan viidakkoon mo-
nien muiden maattomien kanssa.

Kun alueella aloitettiin Suo-
men Lähetysseuran kylänkehit-
tämisprojekti, Ramlal pääsi mu-
kaan. Hoksottimiltaan nopea 
nuorimies avustettiin alkuun pie-
nen kaupan perustamisessa. 

Nyt Ramlal on perheensä yl-
peyden aihe. Perheenjäsenet ovat 
kääntyneet kristityiksi ja Ramlal 
lahjoitti kauppansa tuotoilla lähi-
kirkkoon penkit. 

Muutos lähtee 
pienistä asioista
Suomen Lähetysseura tekee Ne-
palissa yhteistyökumppanien-
sa kautta kylien kehittämistyötä, 
jossa lähdetään ihmisen perustar-

Ihminen on paikkansa 
ja tilansa jo edellisessä 
elämässä ansainnut.

miseen ja kiinnostus uusiin mah-
dollisuuksiin kasvaa kylissä, jois-
sa välttämättä lukutaitoisia aikui-
sia ei ole lainkaan.  

Kristillinen ihmiskäsitys 
antaa arvon jokaiselle
Projekteissa pääpaino on sillä, et-
tä ihmisille itselleen syntyy mo-
tivaatio ja edellytyksiä parantaa 
omaa asemaansa. Se saa aikaan 
pysyviä muutoksia.

Suomen Lähetysseura toimii 
tässäkin maassa kristillisen ih-
miskäsityksen pohjalta. 

Jos hindu saattaa ajatella, että 
kurja tilanne on ansaittua ja siihen 
on tyydyttävä, kristillinen ym-
märrys ihmisestä lähtee siitä, et-
tä jokainen on samanarvoinen, jo-
kainen on Jumalan kuvaksi luotu. 

Nepalin kirkko on yksi maa-
ilman nopeimmin kasvavista. 
Rakkauden teot synnyttävät he-
delmää, joka kantaa tässä ajassa 
mutta myös tulevassa.

SEiJA HELOMAA

Tule kuulemaan, kuinka lähetystyö 
kohentaa elinoloja Nepalissa. 
Seija Helomaa Lähetystovin vieraana 
pe 27.5. kello 12–13 Siivessä, 
Nokelantie 48 B.

peista. 
Eristäytyneiden kylien ihmi-

set tekevät usein tarpeensa lähel-
lä vettä ja käyttävät vettä vessa-
paperin sijaan. Kun samasta joes-
ta tai lähteestä haetaan vesi myös 
ruuanlaittoon, leviävät tartunta-
taudit. Näihin asioihin haetaan 
ratkaisuja. 

Usein – kuten Ramlalinkin ta-
pauksessa – samassa yhteydessä 
mietitään myös ruokaturvaa ja 
elinkeinomahdollisuuksia. Oman 
kylänsä kehittämiseen sitoutunut 
ryhmä myöntää pienlainoja. 

Laina siementen hankintaan 
ja projektin kautta saatu koulu-
tus auttavat alkuun monta pien-
viljelijää. Perheiden ruokavalio 
monipuolistuu. Joku alkaa tiena-
ta rahaa kampaajana, toinen käsi-
työläisenä, kolmas soittaa hääyh-
tyeessä. 

Muutamassa vuodessa myös 
kylän lapsia alkaa etsiytyä kou-
luun. Lasten halutaan oppivan 
lukemaan. Innostus uuden oppi-

Ramlal voitti ennakkoluulot
 Kastiperinne ja hindulaisuuden ajatukset karman laista
 vaikeuttavat vammaisten elämää Nepalissa

S e i j a  H e l o m a aTa r j a  S e p p ä n e n

Harmaa rakennus on kauppa, jossa Ramlal asuu ja työskentelee. Kaupan takana olevaan 
puuhun Ramlal kiipeää silloin, kun tarvitsee soittaa äidille. Kännykkä ei muuten kuulu. 

Liikuntavammaiselle Ramlal Chepangille Lähetysseuran tuella toteutettu projekti 
toi valtavan muutoksen elämään. Hän elättää itsensä oman kaupan tuotoilla.
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Lähetysjärjestö Sansa 
aloitti juhlakauden
Kirkollisia kesäjuhlia
järjestävät niin kristilliset 
järjestöt kuin herätysliikkeet. 
Tapahtumiin osallistuu joka 
kesä yli 140 000 osallistujaa.

21.–22.5. Medialähetyspäivät, Lappeenranta 
ja Näe minut -raamattutapahtuma, Hyvinkää

1.–12.6. Valtakunnalliset Lähetysjuhlat, Vihti

17.–19.6. Lähetyksen kesäpäivät, Pori, 
Sanan Suvipäivät, Kangasala ja
Evankeliset kesäjuhlat, Lapua

24.–27.6. Esikoislestadiolaisten juhannusseurat, Lahti 

1.–3.7. Valtakunnallinen Evankeliumijuhla, Virrat 
Valtakunnalliset Kansanlähetyspäivät, Ryttylä

1.–4.7. Suviseurat, Tornio

8.–10.7. Herättäjäjuhlat, Vantaa

15.–17.7. Rauhan Sanan Suvijuhlat, Vantaa 
ja Rukoilevaisten kesäseurat, Nakkila

29.–31.7. Kirkastusjuhlat, Heinävesi 
Länsi-Suomen Herännäisjuhlat, Eura
Uusheräyksen kesäseurat, Kokkola

5.–7.8. Hengen uudistuksen 
Kesäkonferenssi, Riihimäki

12.–14.8. Orpokotijuhlat, 
Parikkala 

13.–14.8. Merimieskirkon 
kesäjuhla, Lappeenranta

25.–28.8. Hengelliset 
syventymispäivät, Helsinki

Muut seurakunnat

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 
La 28.5. klo 18 Valo-nuortenilta, Summerfest/
Grilli. Su 29.5. klo 11 Jumalanpalvelus, Sam 
ja Päivi Tuokkolan tulojuhla, Hannu Orava, Seu-
rakuntakuoro. Lastenkokousten päättäjäiset, 
Seimi. Ma 30.5. klo 18 Sykarin kaivolla, ilta 

naisille. Ke 1.6. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta. Su 5.6. klo 11 Ehtool-
lisjumalanpalvelus, Mikko Saukkonen, Yrjö Kemppainen. Ke 8.6. klo 19 
Jumalan kohtaamisen ilta. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. La 28.5. klo 11-13  Sop- 
paa ja evankeliumia. T-C. Ma 30.5. klo 16.30 Majakka-maanantai.  
Ma 6.6. klo 16.30 Majakka-maanantai. Tervetuloa!!

YHTEISKRISTILLINEN KESKUS 
OULUN MAJA, Kallisenhaara 3

Ti klo 12 Päivärukous, ke klo 18 Jumalan läsnäolon ilta, pe klo 18 Pyhän Hengen 
ilta pe 27.5 klo 18 ja la 28.5. klo 15 ja 18 ARILD MÅSØ ja TOMI VARTIAINEN; 
pe 3.6. klo 18 MIRJAM RUKAJÄRVI; ti 7.6. MIESTENILTA ulkona, lähtö 
17.30 omat makkarat ja eväät mukaan; ke 8.6. klo 18 KRISTIAN SAND JA 
CHRISTIAN BOGSULEN; PROFEETALLISET PARANTUMISPÄIVÄT pe-la 
10.-11.6. klo 18 ja su 12.6. klo 14 MARTIN REEN; PROFEETALLISET PÄIVÄT 
pe-la 17.-18.6. klo 18 ja su 19.6. klo 14 JON ja MARGOT NAIRN, to 23.6. 
klo 18 KARI SALO oulunmaja@gmail.com ja puh. 040 9615377 TERVETULOA 
lämpimästi! Joh. 15:17 ”Sen käskyn minä annan teille, että rakastatte 
toisianne.” Joh. 17:21 ”Että he kaikki olisivat yhtä.”

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
Su 29.5. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus, 
vierailijoina Gideonit kertomassa työstään. Kirkkokahvit.
Su 5.6. klo 14 kesäinen Musiikkijuhla. Vierailijana kapteeni 
Jorma Ravantti.

Oulun Lähetysseurakunta
Olemme muuttaneet! 

Uusi osoite on Hallituskatu 36 
www.oulunlahetyssrk.net

Vierailijoita: Arild Måsö,  
Tomi Vartiainen ja Suvi Järvensivu  
su 29.5. klo 14.00.
Uuden tilan avajaiset su 5.6. klo 16.00
vierailijana Matti Wendelin.
Janica Niemelä ti-to 7.-9.6.
Ti ja ke iltatilaisuudet klo 18.00.
ke ja to katuevankeliointi päivällä.
Olet sydämellisesti tervetullut!
Jumala on hyvä ja kutsuu sinua 
läheisyyteensä!

Paikkoja avoinna

Kiimingin seurakunnassa on avoinna

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu seitsemän 
seurakuntaa, yhtymän johto ja kuusi palvelu-
yksikköä. Oulun seurakuntien jäsenmäärä on 
noin 150 000. Päätoimisia työntekijöitä on noin 
400. Kiimingin seurakunnassa on noin 11 500 
jäsentä, joista valtaosa on lapsia ja nuoria. 
Työskentelyolosuhteet ovat huippuluokkaa. 
Työyhteisöön kuuluu noin 25 työntekijää.
www.oulunseurakunnat.fi

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan 
tuomiokapituliin 30.5.2016 klo 15 mennessä.

Avoimen viran ilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin kotisivuilla

osoitteessa www.oulunhiippakunta.evl.fi.

Lisätiedot: kirkkoherra Pauli Niemelä, puh. 040 5793 246 sekä 
hiippakuntapastori Outi Äärelä, puh. 044 7555 512. 

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.  

SEURAKUNTAPASTORIN
VIRKA

To 26.5. klo 19 Lähde-ilta, Henry Lindgren, Esko Taipale, Romanilauluryhmä. Pe 
27.5. klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 29.5. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulujen päätös-
juhla, Henry Lindgren, Kyösti Florin ja Pertti Räty Kiponniemen toimintakeskuksesta, 
Romanilauluryhmä. To 2.6. klo 19 Rukousilta, Anna-Kaisa Pelto. Su 5.6. klo 11 
Ehtoolliskirkko, EI pyhäkouluja, nyyttäritarjoilu, Outi Huczkowski, Risto Wotschke, 
musiikki: Noomi Ketonen. 4.-6.7. Lastenleiri Koppanassa, lisätietoja www.oulu.svk.fi
Tervetuloa!

Suviseurat

Herättäjäjuhlat

Evankeliumijuhlat

Sisu Juujärvi

Valtakunnalliset 
Lähetysjuhlat

Rauhan Sanan Suvijuhlat,

Uusheräyksen 
kesäseurat

Medialähetys Sanan-
saattajien, Sansan, ke-
säisiä Medialähetys-
päiviä vietettiin viime 

viikonloppuna Lappeenrannassa. 
Lähetysjärjestön kesäjuhlilla esi-
teltiin muun muassa matkalauk-
kuradio, joka toimii kriisiradiona 
katastrofialueilla. 

Matkalaukkuradion avulla 
voidaan välittää elintärkeää tie-
toa esimerkiksi siitä, missä voi 
yöpyä ja mistä saa vettä ja tarvit-
taessa henkistä tukea. Tavoitteena 
on pystyttää radioasema 72 tun-
nin kuluessa katastrofista. 

Suomalaisvaroin hankittuja 
kriisiradiopaketteja on käytös-
sä Indonesiassa, joka on erityisen 
altista aluetta luonnonkatastro-
feille.

Kriisiradio sai alkunsa tapanin-
päivän tsunamista vuonna 2004.

Medialähetyspäivillä siunat-
tiin neljä Sansan lähetystyönte-
kijää, Sirpa Rissanen, Eila Mur-
phy sekä Eeva Vähäsarja ja Jari 
Vähäsarja. Lisäksi siunattiin va-

Matkalaukkuradio esillä kesäpäivillä

paaehtoiseksi aluetyöntekijäksi 
Pirjo Antila.

Tänä vuonna kesäpäivien uu-
tuutena olivat niin sanotut sa-
telliittitapahtumat, joita järjes-
tettiin kuudella paikkakunnalla. 
Esimerkiksi Oulun Tuiran seu-
rakunnan satelliittitapahtumissa 
voitiin katsoa suoraa nettilähe-
tystä Lappeenrannasta nettilähe-
tyksen välityksellä. 

Medialähetyspäivillä juhlit-

tiin myös 20 vuotta täyttänyttä 
SAT-7-satelliittitelevisiota, joka 
on Sansan mukaan muun muas-
sa monelle arabinaiselle ainoa ik-
kuna ulkomaailmaan, mahdolli-
suus kuulla kristillisestä uskosta 
ja oppia esimerkiksi naisten ja las-
ten oikeuksista, terveydestä ja ra-
vinnosta. 

Sansa tekee lähetystyötä ra-
dion, television, internetin ja mo-
biiliviestinten välityksellä.

Medialähetyspäivillä matkalaukkuradiota esittelivät First Response Radion 
kansainvälinen koordinaattori Mike Adams ja Sansan kansainvälisen 
kumppanuustoiminnan johtaja Timo Reuhkala. 

Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute 

@kotimaa.fi
020 754 2267Karttaan on sijoitettu 

muutamia esimerkkejä 
isommista hengellistä 

juhlista alkavana kesänä.
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Palautteet ohjelmista:  p. 044 3161 563 / Mervi Päivärinta (ma–pe), 
Oulun seurakuntayhtymä, Radiostudio, PL 122, 90101 OULU.  
Ohjelmatiedot ja jutut verkossa: www.oulunseurakunnat.fi/verkkokirkko

www.radiodei.fi
Klo 10 messu Oulunsalon kir-
kosta. Virret: 151:1-6, 134:1,4, 
413, 452, 223 ja 399:1,4,5.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.    
 
Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 29.5. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa Tuiran seurakunnan 
lapsityönohjaaja Kirsi Meren-
heimo-Mäenpää kertoo katoa-
vista ja katoamattomista aar-
teista. 
Klo 10 messu ja diakoniavih-
kimys Oulun tuomiokirkosta.
Su 5.6. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa Tuiran seurakunnan lap-
sityönohjaaja Kirsi Merenhei-
mo-Mäenpää puhuu luotta-
muksesta.
Klo 10 ordinaatiomessu Ou-
lun tuomiokirkosta (messun 
aikana toimitetaan pappisvih-
kimys)

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Jumalanpalvelus sunnuntaisin 

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 29.5. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa Tuiran seurakunnan 
lapsityönohjaaja Kirsi Meren-
heimo-Mäenpää kertoo ka-
toavista ja katoamattomista 
aarteista.  
Oulun ev.lut. seurakun-
tien aluelähetys klo 9.55–12. 
Kuultavissa myös osoitteessa 
www.radiodei.fi
Klo 10 messu Karjasillan kir-
kosta.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa on aiheena Tui-
ran kirkon 100-vuotisjuhla, jo-
ta vietetään elokuussa. Haas-
tattelussa on Tuiran kirkko-
herra Niilo Pesonen. Kurkis-
tus kirkkoon -ohjelmat jäävät 
kesätauolle.
Su 5.6. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa Tuiran seurakunnan 
lapsityönohjaaja Kirsi Meren-
heimo-Mäenpää puhuu luot-
tamuksesta.
Oulun ev.lut. seurakun-
tien aluelähetys klo 9.55–12. 
Kuultavissa myös osoitteessa 

29.5. ja 5.6. Oulun tuomiokir-
kosta.  

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus maanantaista 
lauantaihin klo 6.15–6.25, toi-
nen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus maanantaista per-
jantaihin klo 18.50–19, lauan-
taisin klo 18.
Pe 27.5. iltahartauden pitää 
Medialähetys Sanansaattaji-
en aluepäällikkö Arja Savuo-
ja Oulusta.
To 2.6. aamuhartauden pitää 
pastori Satu Kreivi-Palosaari 
Oulusta.
Su 29.5. klo 10 jumalanpalvelus 
Turun Mikaelinkirkosta. Vir-
ret: 571:1-3 ja 135.
Su 5.6. klo 10 jumalanpalvelus 
Porin Teljän kirkosta. Virret: 
571: 1-3, synnintunnustus 709, 
135, 408 ja 452
 
YLE TV1
Su 29.5. klo 10 Heräävän maan 
messu Pirkkalan kirkossa.
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 15.10 ja uusintana maa-
nantaisin kello 11.05.  Lue lisää 
sivulta 8.

Yhdistykset

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

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

Siionin virsiseuroja: to 26.5 klo 18.00 Pappilassa, Koulutie 8, Pattijoki,  
su 29.5 klo 18.00 Mirjan ja Maunon tuvalla, Siikasavontie 2, Ruukki,  
su 12.6. klo 15.00 Karjasillan kirkolla, Nokelantie 39, Oulu
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

Kauppurienkatu 23, OULU
Puh. 312 5640, 040 508 1675

OMAA AIKAA 
OMAISHOITAJALLE
Tarjoamme omaishoitajan vapaan 
järjestämiseen kotihoitopalvelua. 

Hoitajamme huolehtii läheisestä ja 
omaishoitaja saa aikaa omiin me-
noihinsa. Palvelun voi kustantaa 

omaishoidon vapaan palvelusetelillä 
tai maksamalla palvelun itse.

 TIEDUSTELUT: 040 769 8615/ Outi  
www.caritaslaiset.fi

Rauhan Tervehdys ilmestyy 
kesällä harvemmin. Seuraavat lehdet: 

 9.6., 23.6., 14.7., 4.8., 18.8.

Siikalatvan lähetysjuhliin 99 päivää

Syyskuun 2.–4. päivä järjes-
tettävät Oulun hiippakun-
nan lähetysjuhlat näkyvät 
jo nyt Piippolan katuku-

vassa lähetysjuhlien banderolli-
mainoksena.

Juhlien mainosmateriaalin on 
suunnitellut Piippolan ammatti- 
ja kulttuuriopistolta media-assis-
tentiksi valmistuva, kärsämäki-
nen Jaana Salo.

Julisteen kuvituksen suunnit-
telussa ohjenuorana oli juhlan slo-
gan: Koti ovella. Salon työ kuvaa 
hyvin, kuinka maailma on tullut 
kotiovelle. Aihe on ajankohtainen 
maailmantilanteen vuoksi. Pako-
laisvirran johdosta tuntuu, että 
maailma on pienentynyt.

– Lähetystyötä tehdäkseen ei 
tarvitse lähteä maailmalle, vaan 
työn voi aloittaa kotiovelta. Näin 
on ollut aina, Jaana Salo muistut-
taa.

Lähetysjuhlien päänäyttämö-
nä on Piippolan ammatti- ja kult-
tuuriopisto.

Juhlien toteutus on Siikalat-

van seurakunnalle iso ponnis-
tus. Oman kortensa kekoon kan-
taa myös Piippolan ammatti- ja 
kulttuuriopisto. Vs. rehtori Han-
nele Siekkinen on luvannut ko-
ko henkilökunnan päivän työ-
panoksen käytettäväksi juhlaval-
misteluihin.

Juhlat alkavat virallisesti lau-
antaina, jolloin vietetään lähetys-
juhlaa. Sunnuntain järjestetään 
piispanmessu ja Latvalta maail-
malle -pääjuhla, joka on samalla 
Siikalatvan seurakunnan 10-vuo-
tisjuhla.

La 28.5. klo 15 Kevätretki Lämsän-
järvelle.
Su 29.5. klo 17 Seurat Vesa Pöyhtäri.
Su 5.6. klo 17 Seurat.
Ke 8.6. klo 18 Siivoustalkoot.

Oulun hiippakunnan lähetysjuhlien markkinointimateriaali on media-assistentiksi 
valmistuvan, kärsämäkisen Jaana Salon käsialaa. 

Ye v g e n i y  Ye p r y n t s e v
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Jotain tärkeää jäi kuulematta
Kaksi miestä. Kaksi todellisuutta. Syvä kuilu välissä. Tästä todellisuudesta kertoo ensi 
sunnuntain evankeliumi Luukkaan mukaan. Raamatun teksti kertoo rikkaasta miehestä 
ja Lasaruksesta.

Evankeliumin rikas mies oli niin täynnä rikkauttaan, ettei ehtinyt eikä joutanut vuo-
ropuheluun porttinsa edessä makaavan Lasaruksen kanssa. 

Ilman vuoropuhelua ei synny ymmärrystä tärkeistä asioista. Näiden kahden miehen 
vuoropuhelun esti niin sosiaaliset, henkiset, hengelliset kuin fyysisetkin syyt. Esteet oli-
vat vahvoja. 

Kuinka olisi rikas voinut kuvitella, että juuri tällä halveksitulla ja tautien vaivaamalla 
on aarteita, suurempia aarteita kuin mikään maallinen rikkaus on arvoltaan?

Entä jos rikkaalla olisi ollut mahdollisuus kuulla köyhän elämänviisautta? Hän olisi 
kuullut lahjoista, jotka tuovat hyvää hedelmää ihmisen sisimpään. Rikas mies olisi tun-
nistanut ilon, luottamuksen ja ystävyyden sairauden verhon takaa. 

Nuorisotyössä tarkastelemme seurakunnassa usein kävijämääriä, toimintojen luon-
netta ja kestoa, kun arvioimme toimintatapojen toimivuutta ja ajankohtaisuutta ajas-
samme. Mutta kuulemmeko nuorten kokemukset, tunteet ja ajatukset heidän kertomuk-
sissaan? 

Entä jos astuisimme pintatasolta inhimillisen kokemuksen ja syvän viisauden tasolle? 
Etsisimme kohtaamisen paikkoja ja kuulemisen tapoja?

”Lopulta mikään, edes kuolleista ylösnoussut, ei saa korviamme avautumaan, jos toi-
mintatapamme ovat ohikäveleviä ja katseemme kiertää kaukaa portilla makaavan köy-
hän”, muistuttaa Abraham evankeliumin rikasta miestä.

Ylösnousseessa on kuoleman murtava voima. Hän kutsuu katsomaan toisin silmin. Hän 
lupaa avata silmämme näkemään. Hän kutsuu ehtoollispöytäänsä, heikoimman aivan vie-
relleen. Portti on auki astua sisään. 

SAiJA KRONQViST
Oulun tuomiokapitulin hiippakuntasihteeri

Sunnuntai 29.5. 
Psalmi: Ps. 49:6-10, 16-21
1. lukukappale: Saarn. 5:9-14 tai Dan. 5:1-9, 13-17, 25-30
2. lukukappale: 1. Joh. 4:16-21
Evankeliumi: Luuk. 16:19-31

1. Joh. 4: 16-21 
Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, 
pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Jumalan 
rakkaus on saavuttanut meissä täyttymyksensä, 
kun me tuomion päivänä astumme rohkeasti esiin. 
Sellainen kuin Jeesus on, sellaisia olemme mekin 
tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan 
täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossahan 
on jo rangaistusta; se, joka pelkää, ei ole tullut 
täydelliseksi rakkaudessa.
    Me rakastamme, koska Jumala on ensin 
rakastanut meitä. Jos joku sanoo rakastavansa 
Jumalaa mutta vihaa veljeään, hän valehtelee. 
Sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, 
ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt. Tämän 
käskyn me olemmekin häneltä saaneet: joka 
rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään.

Luuk. 16: 19-31
Jeesus puhui tämän vertauksen:
    ”Oli rikas mies. Hänen vaatteensa olivat 
purppuraa ja hienointa pellavaa, ja päivästä 
päivään hänen elämänsä oli pelkkää ylellisyyttä ja 
juhlaa. Mutta hänen porttinsa pielessä virui köyhä 
Lasarus, täynnä paiseita. Köyhä olisi nälkäänsä 
halunnut syödä niitä ruokapaloja, joita rikkaan 
pöydältä putoili. Koiratkin tulivat siihen ja nuolivat 
hänen paiseitaan.
    Sitten köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet 
Abrahamin huomaan. Rikaskin kuoli, ja hänet 
haudattiin. Kun hän tuonelan tuskissa kohotti 
katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja 
Lasaruksen hänen rintaansa vasten. Silloin hän 
huusi: ’Isä Abraham, armahda minua! Lähetä 
Lasarus tänne, että hän kastaisi sormenpäänsä 
veteen ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä 
on kauhea olla.’ Mutta Abraham sanoi: ’Muista, 
poikani, että sinä sait eläessäsi hyvän osan, Lasarus 
huonon. Nyt hän saa täällä vaivoihinsa lohdun, 
mutta sinä saat kärsiä tuskaa. Sitä paitsi meidän 
välillämme on syvä, ylipääsemätön kuilu, niin ettei 
täältä kukaan voi tulla teidän luoksenne, vaikka 
tahtoisikin, eikä sieltä pääse kukaan kuilun yli 
meidän puolellemme.’ Rikas mies sanoi: ’Isä, minä 
pyydän, lähetä hänet sitten vanhempieni taloon. 
Minulla on viisi veljeä - hänen pitäisi varoittaa 
heitä, etteivät hekin joutuisi tähän kärsimyksen 
paikkaan.’ Abraham vastasi: ’Heillä on Mooses 
ja profeetat. Kuulkoot heitä.’ ’Ei, isä Abraham’, 
mies sanoi, ’mutta jos joku kuolleiden joukosta 
menisi heidän luokseen, he kääntyisivät.’ Mutta 
Abraham sanoi: ’Jos he eivät kuuntele Moosesta ja 
profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku 
nousisi kuolleista.”

Sanan aika

Freeim
ages / Serkan G

ul
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Tuore väitöstutkimus pal-
jastaa, että rippikoululla 
ja isostoiminnalla on huo-
mattava merkitys seksuaa-

lisuuden ja sukupuolen rakentu-
miselle nuoruusiässä. 

Ripari onnistuu sekä koros-
tamaan että loiventamaan suku-
puolirajoja. 

Usein seksuaalisen suuntautu-
neisuuden sekä sukupuolen mo-
ninaisuus jäävät kuitenkin rippi-
koulussa huomioimatta.

– Rippikoulun sosiaalinen an-
ti nuorille on erittäin merkittävä. 
Samalla monet rituaaliset perin-
teet kaipaavat päivittämistä. On 
esimerkiksi hyvä, että leirihäiden 
suosio on reippaasti vähentynyt, 
sillä se on sukupuolittunut ja sek-
sualisoitunut roolileikkikokonai-
suus. 

– Sitä on katsottava kriittisesti, 
apulaisjohtaja Jarmo Kokkonen 
Kirkkohallituksesta toteaa.

Kokkosen tuoreen väitöstutki-
muksen aihe on Sukupuoli ja yh-
teisöllisyys rippikoulun rituaaleissa. 

Kokkonen osallistui tutkimus-
taan varten kahden rippikouluyh-
teisön elämään ensimmäisistä ta-
paamisista aina konfirmaatioon. 

Väitöstutkimuksen aineisto 
muodostui muun muassa rippi-
koululaisten, isosten ja työnteki-
jöiden haastatteluista, tutkimus-
päiväkirjoista sekä nuorten omis-
ta teksteistä.

Leikit vahvistavat 
sukupuolikäsityksiä
Kokkonen havaitsi, että riparil-
la sukupuoli ja seksuaalisuus ote-
taan muista aiheista erilleen ja si-
joitetaan viimeisiin iltoihin il-
man, että käytännölle osataan ni-
metä perusteluja.

– Kuinkahan moni työntekijä 
lopulta on sitä mieltä, että nämä 
teemat ovat todella kaikkein tär-
keimpiä rippikoulussa läpikäytä-
viä teemoja?

Monet rituaaleina toistetta-
vat leikit ovat Kokkosen mukaan 
seksualisoituneet ja sukupuolit-
tuneet. Hän ottaa esimerkin aa-

Yhteisöllisyys 
häivyttää

sukupuolirooleja
Seksuaalisen suuntautuneisuuden sekä sukupuolen 

moninaisuus jäävät usein rippikoulussa huomioimatta, 
Kirkkohallituksen apulaisjohtaja Jarmo Kokkonen toteaa

Oulunsalolaiset isoset Oo-
na Pekarila ja Emilia 
Timonen muistelevat 
riparihittiä: ”Tuu mun 

vaimoksein”. Laulu on säilynyt 
nuorten suosiossa sukupolvien 
ajan. Teppo Nuorvan säveltämää 
ja sanoittamaa ikirallatusta lau-
letaan myös Oulunsalossa siten, 
että kertosäkeessä tytöt hoilaa-
vat: Tuu mun mieheksein ja po-
jat: Tuu mun vaimoksein.

Oona Pekarila ei usko, että lau-
lutavalla vihjailtaisiin oulunsalo-
laisille nuorille tietoisesti sitä, et-
tä naisen kuuluu rakastaa miestä 
ja miehen naista.

”Kenenkään seksuaalisuutta ei saisi loukata”
Oona Pekarila ja Emilia Timonen toivovat, että rippikoulussa niin ohjaajat kuin leiriläiset ja isoset uskaltaisivat elää avoimesti omina itsenään.

Jarmo Kokkosen mukaan nuoret 
arvostavat rippikoulun rentoutta, hyvää 
keskusteluilmapiiriä sekä sitä, että 
suorittaminen on vähäisempää kuin 
koulussa. 

vikkoleikistä. Siinä tyttö vähen-
tää vaatteitaan viltin alla maaten. 
Lopulta hän heittää pois myös 
alusvaatteensa. Kun viltti lopul-
ta vedetään tytön päältä pois, täl-
lä onkin yllään toiset vaatteet. Ky-
se on siis niin kutsutusta vedätys-
leikistä.

– Mitä rippikoulun tavoitteita 
leikki palvelee? Tytön keho asete-
taan katseen alaiseksi, ja leikissä 
se on myös aina naisen tai tytön 
keho, Kokkonen hämmästelee.

Perinteiset sukupuoli-
asetelmat korostuvat
Kokkosen mukaan monelle nuo-
relle tuttu leikki onkin esimerkki 
siitä, miten riparin rituaalit vah-
vistavat tiettyjä sukupuoliroole-
ja – usein vielä työntekijöiden si-
tä tiedostamatta. 

Aavikkoleikissä oletusarvona 
on, että poikien ja miesten halu 
tytön tai naisen ruumiiseen on 
voimakkaampi kuin päinvastoin, 
hän pohtii.

Siksi myös leikin huijauksen 
nähdään onnistuvan paremmin, 
kun sen kohteena ovat pojat tai 
miehet. Muitakin esimerkkejä 
sukupuolten perinteisten asemi-
en vahvistamisesta löytyy.

– Leirillä käytetty kieli on 
usein sukupuolittunutta. Etenkin 
miespuoliset ohjaajat viljelevät 
armeijahuumoria, ja myös Raa-
matun kieli on patriarkaalista. 

– Lauluista ja hartausteksteis-
tä välittyy viesti, että Jumala on 
mieshahmo, Kokkonen luettelee.

Kokkosen mukaan monet ri-

parileikit ovat pysyneet samoina 
vuosikymmeniä. 

Leikkien uudistamisen vas-
tuu ei kuitenkaan ole isosilla, sil-
lä he käytännössä toistavat leikke-
jä, joita on leikitty heidän omilla 
leireillään.

Leirityöntekijät sen sijaan voi-
sivat miettiä sisältöä, Kokkonen 
vinkkaa.

– En toki sano, että leikit täy-
tyisi kieltää tai että pitäisi olla 
ryppyotsainen, mutta niiden si-
sältöä pitää miettiä. Osa työnte-
kijöistäkin on sitä mieltä, että vä-
lillä niissä liikutaan hyvän maun 
rajoilla. 

– Hyvillä leikeillä toisaalta 
myös puretaan stereotypioita ja 
vahvistetaan nuoren itsetuntoa.

Pukukoodit 
vaihtelevat iloisesti
Sukupuolirajoja korostavien ritu-
aalien vastapainoksi rippikoulu 
tarjoaa mahdollisuuksia myös ra-
jojen hälventämiseen. Tämä joh-
tuu leirin ominaispiirteistä, joilla 
se eroaa esimerkiksi kouluyhtei-
söstä. Ripari tarjoaa turvallisen 
yhteisön sekä isosten ja aikuisten 
kokonaisvaltaisen läsnäolon.

– Aikuiset pääsevät leirillä lä-
hemmäksi nuoria ja nuoretkin 
kommentoivat, ettei leirillä ole 
niin väliä, onko seurassa poi-
kia tai tyttöjä. Leirillä on erilais-
ta kuin koulumaailmassa, missä 
roolit ovat vahvempia, Kokkonen 
muistuttaa.

Riparin rento yhteisöllisyys 
ja vuorovaikutus mahdollistavat 
väljää ja jopa eräänlaista karne-
valistista sukupuolen esittämis-
tä. Kokkonen havaitsi, että ripa-
rilla tytöt meikkaavat vähemmän 

ja pukeutuvat huolettomammin 
kuin koulussa. Tyttöjen mieles-
tä riparilla ei ole pakko näyttää 
edustavalta.  

Pojilla taas meikkaaminen ja 
pukeutuminen tyttöjen vaattei-
siin näyttäytyvät aivan yleisenä 
toimintana.

Ripari kaipaa 
sukupuolisensitiivisyyttä
Kokkosen mukaan hänen tutki-
mistaan rippikouluista jäi puut-
tumaan puhe sukupuolen ja sek-
suaalisuuden suhteesta hengelli-
syyteen. Näin siitä huolimatta, 
että työntekijät näkivät hengel-
lisyyden rippikoulun erityisenä 
antina. 

Sukupuolen käsittely tapah-
tuu tyypillisesti seksuaalisuuden 
kautta, mutta esimerkiksi inter- 
tai transsukupuolisuutta ei rippi-
kouluissa mainittu lainkaan. 

Kokkosen mukaan ripari kai-
paakin sukupuolisensitiivisyyttä 
sekä herkkyyttä toiminnan mo-
raaliselle ulottuvuudelle.

– Kokemus siitä, että voi olla 
oma itsensä, on nuorille tavatto-
man tärkeä. Rippikoulu voi tar-
jota nuorelle kasvurauhaa, jossa 
nuori itse rakentaa identiteettiään 
ja saa siihen aikuisten tukea. 

– Aikuisen ei tarvitse olla ”eri-
tyisasiantuntija”, riittää hyvin, 
kun aikuinen on kiinnostunut 
nuorista ja on valmis keskustele-
maan.

Kokkosen mukaan työnteki-
jöiden olisi syytä keskustella etu-
käteen siitä, millaisia tavoitteita 
rippikoululle asetetaan suhteessa 
sukupuoleen ja seksuaalisuuteen. 

– Nuoret kokevat, että kirkon 
työntekijät suhtautuvat heihin 
hyvin, kun heidän kanssaan kes-
kustellaan. He kokevat, että heitä 
kuullaan. Tarvitaan vain amma-
tillista otetta. 

– Kun nuoret ovat osallisia ja 
saavat itse toimia ja kysyä, myös 
stereotyyppinen toimintakult-
tuuri purkautuu, hän muistuttaa.

TOMi KANGASNiEMi

Kokemus siitä, 
että voi olla oma 
itsensä, on nuorille 
tavattoman tärkeä. 

Jarmo Kokkonen

M i k k o  H u o t a r i
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”Kenenkään seksuaalisuutta ei saisi loukata”
– Kyseinen laulu on legen-

daarinen hitti. Mitään tarkoi-
tuksellista asetelmaa ainoan oi-
kean seksuaalisen suuntautumi-
sen puolesta siinä tuskin on. Toi-
saalta tunne siitä, että homosek-
suaalisuus on väärä tunne, tulee 
varmaan juuri tällaisista niin sa-
notuista pienistä jutuista, Oona 
pohtii Emilian kanssa.

Oona arvioi, että koulussa pu-
hutaan avoimemmin monimuo-
toisesta seksuaalisuudesta kuin 
rippikoulussa.

– Rippikoulussa asia ohitetaan 
helpommin, vaikka siitä pitäisi 
ehdottomasti puhua enemmän. 

Oona Pekarila ja Emilia Timonen toivovat, että rippikoulussa niin ohjaajat kuin leiriläiset ja isoset uskaltaisivat elää avoimesti omina itsenään.

R i i t t a  H i r v o n e n

Vaikka sitten lyhyesti, mutta sy-
dämellisesti. Jonkinlainen tabu 
aihe voi yhä olla.

Oulunsalolaisisoset ovat sa-
maa mieltä siitä, että isoselle olisi 
voitava reilusti kertoa luottavai-
sesti, jos oma ihastus ei kohdistu-
kaan vastakkaiseen sukupuoleen.

– Isosen kuuluu elää nykypäi-
vässä ja ymmärtää elämän eri-
laisuutta. Meistä otetaan helpos-
ti mallia myös tällaisissa asioissa. 
Kenenkään seksuaalisuutta ei saa 
loukata.

– Seurakunnan viesti nuoril-
le tulisi olla, että kaikki kelpaa-
vat Jumalalle sellaisina kuin ovat. 

Naisten ja miesten
töitä ei erotella
Oonan ja Emilian kokemuksen 
mukaan rippikoulujen iltaohjel-
mien leikeissä pyritään huomioi-
maan, että seksuaalisuus – ja esi-
merkiksi kosketettavana olemi-

nen ja koskettaminen – ovat osal-
le herkempi asia kuin toisille. 

– Leikit katsotaan etukäteen 
tarkasti yhdessä. 

Nuoret muistelevat, että Ou-
lunsalon rippikouluissa ei ole hei-
dän isosurallaan leikitty esimer-
kiksi sellaista pyykkipoikaleik-
kiä, jossa pyykkipoikia laitetaan 
silmät sidottuina vetäjän ohjeis-
tuksen mukaan toisen leiriläisen 
kehonosiin.

Oona ja Emilia eivät näe, et-
tä leirielämä ruokkisi perinteisiä 
mies-naisrooleja. Jos keittiötyöt 
katsotaan vielä naisten tehtävik-
si, riparilla pyyntö pyyhkiä pöy-

dät koskee tasapuolisesti kaikkia.
Poikia kysytään kyllä reilusti 

apuun, kun tarvitaan voimaa esi-
merkiksi pöytien siirtelemiseen, 
tytöt kertovat.

– Kun askartelimme mutte-
reista rukousnauhaa, kädentöitä 
tekivät tasavertaisesti kaikki.

Isosnuoret toteavat, että leirin 
johtajana voi yhtä lailla nainen 
kuin mies.

– Vahvaa persoonaa totellaan 
eikä ratkaisevaa ole sukupuoli. 
Naista kuunnellaan samalla ta-
voin kuin miestä.

RiiTTA HiRVONEN

Seurakunnan viesti 
nuorille tulisi olla, 
että kaikki kelpaavat 
Jumalalle sellaisina kuin 
he ovat. 
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Lastenpäivät ovat turvallinen paikka
Menot Oulun seurakunnissa 26.5.–9.6.2016

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sovitaan Oulussa kunkin seurakunnan omassa 
kirkkoherranvirastossa. 
Kirkkoherranvirastot ovat avoinna kirkollisten 
toimitusten sopimista varten ma–pe klo 9–16. 

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

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

Palveleva puhelin
p. 01019 0071 su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.
Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa paikallispu-
helumaksun verran. Matkapuhelinta käytettäessä laskutus-
perusteena ovat oman operaattorin puheluhinnat. Huom! 
Kaikki operaattorit eivät sisällytä paikallispuheluita puhe-
paketteihinsa.

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Isokatu 17, 90100 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 
Lapsi- ja perhetyön diakoni 
 Kari Rekilä, p. 050 5211 065
Kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Christa Moilanen-Hyttinen, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
 Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Katriina Sipilä, p. 050 4305 178
Erityisnuorisotyöntekijä
 Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyöntekijä
 Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
 Mari Tuokkola, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
 Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  
 puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Kansainvälisentyön pastori
   Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Vs. oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori
   Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581 (virkavapaalla)
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni
   Salla Tuominen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja
   Johanna Kari, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus
Isokatu 17, 90100 Oulu
ajanvaraus ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, 
p. 044 3161 557 

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
 Hannele Lusikka p. 040 5797 806

Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
 Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
 Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Ilona Anni 
Amanda Korander, Leevi Matias 
Leskinen, Thitiporn Lukkarinen, 
Aaro Valtteri Schroderus, Ma-
ya Viola Tyni, Veera Elena Mar-
jusaari.
Haukipudas: Helni Sofia Evelii-
na Salmi, Armas Alvar Janinpoika 
Saarenpää, Enni Lyydia Tuovi-
la, Luukas Matti Olavi Seppänen, 
Aaron Jaakko Vihtori Kinnunen, 
Ronja Emilia Sortti, Nooa Benja-
min Urpilainen, Vilja Aino Emi-
lia Similä, Fanni Maaria Koukkari.
Karjasilta: Peetu Ukko Robert 
Kulmala, Vivian Milea Kurtti, Ji-
ri Johannes Plyhm, Anni Katarii-
na Siuruainen, Romeo Elmer Tol-
jamo, Onni Kalevi Ukkola, Melina 
Ivie Sofia Igbinagbon, Sisu Mart-
ti Johannes Jurvakainen, Alex Elia 
Kortetjärvi, Hertta Kaarina Lin-
nanmäki, Minea Isabella Lumi-
järvi, Veeti Elias Myllylä, Emma 
Alisa Mäkelä, Otto Benjam Oli-
ver Määttä, Oiva Sakarias Rautio, 
Jaakko Juhani Timonen.
Kiiminki: Niina Annika Mäki, 
Eleonora Amalia Laukkanen, Oli-
ver Pasi Johannes Heikkinen, An-
ton Kalevi Kaaresto, Eetu Oska-
ri Harju, Edvin Nikolai Impiö, Lu-
ka Anton Olavi Vänttilä, Michelle 
Ilona Vannas, Evelia Lumina Isa-
bella Kyllönen, Joel Heikki Samu-
li Väisänen. 
Oulujoki: Viljami Armas Aatsin-
ki, Oliver Jeremias Olavi Heusala, 
Matias Heino Oskari Huotari, Joo-
se Viljami Kotimäki, Otto Mikael 
Launonen, Hemen Mohmmad, 

Oulun ev.-lut. seu-
rakuntien Las-
tenpäivät tarjoa-
vat pienille kesä-

lomalaisille paitsi hauskaa 
toimintaa, myös turval-
listen aikuisten seuraa ja 
mahdollisuuden tutustua 
uusiin kavereihin. 

Lastenpäivät ovat arki-
sin kello 10–15 Hietasaaren 
kaupunkileirikeskuksessa 
6.–30.6. ja Lämsänjärven 
leirikeskuksessa 9.6.–15.7. 

Lastenpäiviä on kesäisin 
järjestetty Hietasaaressa jo 
yli 50 vuotta. Yksi entinen 
Hietasaaren lastenpäiväläi-
nen löytyy nykyään Tuiran 
seurakunnasta: kirkkoher-
ra Niilo Pesonen on viettä-
nyt kesiään Hietasaaressa 
1970-luvulla. 

– Hauskaa oli. Siellä pe-
lattiin kavereiden kanssa, 
uitiin ja syötiin hyvää ruo-
kaa, vietettiin mukavia ke-
säpäiviä, Pesonen muiste-
lee. 

Parhaat asiat eivät ole 
muuttuneet vuosien saa-
tossa: 

– Lastenpäivät ovat mu-
kavaa ja turvallista virike-
toimintaa lapsille. Ajatus 

Leikkaa talteen!

on, ettei kenenkään tarvit-
sisi olla yksin kotona. Osal-
listuminen on ilmaista ja 
lapsille tarjotaan päivit-
täin lämmin ateria, kertoo 
Tuiran seurakunnan lapsi-
työnohjaaja Kirsi Meren-
heimo-Mäenpää. 

Päivien ohjelmassa on 
pelejä ja askartelua sekä 

2006–2009 syntyneille ou-
lulaisille lapsille. Juhan-
nusaattona Lastenpäiviä ei 
järjestä. 

Mahdollisista erillisistä 
retkistä peritään erillinen 
maksu. 

Lastenpäiville tulee il-
moittautua viimeistään 
osallistumisviikkoa edel-
tävänä torstaina, jokaiselle 
halutulle viikolle erikseen. 

Ilmoittautuminen ta-
pahtuu Oulun seurakun-
tien nettisivuilla osoittees-
sa www.oulunseurakun-
nat.fi/lastenpaivat.  

Lämsänjärven Lasten-
päiville onnistuu ilmoit-
tautuminen myös paikan 
päällä, mikäli tilaa on.

A r k i s t o  /  E l s i  S a l o v a a r a

hartaushetkiä ja retkeilyä.  
Hietasaaren ja Lämsänjär-
ven leirikeskukset sijait-
sevat kaupungissa, mutta 
luonnonhelmassa ja veden 
äärellä, joten sään sallies-
sa lapset pääsevät myös ui-
maan.  

Lastenpäivät on suun-
nattu 7–10-vuotiaille, siis 

Ajatus on, ettei 
kenenkään tarvitsisi 
olla yksin kotona. 

Kirsi Merenheimo-Mäenpää, 
lapsityönohjaaja

Aino Emilia Nissi, Iiris Elisabet Pil-
tonen, Aapo Oliver Raunio, Kouta 
Ilmari Ritakorpi, Komad Karimk-
han Hasan, Mette Aino Matilda 
Kumpula, Mette Olga Elisabet 
Lepistö, Rawand Omar Moham-
med, Kerttu Emilia Pohjola, Jose 
Kalle Julius Posio, Lyyti Elli Maria 
Rautakoski, Rekan Saleh Karim.
Oulunsalo: Noel Toivo Kristian 
Hintikka, Samu Johannes Elsilä.
Tuira: Tyyne Orvokki Heikki-
lä, Náddjá Álettá Risten-Rávd-
ná Hämäläinen, Taimi Annik-
ki Kemppainen, Jooa Julius Ket-
tunen, Kasper Johannes Kilpi-
nen, Erin Helena Myrskykari, Lu-
ka Petteri Myyryläinen, Eeli Esa 
Iisakki Nyman, Eeli Eemeli Rin-
tala, Alma Matleena Törmänen, 
Enni-Sofia Mirjami Aula, Matilda 
Eeva Alina Help, Mila Linnea Hir-
vonen, Leo Voitto Viljami Huhte-
lin, Toivo Ilmari Karvinen, Myrsky 
Aimo Anselmi Klemetti, Lilli Lyy-
dia Leppänen, Julius Tapio Johan-
nes Levänen, Eemil Kasperi Alek-
sander Palosaari, Ella-Noora So-
fia Sorakangas, Alex Sethawuth 
Vasara, Eerin Minerva Virranmä-
ki, Joose Viljami Visakova, Kiira 
Sofia Väänänen.

Vihityt
Tuomiokirkko: Mauri Olavi 
Rukajärvi ja Paula Tellervo Par-
hi, Pekka Jouko Vähäsarja ja Lee-
na Maria Kouri, Jani Markku En-
sio Savolainen ja Annimari Johan-
na Sinkkonen.
Karjasilta: Joni Petteri Tolonen 
ja Hanna Maria Hakanpää, Jari 

Pekka Niemelä ja Helena Tuulik-
ki Ylisirniö, Karjasilta: Tommi Mi-
kael Karsikas ja Eevi Elisa Tiainen, 
Artturi Mikael Syri ja Saara Hilja 
Elisi Karttunen, Sami Tapani Kou-
va ja Essi Katariina Yli-Korpela.
Kiiminki: Lasse Elias Kärki ja 
Linda Roosa Katariina Poukkula.
Oulujoki: Erkki Olavi Latola ja 
Eila Maarit Rasmus.
Tuira: Jani Petteri Laine ja Saija 
Virpi Irina Kotila, Erkki Johannes 
Piekkari ja Suvi Päivikki Kämäräi-
nen, Mikko Sakari Lehto ja Taija 
Marianna Ylitolva, Pauli Petrus 
Keijonpoika Pylväs ja Satu Tuu-
lia Sakko, Juha-Matti Tölli ja Ii-
na Juulia Väyrynen, Juho Matias 
Haapakoski ja Suvi Marjaana Lep-
pänen, Juho Voitto Allan Huhtelin 
ja Hanna-Leena Kristiina Haapa-
niemi, Timo Kaarlo Juhani Tolo-
nen ja Teija Tiia Tuulia Timonen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Tauno Ola-
vi Jämsä 87, Fanni Siltakoski 88, 
Rauha Amanda Tiainen 90, Aili 
Maria Heikkinen 92, Pirjo Helinä 
Saarela 67.
Haukipudas: Ilmo Heikki Kor-
honen 82, Rauha Airi Irmeli Joke-
la 66, Esko Henrikki Savela 66, Hil-
da Elvira Mehtälä 10.

Karjasilta: Matti Johannes Har-
ju 65, Betty Kaarina Honkanen 
77, Pekka Sulevi Niskajärvi 65, Ei-
no Jaakko Hyvärinen 89, Siiri Ai-
na Liukko 91, Aili Elvi Mäntylä 97, 
Veikko Johannes Oja 81, Väinö 
Pulkkinen 85, Anne-Birgitta Har-
moinen, 43.
Kiiminki: Arvi Matti Tolonen 84.
Oulujoki: Sakari Johannes Kyn-
käänniemi 78, Maria Kristiina Ai-
nassaari 67, Matti Petteri Holap-
pa 72, Aili Elisabet Petäjäkangas 
87, Ulla Kaarina Reinikka 86, Aar-
ne Seppänen 80, Martti Juhani 
Ylitalo 58.
Oulunsalo: Elli Margareta Kari 
80, Väinö Jorma Koskiaho 79. 
Tuira: Raisa Haapalainen 86, Ai-
no Eliina Hedman 85, Suoma So-
fia Mätäsaho 84, Reino Jalmari 
Niemelä 79, Tuomas Petteri Piip-
po 24, Briitta Hannele Saarinen 
68, Paavo Juhani Väänänen 51, 
Vieno Linnea Karjalainen 86, Rit-
va Kyllikki Keränen 55, Pentti Ola-
vi Niemelä 74.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkkoseura-
kunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 tavattavissa 
ma–to klo 10–14
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a,
Keskustan srk-talo
Isokatu 17,
Heinätorin srk-talo  Alek-
santerinkatu 71,
Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2,
Vanha pappila  
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 29.5. klo 10. Oulun 
tuomiokirkko. Johtaa piispa Sa-
muel Salmi ja saarna Pekka Asi-
kainen. Esirukous Ari-Pekka Met-
so. Kanttori Lauri-Kalle Kallunki 
ja urkuri Péter Marosvári. Diako-
niavihkimys. Radiointi radio Poo-
ki ja www.virtuaalikirkko.fi.
Kevätperhekirkko su 29.5. klo 
15 Oulun tuomiokirkko. Toimit-
taa Salla Autere ja kanttorina Pé-
ter Marosvári. Tuomiokirkkoseu-
rakunnan isosten tehtävään siu-
naaminen.
Ordinaatiomessu su 5.6. klo 
10 Oulun tuomiokirkko. Johtaa 
piispa Samuel Salmi ja saarna 
Satu Saarinen. Kanttori Raimo 
Paaso ja urkuri Péter Marosvári. 
Radiointi radio Pooki ja lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, Keskustan srk-
talo. Ajanvaraus taloudellisissa 
asioissa puhelimitse 044 3161 419 
tai käymällä paikan päällä.
Diakonian aamu 31.5. klo 
9–11, Keskustan srk-talo. Työttö-
mien ja vähävaraisten maksuton 
aamupala ja kaikenikäisten juttu-
tupa. Aamupala tarjolla klo 10.30 
asti. 

Harrastukset ja kerhot 
Silmukka käsityöpiiri ke 1.6. 
ja 8.6. klo 10–13 Oulun tuomio-
kirkon krypta. Kerho kokoontuu 
keskiviikkoisin kahvin, kohtaa-
misen ja käsitöiden merkeissä. 

Nuorten aikuisten peli- ja nuotioilta 
torstaisin klo 18–21 (11.8. asti) Hietasaaren leiri-

keskuksessa. Mahdollisuus sanomiseen ja uintiin. 
Eväät ja hartaus seurakunnan puolesta. 

Worship Service in Arabic on every Sunday at 3.30 pm in 
Kaukovainio Chapel (Address: Hiirihaukantie 6). Teafellowship 
af ter the service. Arabiankielinen hartaus Kaukovainion 
kappelilla sunnuntaisin klo 15.30. Hartaus on osin suomeksi. Tee-
hetki hartauden jälkeen. Järjestää sudanilaiset kristityt.

Kansainvälisyys – In English
English Worship Service, englanninkielinen hartaus 
su 29.5. klo 16 Pyhän Luukkaan kappeli. Kansainvälisten ihmisten 
viikoittainen kokoontuminen. Weekly gathering for international 
people. Service every Sun at 4 pm in St. Luke’s Chapel. Kaksikieli-
nen pyhäkoulu, Sunday school for children. Kirkkokahvit, cof fee 
fellowship. Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa.
English Worship Service, englanninkielinen harta-
us su 5.6. klo 16 Pyhän Luukkaan kappeli. Kansainvälisten ihmis-
ten viikoittainen kokoontuminen. Weekly gathering for interna-
tional people. Service every Sun at 4 pm in St. Luke’s Chapel. Kaksi-
kielinen pyhäkoulu, Sunday school for children. Kirkkokahvit, cof-
fee fellowship.

Suvivirsi-
tapahtuma 

26.5. klo 14–17
Rotuaarilla.

Paikalla on tavattavissa 
seurakunnan työntekijöitä 
ja laulun lomassa on pieniä 
leikkimielisiä kisoja. Oulun 
Sotilaskoti tarjoilee maan 
kuuluja munkkeja ja kah-
via. Suvivirsi lauletaan ai-
na tasatunnein, viimeisen 

kerran klo 17. 

Kesäperhekerhot
9.6. klo 10–11.30 Keskustan srk-talo
7.7. klo 10–11.30 Heinätorin srk-talo 

Kesäperhekerho on lasten ja aikuisten 
kohtaamispaikka, johon lapsi tulee yhdessä 
huoltajansa kanssa. Kerho alkaa yhteisellä 

hartaushetkellä, jonka jälkeen juodaan kahvit ja 
mehut, askarrellaan ja leikitään. Päätämme kerhon 

aikuisten ja lasten yhteisellä laulu/lorutuokiolla. 

Silmukka käsityökerho kokoon-
tuu Cafe Kryptassa keskiviikkoi-
sin. Silmukassa tehdään käsitöi-
tä mukavan yhdessä olon ja kah-
vittelun siivittämänä. Kaikki käsi-
töistä kiinnostuneet ovat lämpi-
mästi tervetulleita mukaan. 

Tuomiokirkko-
seurakunnan 

vapaaehtoisten 
kiitosilta 

ke 8.6. klo 18–20 Hietasaa-
ren leirikeskuksessa. 

Ohjelmassa yhdessäoloa, 
nuotio eväitä 

ja iltakahvit. Eväät 
tarjoaa seurakunta.

Kesäkahvila Krypta avaa ovensa 30.5. 
Aukioloajat: ma–to klo 10–19 ja pe 10–15. 

Myytävänä tuoreita leivonnaisia sekä  
silmukkalaisten tekemiä käsitöitä. 

Sanna K
rook

Muistisairaille 
etsitään laulavia ystäviä
Oulun ev.lut. seurakunnat etsivät laulutaitoisia vapaaehtoisia 
muistisairaiden tueksi. Laulavaksi ystäväksi voi lähteä kuka ta-
hansa laulutaitoinen, joka haluaa palvella muistisairaita laulun 
ja musiikin avulla.

Tehtävään annetaan koulutus maanantaina 12.9. klo 18–
19 Keskustan seurakuntatalossa Isokatu 17, 2. krs.
Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös jo mukana olevat laulajat.

Mukaan voi ilmoittautua internetin kautta osoitteessa www.va-
paaehtoistyo.fi, Markku Palosaarelle, p. 044 316 1420, tai oman 
seurakunnan yhteyshenkilölle.
Haukiputaan seurakunta: 
diakoniatyöntekijä Johanna Kerola, p. 045 1393 993
Kiimingin seurakunta: 
kanttori Jarkko Metsänheimo, p. 0400 487 187
Oulunsalon seurakunta: 
diakoniatyöntekijä   Maija Sivula, p. 044 7453 853
Tuomiokirkkoseurakunta: 
diakoniatyöntekijä Kirsi Karppinen, p. 040 5747 181
Oulujoen seurakunta: 
kanttori Leo Rahko, p. 040 7300 408
Tuiran seurakunta: 
diakoniatyöntekijä Paula Mikkonen, p. 040 7235 880
Karjasillan seurakunta: 
diakoniatyöntekijä Asta Leinonen, p. 040 5747 157

Kevätkonsertti 
sunnuntaina 29.5. klo 13–14 
Oulun kaupunginsairaalan ala-aulassa.
Kamarikuoro Melodiam esittää keväisiä lauluja ja virsiä. 
Kuoroa johtavat Johan Myllynen ja Altti Inkeroinen.
Hartauden pitää sairaalapastori Juha Tahkokorpi.

A
rkistoi / Sanna Turunen

KODINSIUNAUS
 Rauhaa, suojaa ja rakkautta

Rauhan Tervehdys ilmestyy 
kesällä harvemmin.

Ilmestymispäivät ovat: 
9.6., 23.6., 14.7., 4.8., 18.8.
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sälomalla.

Musiikkitilaisuudet
Satakielten levynjulkis-
tuskonsertti su 29.5. klo 19 
Kiimingin seurakuntakeskukses-
sa. Konsertissa esiintyvät uudel-
la "Siivilleen"-levyllä laulavat tyt-

taivasalla meren rannalla. Pu-
heenporinaa, kalan ja makkaran 
paistoa. Mahdollisuus saunoa. 
Mukana vapaaehtoistoiminnas-
sa olevia miehiä, sekä pasto-
ri Pekka Mustakallio ja nuoriso-
työnohjaaja Pekka Rintamäki.

Menot Oulun seurakunnissa 26.5.–9.6.2016

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seura-kun-
ta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Wirkkula
Kirkkotie 10

Martinniemen srk-koti 
Repolantie 2

Kellon srk-koti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. 040 5844 406 
Kirkonniementie 6
90900 Kiiminki
kiiminki.seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 29.5. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Pauli Niemelä, avus-
taa Jaana Kontio, kanttorina Jark-
ko Metsänheimo, mieskvartetti. 
Messu su 5.6. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Marika Huttu, avus-
taa Seija Lomma, kanttorina Sari 
Wallin, Rauha Jokikokko, kantele.
Raamattupiiri to 26.5. klo 10 
Montin-salissa.
Lähetyspiiriä ei ole ti 31.5. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön taloudelli-
sissa asioissa ajanvaraus 
maanantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 30.5. klo 
9.30–10.30 Kiimingin Vanhusten-
taloyhdistyksen kerhohuoneella 
Kolamäessä. Viimeinen kerta täl-
le keväälle. Lämmin Kiitos kaikil-
le vapaaehtoisille ja yrityksille 
toiminnan mahdollistamisesta. 
Hyvää kesää kaikille! 

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot, perhekahvi-
lat ja päiväkerhot ovat jää-
neet kesätauolle. Kesäkerhot al-
kavat 6.6. Kts. erillinen ilmoitus. 
Esikkoryhmä tiistaina 31.5. 
klo 10–12 Jäälin kappelis-
sa. Kevään viimeinen esikko.  
Hyvää kesää!

Harrastukset ja kerhot
Naisten kasvuryhmä on ke-

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 29.5. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Leena Brockman, avus-
taa Martti Heinonen. Messudia-
konina Tarja Kainulainen. Kant-
torina Hannu Niemelä. Musiikki-
avustajana Silja Niemelä, huilu. 
Messun jälkeen pystykahvit kir-
kossa. 
Messu su 5.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jari Flink, avustaa 
Jaakko Tuisku. Kanttorina Eeva 
Holappa. Messudiakonina He-
li Puuperä. Kirkkokahvit srk-kes-
kuksessa. 
Yhteiskristillinen rukous-
ilta to 26.5. klo 18 Helluntaiseu-
rakunnan rukoushuoneella Kel-
lossa. 

Harrastukset ja kerhot 
Miesten ilta ke 1.6. klo 17 Iso-
niemen leirikeskuksessa. Ollaan 
porukalla nuotiolla kodassa tai 

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkouluhetki leikki-
puistoissa to 26.5. klo 10 Sark-
kisenmutkan, Sampantien ja 
Vaajatien leikkipuistoissa. Li-
säksi leikkipuistopyhik-
siä klo 10 seuraavissa leikki-
puistoissa: ma 30.5. Perhotiellä, 
ti 31.5. Sampantiellä, ke 1.6. Iso-
niityllä, to 2.6. Junttapolulla, pe 
3.6. Ristonpolulla, ma 6.6. Sark-
kisenmutkassa, ti 7.6. Raappa-
nanpuistossa, ke 8.6. Nilonrin-
teellä ja to 9.6. Allihaassa. Sää-
varaus.

Apua ja tukea
tarvitseville

Leiri kehitysvammaisten 
lasten perheille 10.–12.6. 
Isonniemen leirikeskuksessa. Ks. 
ilmoitus.
Diakonian ajanvaraus ja 
päivystys maanantaisin klo 9–11 

tökuorot. Satakielet- ja Laulu-
joutsenet- tyttökuoroja johtaa 
Ulla Metsänheimo, pianoa soit-
taa Mari Heilimo ja huilua Paulii-
na Sormunen. Konsertissa esiin-
tyy runsaasti hyviä tyttösoliste-
ja. CD-levyä myydään 20 € hin-
taan. Levyn laulut kertovat luon-

Perinteiset 
lasten kesäkerhot  
Perinteisiä lasten kesäkerhoja järjestetään 
Kiimingissä Kirkkopirtillä ja Jäälissä Jäälin kappelilla. 
Kesäkerhoon ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon, vaan 
ilmoittautuminen tapahtuu paikan päällä lasta tuotaessa 
ja toiminta on maksutonta. 
Kesäkerho toimii arkipäivisin 6.–16.6. välisenä aikana 
Kirkkopirtillä ja Jäälin kappelilla. Tällä aikavälillä voitte 
valita joko aamu- tai iltapäivän ryhmän. 
Aamupäivän ryhmä kokoontuu klo 9–11.30 ja iltapäivän 
ryhmä klo 12.30–15. Kesäkerhoon voivat osallistua 
lapset, jotka ovat syntyneet vuosina 2009–2012.
Omat eväät mukaan. 
Toiminnasta vastaavat seurakunnan lastenohjaajat sekä 
nuoret avustajat.  
Kyselyihin vastaavat lastenohjaajat: 
p. 040 7431 902 /  Kirkkopirtti ja 
p. 0400 835 374 / Jäälin kappeli.  

Leiri kehitysvammaisten 
lasten perheille 
10.–12.6. Isonniemen leirikeskuksessa. 

Leirillä yhteistä tekemistä koko perheelle, virkistäytymistä, hil-
jentymistä, askartelua, maittavaa ruokaa sekä sau-
nomista ja uimista.  Hinta 19 € / aik, 13 € / 4–18-v. 
ja alle 3-v. ilmaiseksi.  Leiri on tarkoitettu ensi-
sijaisesti Haukiputaan seurakunnan jäsenil-
le. Ilm. 27.5. mennessä www.oulun-
seurakunnat.fi/tapahtumat. 
Lisätietoja Minna Similä, 
p. 040 8668 319. Ilmoittautuneille lähe-
tetään leirikirje. 

w
w

w
.youtube.com
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lein ISD

nosta, erityisesti linnuista ja mu-
kana on myös hengellisiä laulu-
ja. Kolmessa laulussa mukana 
on myös miesäänisiä poikia, jot-
ka esiintyvät isompien tyttöjen 
kanssa nuorisokuorona.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 29.5. klo 
17 kevätjuhla ry:llä, Markku Jaak-
kola su 5.6. klo 12 seurat ry:llä, 
Aarne Mikkonen.

Nuotioilta
joka toinen keskiviikko klo 18

8.6. Kirkkorannassa
22.6. Jokelan koululla

6.7. Kellon Kiviniemen rannassa
20.7. Koljunmajalla
3.8. Kalimenkylällä
17.8. Virpiniemessä

Osoitetiedot nettisivuilla ja kirkollisissa 
lähempänä tapahtumaa. Illanvietossa 

kahvittelua, makkaranpaistoa, 
hartaushetki ja yhteislaulua.

Varustautuminen sään mukaisesti. 
Mukaan voi ottaa oman retkijakkaran. 

Suvivirsipäivän lauluilta 
torstaina 26.5. klo 18 kirkkorannassa, 

sateen sattuessa srk-keskuksessa. 

Mukana Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro 
ja seurakunnan lapsikuoro, yhteislaulua.

 Kolehti Kirkon Ulkomaanavulle.

srk-keskuksessa, p. 044 7310 232. 

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Hau-
kipudas: seurat su 29.5. klo 14 
Kultasimpussa ja klo 17 kirkossa, 
seurat su 5.6. klo 16 ry:llä. Kello: 

seurat su 5.6. klo 17 ry:llä. Joki-
kylä: seurat su 12.6. klo 18 ry:llä, 
seurat su 19.6. klo 18 ry:llä.

A
rkisto / R

aija K
urki

Retki Kuhmon 
kamarimusiikkiin 
perjantaina 22. heinäkuuta.

Retken hinta 80 euroa sisältää 
kaksi konserttilippua (konsert-
teihin 64 ja 66), kahvit menomat-
kalla Paltaniemellä ja ruokailun 
Kuhmossa. 
Lähtö Kiimingistä entisen kun-
nanviraston edestä klo 7. Kyytiin 
voi nousta myös Kuusamontieltä 
Jäälin kohdalta tai Oulun linja-autoasemalta. 
Ilmoittautuminen tapahtuu seurakunnan nettisivujen kaut-
ta www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat. Linkki ilmoittau-
tumiseen on sivun oikeassa laidassa. Ilmoittautumisaikaa on 
1.–30.6. 
Ei puhelinilmoittautumisia. 

Lisätietoa konserteista sivulla www.kuhmofestival.fi/ohjel-
ma ja muusta ohjelmasta Leena Mikkoselta, 
p. 040 7543 151 tai Sari Wallinilta, p. 0400 839 461.
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Kappelimessu
sunnuntaina 29.5. klo 12 Maikkulan kappelissa. 
Kevät on täällä! Kevään viimeisen kappelimessun toimittaa 
Juha Vähäkangas. Musiikista vastaa kanttori Riitta Riippo 
ja Chapel-bändi. Laulukirjana käytetään nuoren seurakun-
nan punaista veisukirjaa. Messun jälkeen makoisat kirkko-
kahvit. Lisäksi Karjasillan seurakunnan taidepyhisläisten 
taidenäyttelyssä esillä kaikki kevään työt.

Messu  
su 29.5. klo 12 Kaukovainion kappelissa. 
Kevään viimeisen kappelimessun toimittaa toimittaa Mir-
jami Dutton, avustaa Kimmo Kieksi, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Kirkkolounas.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko
Nokelantie 39

Kastellin kirkko
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  Kan-
gaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta.

Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu  su 29.5. klo 10, Karjasil-
lan kirkko. Toimittaa Satu Kreivi-
Palosaari, avustaa Kimmo Kiek-
si, kanttorina Juha Soranta. Mu-
siikissa avustaa Cantio Laudis. 
Radio Dei. Messun jälkeen mah-
dollisuus keskusteluun ja ruko-
ukseen. Kirkkokahvit. 
Messu su 29.5. klo 10, Kastellin 
kirkko. Toimittaa Mirjami Dut-
ton, avustaa Juha Kivirasi, kant-
torina Ilkka Järviö. 
Messu su 29.5. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa Esa 
Nevala, avustaa Ulla Mitrunen-
Nyyssönen. Kanttorina Sirpa Il-
vesluoto. Naiskuoro avustaa.  
Kirkkokahvit. 
Messu  su 29.5. klo 12, Kaukovai-
nion kappeli. Ks. ilmoitus.
Kappelimessu su 29.5. klo 12, 
Maikkulan kappeli.  Ks. ilmoitus.
Kolehti Intian raamattutyölle, 
Suomen Pipliaseura ry:n kautta.
Messu su 5.6. klo 10, Karjasillan 
kirkko. Toimittaa Maija Hyvönen, 
avustavat Kimmo Kieksi, Auli Ki-
pinä, kanttorina Ilkka Järviö.
Kevätkylvön siunaaminen. Kirk-
kolounas ja -kahvit. 
Sanajumalanpalvelus su 
5.6. klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Toimittaa teologian ylioppilas 
Toomas Takala, kanttorina Juha 
Soranta. 
Kolehti lähetystyöhön Suomen 
Lähetysseuran kautta teemal-
la "Kirkko puhuu syrjäytettyjen 
puolesta".

Maikkulan ja Kauko-
vainion kappeleiden 
messut jäävät kesä-
tauolle ja jatkuvat jäl-
leen syyskuussa.

Hengelliset tilaisuudet
Raamattupiiri  ke 1.6. klo 18, 
Karjasillan kirkko.
Maikkulan raamattupiiri to 
26.5. klo 18, Maikkulan kappeli.
Majakkailta pe 27.5. klo 19, Py-
hän Andreaan kirkko. Ks. ilmoi-
tus.

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro Kaukovainiolla to 
26.5 klo 9, Kaukovainion kappeli. 
Aamupuuro Kaakkurissa pe 
27.5. klo 9, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 

Lapsille ja
lapsiperheille 

Perheiden kesäilta ti 7.6. 
Lämsänjärven kaupunkileirikes-
kuksessa klo 18. Mukavaa yhdes-
säoloa, makkaranpaistoa ja ilta-
hartaus.

Eläkeläisten kesäkerhot 2016
Kesäkuussa  
Pyhän Andreaan kirkko to 9.6. klo 12–13.30 
Kastellin kirkko to 16.6. klo 13–14.30
Karjasillan kirkko to 23.6. klo 13–14.30

Heinäkuussa
Maikkulan kappeli ma 4.7. klo 12–13.30
Pyhän Andreaan kirkko to 14.7. klo 12–13.30
Kastellin kirkko to 21.7. klo 13–14.30
Karjasillan kirkko to 28.7. klo 13–14.30

Kauneimmat hengelliset 
laulut -yhteislaulutilaisuus 
sunnuntaina 29.5. klo 12 Karjasillan kirkossa. 
Laulattajina Anne Kemppainen ja 
Eila Niskala, laulusäestykset kanttori 
Juha Soranta. Kokoonnutaan 
messun ja kirkkokahvien jälkeen laulamaan 
tunnetuimpia ja rakastetuimpia hengellisiä 
lauluja ja virsiä, matalissa sävellajeissa. 
Kerätään kolehti nuorten hyväksi 
Yhteisvastuukeräyksen kautta.

Purot virtaamaan, vedet 
solisemaan -kevätlaulajaiset 
sunnuntaina 29.5. klo 15 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Yhteislaulutilaisuus, jossa mukana Pyhän Andreaan tyttökuo-
ro. Kevätlaulutapahtuma, jossa lauletaan yhdessä hengellisiä 
ja ei-hengellisiä kevätaiheisia lauluja. Pyhän Andreaan tyttö-
kuoro esiintyy. Tilaisuudessa käytämme lauluvihkosta, josta 
on mahdollisuus esittää myös omia laulutoiveitaan. Laulu ilon 
tuottaa, laulu yhdistää, joten lämpimästi tervetuloa!

Konsertti Ylivieskan 
kirkon urkujen hyväksi 
maanantaina 30.5 klo 19 Karjasillan kirkossa. Oamk:n musiikin 
opiskelijat esiintyvät. Tilaisuudessa kerätään kolehti Ylivieskan 
kirkon urkujen hyväksi. 

Karjasillan kirkossa 
To 26.5. klo 10 Lintulammen koulu. 
To 2.6. klo 10 Teuvo Pakkalan koulu. 
To 2.6. klo 12 Pohjankartanon koulu. 

Pe 3.6. klo 9 Kaukovainion koulu. 
Pe 3.6. klo 11 Madetojan musiikkilukio.

Pyhän Andreaan kirkossa 
Ke 1.6. klo 9, 10 ja 12 Metsokankaan koulu.

To 2.6. klo 8.30, klo 9.40 ja klo 11 Kaakkurin koulu. 
Pe 3.6. klo 9 Oulunlahden koulu ja Sarasuon koulu. 

Kastellin kirkossa 
Ma 30.5. klo 9 Knuutilankankaan ja Lämsänjärven koulu.

Maikkulan kappelissa
Ti 31.5. klo 8.15, klo 9.15, klo 10.15 ja klo 11.15 

Maikkulan koulu.
Ke 1.6. klo 9 Patamäen koulu.

Koulujen 
kevätkirkot 2016

Vasamon arvoitus 
ti–to 7.–9.6. Vasamon leirikeskuksessa. 
Minkä arvoituksen Vasamo kätkeekään? 
Kesäleiri 2.–6.-luokkalaisille tytöille ja pojille. 

Leirillä opetellaan salapoliisitoiminnan alkeita, askarrellaan, 
leikitään, pelaillaan, saunotaan, uidaan ja hiljennytään yhdes-
sä. Leirin hinta on 31 € / lapsi, sisaralennus -25%. Hinta sisältää 
matkat, majoituksen, ohjelman sekä vakuutuksen. Ilmoittau-
tuminen 27.5. mennessä www.oulunseurakunnat.fi - Vasamon 
arvoitus. Mukaan mahtuu 20 lasta. Etusijalla Karjasillan ja Tuo-
miokirkkoseurakunnan lapset. 
Lisätietoja nuorisotyönohjaaja Kaija Siniluoto, 
p. 050 5249 779 ja Juha Kivirasi, p. 040 5752 713

Diakoniapiknik
Tiistaina 7.6. klo 18 Lämsänjärven 
leirikeskuksessa, Hiihtomajantie 2

Hyväntuulisella piknikillä paistetaan makkaraa ja herkutellaan 
räiskäleillä. Ohjelmassa myös yhteislaulua ja mahdollisuus ul-
koilla kesäillassa pihapelejä, kuten mölkkyä, pelaten. Hauskan 
tietovisan parhaat palkitaan.

Piknikille ovat kaikki tervetulleita yksin ja yhdessä.
Sateen sattuessa piknik siirtyy pihalta sisälle.

Sinua odotetaan!

Karjasillan seurakunta / diakoniatyö
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 29.5. klo 10, Hintan 
seurakuntatalo. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, kanttoreina San-
na Leppäniemi ja Lauri Nurkka-
la, Oulujoen kirkkokuoro. 
Messu su 29.5. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Ilkka Mäki-
nen, kanttorina Jaakko Rahko. 
Vanhusten kirkkopyhä, kirkko-
kahvit.  
Messu  su 29.5. klo 12, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Antti 
Leskelä, kanttorina Leo Rahko. 
Rauhanyhdistyksen kirk-
koseurat  ti 31.5. klo 19, Myl-
lyojan seurakuntatalo. Jukka 
Kolmonen, Kalevi Haapalahti.  
Messu su 5.6. klo 10, Hintan 
seurakuntatalo. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, saarna Heik-
ki Pesämaa, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. 
Messu su 5.6. klo 12, Turkan-
saaren kirkko. Toimittaa Pentti 
Kortesluoma, saarna Heikki Pe-
sämaa, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.
Sanajumalanpalvelus su 
5.6. klo 10, Yli-Iin kirkko. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttorina 
Anja Hyyryläinen.
Sanajumalanpalvelus su 
5.6. klo 12, Ylikiimingin kirkko. 
Toimittaa Olavi Isokoski, kant-
torina Leo Rahko.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus 
talou dellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11 p. 040 7033 690. 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89,
90650 Oulu
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Oulujoen 
seurakunta

Ylikiiminki
Harjutie 5 
Avoinna sop.muk. piirikappa-
lainen 
p. 040 7300 407

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 26.5.–9.6.2016

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta @evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Pysäkki
Kauppiaantie 5

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 29.5. klo 10 Oulunsa-
lon kirkko. Ks. ilmoitus.
Kyläkamari  ma 30.5. ja ma 6.6. 
klo 11. Paikalla myös SPR:n Ter-
veyspointti.
Hartaus ke 1.6. klo 13.30 Salon-
kartano, Maija Sivula, Pirjo Män-
tyvaara.
Seurakuntakerho to 2.6. 
klo 11. Kevätkauden päättäjäi-
set vietämme ulkona sisäpihal-
la, sään niin salliessa. Ohjelmas-
sa makkaran paiston ja kahvitte-
lun ohessa yhteislaulua. Maija Si-
vula ja Pirjo Mäntyvaara.
Messu su 5.6. klo 10 Oulunsa-
lon kirkko. Toimittaa Petri Sato-
maa, avustaa Hannele Heinonen, 
kanttori Pirjo Mäntyvaara, kirk-
koväärti Seppo Puolitaival, kirk-
kokahvit. Radiointi Radio Dei.
Hartaus ke 8.6. klo 13.30 Salon-
kartano, Päivi Liiti, Anna-Kaisa 
Pitkänen.

Lapsille ja
lapsiperheille

Kesäperhekerho ma 6.6. klo 
9.30 ja  to 9.6. klo 9.30 Toimitalol-
la. Ks. ilmoitus. 
Kesäkerho v. 2010–2012 
syntyneille lapsille ti 7.6. klo 
12.30 ja pe 10.6. klo 9. Ks. ilmoi-
tus. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian aamupuuro ti 
31.5. ja ti 7.6. klo 9–10 Pysäkillä. 
Diakonian aamupuuro on tarkoi-
tettu  vähävaraisille ja yksinäisil-

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapsetjavar-
haisnuoret/tapahtumat, löyty-
vät päiväkerhot, pikkukoulut, 
perhekerhot ja nuorten kerhot. 

Suvivirsi-tapahtuma
torstaina 26.5. klo 15–17 Kapteenissa.

Suvilinnun lauluhetki klo 15.
Yhteislauluja Suvilinnun lauluvihkosta,
laulattajana kanttorit Pirjo Mäntyvaara

ja Anna-Kaisa Pitkänen, lasten lauluryhmä. 
Puhe kirkkoherra Petri Satomaa.

Sopan jakoa kenttäkeittiöstä.
Paikalla seurakunnan työntekijöitä.

Keräys Kirkon Ulkomaanavulle.

Keskustelu- ja muissa asioissa 
voi ottaa yhteyttä alueen dia-
koniatyöntekijään.

Lapsille ja
lapsiperheille Suvivirsi-tapahtuma

to 26.5. klo 12–15 Ylikiimingin Arinan pihalla. 
Mukana lauluryhmä ja lapsikuoro. 

to 26.5. klo 12–15 Yli-Iin Salen pihalla. 
to 26.5. klo 13 Hintan srk-talolla. 

Laulaen iloa jaamme – musiikki yhteistä on. 
Suvivirsi kajahtaa jälleen. Laulamme yhdessä kevät- ja kesä-
aiheisia lauluja pianon säestyksellä. Kahvitarjoilu ja vapaa-

ehtoinen maksu, jonka tuotto menee Kirkon Ulkomaanavul-
le ja kohdistuu kehitysmaiden lasten ja nuorten koulutuksen 

hyväksi.
to 26.5. klo 15–17 Kivikkokankaan päiväkodilla.  

Sotilaskotisisaret tarjoavat jauhelihakeittoa
ja munkkikahvit.

Suvenjuhla
torstaina 9.6. klo 17 Myllyojan asukastuvalla, 
Jokivarrenpolku 5. Kahvitarjoilu, karkkiarvaus, arpoja, musiik-
kia ja tarjouslippuja Yrjänäisen puutarhalle. 
Klo 17.30 mahdollisuus tutustua Yrjänäisen pihapiirissä opas-
tetusti Suomen kenttätykistön ensimmäisten laukausten 
muistomerkkiin. Puheita, runoja, musiikkia, yhteislauluja klo 
18. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Parkkipaikkoja on rajoitetusti, jos 
mahdollista tule mieluummin kävellen tai pyörällä. Järjestäji-
nä: Myllyojan suuralueen yhteistyöryhmä, Yrjänäisen puutar-
ha, Hintan Martat, Tuvan 
seniorisoittajat ja Oulujoen seurakunta.

Päivystävä pappi 
on tavattavissa Hintan seurakuntatalon 
sakastissa, Hintantie 89 
ma, ti, ke  1.6.–30.8.  klo 9–11, p. 044 7883 990.

Freeim
ages

Myllyojan seurakuntatalolla 
pidettävä Kahvila-puoti sai nimen 

Kahvimylly 
Nimeä perusteltiin mm. näin:
"Nimestä käy esille kaupunginosa ja tarjolla oleva 
virvoke. Kahvimylly jauhaa arjen ilon ja surun pavut pie-
nemmiksi ja helpommin käsiteltäviksi  
muruiksi ja tuottaa mielihyvää ihmisil-
le". Kesällä Kahvimylly pyörii  Myllyojan 
seurakuntatalolla
to 16.6. klo 13
to 21.7. klo 13
to 18.8. klo 13

Kesäkerho 
torstaina 9.6. 
klo 13 Myllyojan 
seurakuntatalossa. 

Kesäkerho varttuneille 
kahvin ja pullan kera. 

Kesäperhekerho
maanantaina 6.6. klo 9.30–11.30 ja

 torstaina 9.6. klo 9.30–11.30 seurakunnan Toimitalolla.

Kesäperhekerhossa ulkoillaan, 
kahvitellaan ja tavataan tuttuja. 

Kerho on ilmainen, eikä sinne tarvitse 
ilmoittautua etukäteen.

 

Kesäkerho 
v. 2010–2012 syntyneille lapsille 

tiistaina 7.6. klo 12.30–15 ja 
perjantaina 10.6. klo 9–11.30 seurakunnan Toimitalolla.  

Lasten kesäkerhoon tarvitset mukaan 
pienet eväät ja ulkoiluun sopivat vaatteet. 

Mukaan mahtuu 17 ensimmäistä, 
saapumisjärjestyksessä.

Luomakunnan sunnuntai 
”Hän on tehnyt sinne majan auringolle” 
Psalmi 19

le oulunsalolaisille.  Puuron lisäk-
si ateriaan kuuluu leipä lisukkei-
neen, kahvi tai tee.

Lähetys
Teetä, tekemistä ja tari-
noita -matkaryhmän lä-
hetyskahvila – kohtaamis-
paikka la 28.5. klo 18 Keskustan 
seurakuntatalolla, Isokatu 17. 

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Kir-
konkylä su 29.5. klo 16 seu-
rat ry:llä Petri Satomaa, Pek-
ka Kinnunen. Su 5.6. klo 16 seu-
rat ry:llä Johannes Tuomela, Esa 
Kurkela. Salonpää su 29.5. klo 
16 seurat ry:llä.

"Kiviset ja Soraset" -telttaleiri 
20.–21.6. Umpimähkän leirikeskuksessa

Leirillä luvassa pelejä, leikkiä, kilpailuja, askartelua ja kaikkea 
muuta mukavaa leiritoimintaa Umpimähkän luonnonkauniis-
sa maastossa. 
Leirillä yövytään puolijoukkueteltoissa mutta myös kotona yö-
pyminen on mahdollista. Hinta on 20 euroa. 
Ilmoittautuminen on auki 12.6. asti. Linkki ilmoittautumiseen 
löytyy osoitteesta oulunseurakunnat.fi/oulunsalonseurakunta
Lisätietoja Jussilta, p. 044 7453 852 
ja Kirsiltä, p. 040 7720 373.

Messu su 29.5. klo 10 Oulunsalon kirkossa.
Toimittaa Päivi Liiti, avustaa Riitta Markus-

Wikstedt, kanttori Pirjo Mäntyvaara,
 Uusi Ääni, kirkkoväärti Pirjo Weisell

9–13-vuotiaille!
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7884 059
tavattavissa 
ma–pe klo 10–14

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan srk-koti
Koskelantie 86

Rajakylän srk-koti
Tervakukkatie 2

Palokan srk-koti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 29.5.  klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Juha Valppu, 
avustaa teol. yo Miikka Huusko-
nen, kanttori Anu Arvola-Greus. 
Suvivirren sunnuntain 
messu su 29.5. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Riikka Honkavaara, avustaa Riit-
ta Louhelainen, kanttori Tommi 
Hekkala, Aino Ruuska, trumpet-
ti. Mukana PopUp -kuoro. Pyhä-
koulu saarnan aikana.    
Messu su 29.5. klo 12, Rajakylän 
srk-koti. Toimittaa Juha Valppu, 
avustaa teol. yo Miikka Huusko-
nen, kanttori Anu Arvola-Greus.  
Messu su 29.5. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa Lau-
ri Kujala, avustaa Soili Pitkänen, 
kanttori Tomi Heilimo.  
Messu su 29.5. klo 15.30, Caritas 
Matriiti, Valtatie 37, 2. kerros. 
Iltamessu su 29.5. klo 18, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Helena Paalan-
ne, avustaa Jaakko Syynimaa, 
kanttori Tommi Hekkala. 
Viikkomessu ke 1.6. klo 19, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Soili Pitkä-
nen, kanttori Tomi Heilimo. 
Messu su 5.6. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Niilo Pesonen, 
avustaa Lauri Kujala, kanttori To-
mi Heilimo. Messun jälkeen Tui-
ran seurakunnan jumalanpalve-
lusavustajien koulutus.  
Messu su 5.6. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa Pet-
teri Tuulos, avustaa Riitta Louhe-
lainen, kanttori Anu Arvola-Gre-
us. Pyhäkoulu saarnan aikana.  
Messu su 5.6. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa An-
na-Leena Häkkinen, avustaa Sti-
ven Naatus, kanttori Anu Arvo-
la-Greus.  
Iltamessu su 5.6.  klo 18, Tui-
ran kirkko.  Toimittaa Päivi Jussi-
la, avustaa Hilla Jurvelin, kantto-
ri Tommi Hekkala. 
Viikkomessu ke 8.6. klo 19, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Stiven Naa-
tus.  
Sanaa teekupin äärellä to 
26.5.klo 17–18.30, Palokan srk-ko-
ti. Lisätietoja antaa diakoni Heli 
Mattila: p. 040 5747145.

Harrastukset ja kerhot 
Pateniemen ja Herukan 
diakoniapiiri to 26.5. klo 13–
14.30, Palokan srk-koti. Lisätieto-
ja antaa diakoni Heli Mattila: p. 
040 5747 145. 
Kaikille avoin raamattu-
piiri to 26.5. klo 17, Rajakylän 
srk-koti. Vetäjänä toimii Jarmo 
Luoto. Tarkemmat tiedot pasto-
ri Riitta Louhelainen, p. 040 5850 
818. 
Käsityökerho ma 30.5. klo 12, 
Tuiran kirkko, Sumppu. 
Eläkeläisten kesäkerho to 
9.6. klo 13–14.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kesäkerhoissa mukana 
diakoniatyöntekijä Sirpa Vähä-
aho-Kuusisto.
Eläkeläisten kesäkerho to 
16.6. klo 13–14.30, Tuiran kirkko. 
Eläkeläisten kesäkerho to 
23.6. klo 13–14.30, Koskelan srk-
koti.
Eläkeläisten kesäkerho to 
30.6. klo 13–14.30, Palokan srk-
koti.

Musiikkitilaisuudet
Kevätkonsertti to 26.5. klo 
19, Pyhän Tuomaan kirkko. Ou-
lun Kamarikuoron kevätkonsert-
ti. Johtajana Kristian Heberg. Va-
paa pääsy, vapaaehtoinen ohjel-
mamaksu 10 €. Tervetuloa! 
Virsilauluilta pe 27.5. klo 19.30, 
Tuiran kirkko. Virsilaulun lomassa 
on musiikki-, runo- ja lauluesityk-
siä. Virsilauluillan kanttori Miikka 
Lehtoaho. Kolehti Yhteisvastuuke-
räykseen. 

 

Eläkeläisten kesäkerho 
to 9.6. klo 13–14.30 Pyhän Tuomaan kirkossa, 

to 16.6. klo 13–14.30 Tuiran kirkossa, 
to 23.6. klo 13–14.30 Koskelan seurakuntakodissa,
to 30.6. klo 13–14.30 Palokan seurakuntakodissa.

Kesäkerhoissa mukana 
diakoniatyöntekijä Sirpa Vähäaho-Kuusisto.

A
rkisto / R

aija K
urki

Apua ja tukea
tarvitseville

Seurakunnan avoin kahvi-
la pe 27.5. klo 12–15, Palokan srk-
koti. Kahvilassa on vapaaehtoi-
nen kahvimaksu. Rahat käyte-
tään Pateniemi-Herukka alueen 
diakoniapiirin toimintaan. Lisä-
tietoja antaa alueen diakoni Heli 
Mattila: p. 040 5747 145.
Diakonian ajanvaraus ma 
30.5 ja ma 6.6. klo 9–11, Tuiran 
kirkko. Taloudellisissa asiois-
sa maanantaisin klo 9–11 p. 044 
3161 412. Muissa asioissa yhte-
ys oman alueen diakoniatyönte-
kijään.

Puistopyhäkouluja
ti 31.5. klo 10 Talvikkipuiston leikkipuistossa.

ti 7.6. klo 10 Ritaharjun leikkipuistossa.

Kesäperhekerho
ke 1.6. klo 10–12 Pyhä Tuomaan kirkossa.

Nallen kesäkiertue – 
Lapsiperheiden Nallekahvila

to 2.6. klo 10–12 Pyhän Tuomaan kirkossa.
ma 6.6. ja to 9.6. klo 10–14 Palokan seurakuntakodissa. 

Lasten kirkko 
kaikille alueen lapsille
ke 8.6. klo 10 Palokan seurakuntakodissa.

Tallinnaan

W
ikipedia

Retki  Tallinnaan
ma–ke 15.–17.8.

Lähdemme elokuiseen Tallinnaan, tutustumme 
kaupunkiin, Marjan Tilkkutaidetaloon ja käymme 
lanka-, nappi-, kangasostoksilla Karnaluksissa. 
Lähde mukaan!
Lähdemme matkaan maanantai-aamuna 
ja palaamme keskiviikko-iltana.
Matkan hinta 305 €, sis. linja-auto- ja laivamatkat,
yöpymiset puolihoidolla Tallinnassa ja Helsingissä,
opastetut kierrokset Taidetalossa ja Helsingin 
oopperatalossa sekä vakuutuksen Oulun ev.lut. 
seurakuntien jäsenille.
Matkalla tarvitaan passi.
Ilmoittautuminen 3.6. mennessä.
Matkalaisille lähetetään erillinen retkikirje.
Lisätietoja: Tarja Oja-Viirret, p. 040 5747 172 ja 
Kirsi Merenheimo-Mäenpää, p. 040 5747 106.

Messukoulutus 
kaikille Tuiran seurakunnan 
jumalanpalvelusavustajille

su 5.6. klo 10–14 Tuiran kirkossa. 
Kouluttajana jumalanpalvelus ja yhteiskunta 

-yksikön johtaja Pekka Rehumäki. Työskentely alkaa 
yhteisellä messulla. Ilmoittautuminen ruokailun takia 

Tuiran seurakunnan kirkkoherranvirastoon 1.6. 
mennessä, p. 08 5314 600, tai tuiranseurakunta@evl.fi. 

Tervetuloa kaikki jumalanpalveluksen 
avustustehtävistä kiinnostuneet!

Virsilauluilta
pe 27.5. klo 19.30 Tuiran kirkossa. 

Virsilaulun lomassa on musiikki-, runo- ja lauluesityksiä. Virsi-
lauluillan kanttorina toimii Miikka Lehtoaho. 

Kolehti yhteisvastuukeräykseen. 

"Jo joutui armas aika" -konsertti
ti 7.6. klo 18 Tuiran kirkossa. 

Keväisiä ja kesäisiä lauluja Tuiran kirkon seurakuntasalissa esit-
tävät Sisko Leinonen, laulu ja Suvi Leinonen, piano ja laulu. Kon-

serttiin on vapaa pääsy. 
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 €.

PopUp -kuoro
su 29.5. klo 9 Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Pyhän Luukkaan kappelin messussa avustaa PopUp 
-kuoro, joka harjoittelee pari laulua ennen messua klo 9. 

Mukaan voi tulla ilmoittautumatta. Messun kanttori Tommi 
Hekkala johtaa kuoron laulut.

K
irkon kuvapankki / Jaani Föhr

Tuiran seurakunnan 
Eläkeläisten leiri 

ma–to 15.–18.8. Rokuan leirikeskuksessa

Tule virkistäytymään, nauttimaan 
Rokuan luonnosta ja yhdessäolosta.

Leiri on tarkoitettu Tuiran seurakuntalaisille ja 
etusijalla ovat leirille ensi kertaa osallistuvat.
Leirin hinta 67 €, sisältää matkat, täyshoidon 

ja tapaturmavakuutuksen 
Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille.

Ilmoittautumiset 
 2.–17.6. Päivi Moilaselle, p. 040 5747 064 

20.–30.6. Sirpa Vähäaho-Kuusistolle, p. 040 7235 880
Sähköisesti osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi.

Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje.

A
rkisto / M

inna K
olistaja
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Naistenpiiri pe 27.5. klo 18.30 
Piippolan srk-kodissa. 
Kolmannen rippikoululei-
rin ryhmäytysviikonlop-
pu la 28.5. klo 10–16 Pulkkilan 
srk-talossa.
Kuorot: Pulkkila: To 26.5. 
kirkkokuoro klo 13.30 ja Stellat 
klo 15.15 srk-talossa. Pyhäntä: 
To 26.5. nuorisokuoro klo 14.30 ja 
lapsikuoro klo 17.45 srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Kesti-
lä: Ompeluseurat pe 27.5. klo 19 
ja seurat su 29.5. klo 14 Pihlajis-
tossa. Pulkkila: Seurat su 29.5. 
klo 19 ja ke 8.6. klo 19 ry:llä. Py-
häntä: Seurat su 29.5. klo 16 ja 
su 5.6. klo 16 (Jouni Hintsala ja Ju-
ha Isomaa) ry:llä. Rantsila: Om-
peluseurat pe 27.5. klo 19 ry:llä. 
Seurat su 29.5. klo 17 ja klo 18.30 
Rantsilan srk-talossa, Arttu Ter-
ho ja Kari Mehtälä.

Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu 26.5.–9.6.2016

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13.
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Seurakuntapastori 
Juha Luokkala
p. 040 0386 983

Diakonissat
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Vs. nuorisotyönohjaaja
Niko Maarala 
p. 040 5083 403

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista tai 
p. 044 3340 380.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset 
Oulun 
keskusrekisteristä, 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Vt. diakoniatyöntekijä 
Tapio Jakkula
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

SMenot Oulun seurakunnissa 26.5.–9.6.2016

Sanajumalanpalvelus su 
29.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Timo Juntunen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell.
Koulun kevätkirkko la 
4.6. klo 8.45.
Messu su 5.6. klo 10 kirkossa.

Kastettu: Vilho Tapani 
Haapalainen (Piippola), Mik-
ko Matias Huovinen (Kesti-
lä), Tuure Veikko Valtteri Jun-
no (Pulkkila), Valtteri Tommi 
Kristian Kesti (Pyhäntä)
Vihitty: Jyri Olavi Alanko ja 
Eira Tuulikki Alin (Rantsila)
Kuollut: Eedit Ireene Ojala 
e. Pussila 94 (Rantsila), Pekka 
Esko Olavi Räisänen 56 (Piip-
pola)

Avoinna ma, ti, ke, pe klo 10–14 
sekä la 28.5. klo 10–14.

Nokelantie 48 B (Höyhtyän ostoskeskuksen vieressä) 
p. 044 3161 720. Avoinna 3.6. saakka, 
sen jälkeen kesälomalla 21.8. saakka.

Kirpputori • uusia neuleita 
• puutöitä • kahvila   Lähetystyön hyväksi

Chimes-yhtyeen harjoi-
tukset to 2.6. klo 18 kirkolla.
Kevätkauden viimeinen 
yhteinen aamiainen pe 3.6. 
klo 7.30–9 srk-salissa.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Maksetut viulut -konsertti pe 
27.5. klo 19 Pyhän Andreaan kirkko, 
Sulkakuja 8, Kaakkuri.
Nuorten aikuisten peli- ja nuotioilta torstaisin klo 18–
21 (11.8. asti) Hietasaaren leirikeskuksessa, Hietasaarentie 19. 
Mahdollisuus sanomiseen ja uintiin. Eväät ja hartaus seurakun-
nan puolesta.
Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten kesätoimintaa 
voi seurata ja ilmoitella Facebookissa ryhmässä ”Kristitty kesä 
2016”. Laita tänne rohkeasti pienet ja isot menovinkit! Liity ryh-
mään, jos haluat julkaista! 

Lähetys
Lähetystovi pe 27.5. klo 12–13 Siivessä. Kuinka lähetystyö ko-
hentaa elinoloja (tapaus Nepal).  Seija Helomaa.
Lue juttu s. 8.

Erityisdiakonia

KEHITYSVAMMAISET
Erityislasten vanhempien virkistysilta to 26.5. 17.30-20.30 
Lämsänjärven leirikeskus, Hiihtomajantie 2. Ohjelmassa 
saunomista (ota pyyhe mukaan!), hemmottelua ja iltapalaa. 
Ohjelmassa saunomista (ota pyyhe mukaan!), hemmottelua 
ja iltapalaa. 
Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Christa Moilanen-Hyttinen, 
p. 040 5156 935. 

KuuLoVAMMAISET
Kesäillan vietto to 26.5., 2.6. ja 9.6. klo 17, Hietasaaren lei-
rikeskus. Kuurojen ja kuulovammaisten illanvietto kaupun-
kileirikeskuksessa. Ohjelmassa kahvitarjoilu ja hartaus se-
kä vapaata yhdessäoloa leikkien ja pelaten. Hyvällä säällä 
kesällä olemme ulkona mutta sateen sattuessa sisätiloissa.

päIHdETYö
Kohtaamispaikka huumeiden käyttäjien omai-
sille to 26.5. klo 17–19, Asemakatu 6, sisäpiha. Tule saamaan 
voimia ja vertaistukea ja jakamaan ajatuksia yhdessä seu-
rakunnan diakoniatyöntekijän kanssa. Vieraamme lähetys-
työntekijät Sirpa ja Ilpo Kuva tulevat kertomaan Hongkon-
gissa tekemästään narkomaanityöstä. Lisätietoja: Tellervo 
Kianto, p. 040 7564 022.
Tavoiteryhmä ma 6.6.  klo 10–12. Monitoimisali, Keskus-
tan srk-talo. Päihderyhmä miehille ja naisille. 

Kastettu: Suvi Tuuli 
Helmiina Havana
Avioliittoon vihitty: 
Timo Juhani Huttunen ja 
Minna Kaarina Sangi

Hietasaaren  
kaupunkileirikeskuksessa

Hietasaarentie 19
ma 6.6. – to 30.6.2016

Lämsänjärven  
kaupunkileirikeskuksessa

Hiihtomajantie 2
to 9.6. – pe 15.7.2016

LASTENPÄIVÄT
2016

Lastenpäivät on tarkoitettu 7–10-vuotiaille oululai-
sille (2006–2009 syntyneille). Lastenpäivät ovat joka 
arkipäivä klo 10–15, paitsi juhannusaattona.

Lastenpäivien ohjelmaan sisältyy hartaushetki, ohjat-
tua toimintaa, leikkejä, askartelua, pelaamista ja ret-
kiä. Lapset saavat päivittäin lämpimän aterian. Toi-
minta on ilmaista. Retkistä peritään erillinen maksu.

Lastenpäiville ilmoittaudutaan 2.5.2016 alkaen osoit-
teessa www.oulunseurakunnat.fi/lastenpaivat

Lisätietoa Hietasaaren lastenpäivistä:
lastenohjaaja Teija Kokko, teija.kokko@evl.fi
lapsityönohjaaja Kirsi Merenheimo-Mäenpää,  
kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi

Lisätietoa Lämsänjärven  
lastenpäivistä:
lapsi- ja perhetyönsihteeri  
Mari Jääskeläinen,  
mari.jaaskelainen@evl.fi
lapsityönohjaaja Marjaana Lassi,  
marjaana.lassi@evl.fi

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

Avoinna ke–pe klo 12–18. 
Asemakatu 6, Oulu (vintti, käynti sisäpihalta)
044 7881 392 • facebook.com/domsecondhand

Viikoittaiset 
kerhot 
jäävät 

kesälomalle!

Kesäkahvila Krypta avaa ovensa 30.5. Aukioloajat: ma–to 
klo 10–19 ja pe 10–15. Myytävänä tuoreita leivonnaisia sekä sil-
mukkalaisten tekemiä käsitöitä.

Koskelan kesäkahvila (Koskelan seurakuntakoti, Koske-
lantie 86) on avoinna 6.6.–28.7. maanantaista torstaihin kel-
lo 10–15.

Lämpimät kiitokset kaikille Vappukeitaan toteutuk-
sessa mukana olleille sekä lahjoituksia antaneille: Hä-
tälä Oy, City-market Kaakkuri, City-market Raksila, K-market Kui-
vasjärvi, Kespro Oulu, Pottumies sekä Pulla-Pirtti!

Oulun seurakunnat löydät 
myös Facebookista!
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www.hailuodonseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna
ma ja ke klo 9–14 ja 
pe klo 9–12
Virasto suljettu 
laasutalakoo-päivänä 
ke 4.5.

Kirkkoherranvirasto
p. 044 7750 600
Kerhohuone
p. 044 7750 601
Kirkkoherra
p. 044 7750 602
Kanttori
p. 044 7750 603
Suntio
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

eurakunnissa tapahtuu 26.5.–9.6.2016

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Virasto suljettuna kesä-
kuussa 6.–10.6. rippileirin vuok-
si, mutta olemme kuitenkin 
tavoitettavissa puhelimitse,  
p. 044 7750 600. 
Kerhot kesälomilla.
Lähetysilta to 26.5. klo 18 srk-
talossa. Ks. ilmoitus.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 1.6. klo 14.
Kesätyöntekijöiden pe-
rehdytys ja koulutus viras-
tolla to 2.6. Pojat tulevat klo 16 ja 
tytöt klo 17.30.
Rauhanyhdistys: Pe 27.5. klo 
19 Nuortenilta Takkulalla. Su 
29.5. klo 13 Kevätjuhla ry:llä. 
Su 5.6. Pyhäkoululaisten retki 
Tornioon. Ke 8.6. klo 19 Nuotioil-
taseurat kodalla.

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 29.5. klo 10 
Pulkkilan kirkossa. Toimittaa Juha Luokkala, 
kanttorina Veijo Kinnunen.
Sanajumalanpalvelus su 29.5. klo 13 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina 
Veijo Kinnunen. Jumalanpalveluksen jälkeen raamattupiiri 
seurakuntatalossa.
Sanajumalanpalvelus su 5.6. klo 10 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Veijo Kinnunen.
Sanajumalanpalvelus su 5.6. klo 13 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Veijo Kinnunen.

Koulujen kevätkirkot
Rantsila: to 2.6. klo 9.15 kirkossa, Jonne Pirkola, 
Arja Leinonen ja Rantsilan Stellat.
Pyhäntä: pe 3.6. klo 8.20 kirkossa, Juha Luokkala, 
Veijo Kinnunen ja lapsikuoro.
Pulkkila: alakoulun kirkko pe 3.6. klo 9 kirkossa, 
Jonne Pirkola, Arja Leinonen ja Pulkkilan Stellat.
Pulkkila: yläkoulun ja lukion kirkko pe 3.6. klo 10.30 kirkossa, 
Jonne Pirkola ja Arja Leinonen.
Kestilä: pe 3.6. klo 12 Kestilän kirkossa, 
Juha Luokkala ja Veijo Kinnunen.

Sanajumalanpalvelus su 
29.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Olavi Palovaara, kanttori-
na Maili Muuttola-Junkkonen.
Messu su 5.6. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, kant-
torina Maili Muuttola-Junkko-
nen, messutiimi avustaa. Eh-
toollinen jaetaan myös Lumi-
lyhtyyn.

Kastettu: 
Vivian Jasmine 
Pikkarainen
Kuollut: 
Jorma Olavi Toppila 59, 
Paavo Henrikki  
Greus 80

Haudanhoitosopimuksia 
voi vielä tehdä toukokuun ja kesäkuun 

alkupäivien aikana soittamalla 
viraston numeroon p.044 7750 600.

Syksyn päiväkerhoihin 
ilmoittautuminen 

ajalla 30.5.–28.8. osoitteessa 
www.siikalatvanseurakunta.fi. 

perjantaina 27.5. klo 18 Sipo-
lassa. Kokoonnumme aluksi Rosen-
bergillä ja jatkamme siitä yhdessä lä-
heiselle pellolle. Kylvön siunaamisen 
jälkeen on tarjolla pullakahvit. Va-
paaehtoinen kahviraha menee lähe-
tyksen hyväksi. 
torstaina 2.6. klo 19 Kesti-
lässä Auvo ja Virpi Taipaleenmäen 
pellolla Pyhännän ja Vaalantien ris-
teyksessä. Eläkeliitto tarjoaa kahvit 
seurakuntakodissa.
Kylvönsiunaukset suorittaa Jonne 
Pirkola. Kanttorina Veijo Kinnunen.

perjantaina 10.6. 
Ohjelma: tutustuminen Oulun tuomiokirkkoon, ruokailu 
kiinalaisessa ravintolassa ja kirpputorit.
Lähtö: Kestilän srk-talo klo 8, 
Pyhännän srk-talo klo 8.30, 
Piippolan kirkon parkkipaikka klo 8.45, 
Pulkkilan srk-talo 9 ja 
Rantsilan srk-talo klo 9.30. 
Retken hinta 20 €/hlö. Sisältää matkan ja ruuan. 
Ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 3.6. 
kirkkoherranvirastoon, p. 040 5528 989.

Kylvön siunaus Seurakuntaretki Ouluun 

A
rkisto / Elsi Salovaara

Lähetysilta 
to 26.5. klo 18 srk-talossa. Pipliaseuran illan aiheena: 

”Näe minut”. Tuotto Pipliaseuralle.

Kaikille avoimet onkikisat 
pe 10.6. klo 18 Pyhännän Ahvenjärvellä. 
Makkaran ja letunpaistoa sekä 
mukavaa yhdessäoloa koko perheelle. 
Järj. Pyhännän vapaakalastajat ja kappeliseurakunta.

W
ikipedia

Vapaaehtoisten virkistysilta 
keskiviikkona 8.6. klo 18 Koppakodalla

Kaikille palvelutehtävissä toimineille (aamiaisavustajat, ystävä- 
ja lähimmäispalvelun väki, jp-avustajat, kuorolaiset, musiikki-
avustajat, jne…) yhteinen 
virkistysilta Koppakodalla. Tervetuloa virkistymään! 
Luvassa virkistävää ohjelmaa ja hyvää evästä. 
Tarjoilujen vuoksi pyydetään ilmoittautumaan 
5.6. mennessä Kaisamarjalle, p. 040 7430 381, 
kaisamarja.stockell@evl.fi.  

Rippikoululaiset laittoivat pyörätuolijunan liikkeelle Saarenkartanon 
asukkaiden kanssa.

Päiväkerholaiset tunnustelivat karitsan villaa kevätretkellä. A
rkisto / M

inna K
olistaja
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Yhteisvastuun 
kiitosilta 
yhteisvastuu-
kerääjille ja vapaaehtoi-
sille ti 31.5. klo 18 Limingan-
lahden luontokeskuksessa.
Ei yhteiskuljetusta. Lisätieto-
ja Leena Hintsala, p. 040 7790 
365 tai Soile Pakkanen, p. 040 
7790 367.

Kesäkahvilat
Tupoksessa Vanamon 
olohuoneessa, 2. kerros 
Kesä- ja heinäkuussa keskiviikkoisin klo 10–12. (alk. 1.6.)
Kirkonkylän seurakuntatalolla
Kaikenikäisille leppoisasti yhdessä rupatellen ja laulaen to 16.6. 
ja to 7.7. ja to 28.7. sekä ke 20.7. Pihakirkko.

Seurakunnissa tapahtuu  26.5.–9.6.2016

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe 
klo 9–15, ke klo 11–18
p. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500

Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
Kirkkoherranviraston 
aukioloajat 
ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 9–17. 
1.6.–31.8. 
ma–ti ja pe klo 10–15, 
ke klo 10–14, 
to klo 10–17.

Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
P. 044 7790 041

www.vapaaehtoispankki.fi/
kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen seura-
kunta

Nuttukerho ma klo 18 Kirkon-
kylän srk-kodissa. Kesätauko 
30.5. jälkeen.
Kirpputori Ilonpisaran au-
kioloajat: ti, to, pe klo 14–17, 
Tiilitie 1. 
Seurakunnan työntekijät 
päivystävät Zeppelinissä 

Kierrätystori to 26.5. klo 15–
17 sekä pe 27.5. klo 9.30–11 Lä-
hetysvintin alakerrassa. Voit ha-
kea kierrätystorilta tarvitsemaa-
si ilmaiseksi tai tuoda tarpeetto-
maksi käynyttä vaatetta, kenkiä, 
astioita ym. Lisätietoja diakonis-
sa Marika Kamps.
Neulekahvila to 26.5. klo 17.30 
Lähetysvintillä. Tule käsityön 
kanssa tai ilman.
Aamupuuro ja ruokaja-
kelu pe 27.5. seurakuntatalol-
la. Aamupala tarjolla eurolla klo 
9–10.30. Kauppojen lahjoitta-
maa ruokaa jaossa klo 10 alka-
en. Lisätietoja diakonissa Marika 
Kamps. Aamupuuro jää kesätau-
olle ja jatkuu taas 19.8.

Kehitysvammaisten nuo-
tioilta ke 1.6. klo 18 seurakun-
tatalolla kehitysvammaisille ja 
heidän omaisilleen. Ilmoittau-
tumiset diakoni Ritva Sassalille 
27.5. mennessä, p. 044 7521 227. 
Illassa pientä ohjelmaa, paistet-
tua makkaraa ja kahvitarjoilu se-
kä iltahartaus. Tervetuloa! 
Niittypirtin kerho ma 6.6. 
klo 13 Vanhusten palvelutalossa. 
Kahvitarjoilu. Mukana diakonis-
sa Sinikka.
Partio: 12.–29.5. Markku Korho-
nen vuosilomalla. To 19.5. Samo-
ajien kauden päätös klo 18–21. La 
28.5. Sepeli 16 vanhimmille seik-
kailijoille Kalajoella. Ke 1.6. Pök-
kelö leiriläiskokous seurakunta-
talolla klo 17–18. Leirille ilmoit-
tautuminen päättyy. Pökkelö 16, 
lippukunnan kesäleiri Posiolla La-
piosalmessa.  Seikkailijat, tarpo-
jat ja samoajat 13.–17.7. Suden-
pennut 15.–17.7. Lisätietoa leiristä 
ja ilmoittautumislomake löytyy 
lippukunnan kotisivulta. Ilmoit-
taudu viimeistään 1.6.  Palauta 
ilmoittautumislomake pappilan 
piharakennuksen päädyssä ole-
vaan postilaatikkoon tai tuo lei-
riläiskokoukseen 1.6. Tarkemmat 
tiedot toiminnasta löydät www.
niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: La 28.5. 
klo 12–16 lasten toimintapäivä 
3v täyttäneille ry:llä ja klo 19 il-
taseurat ry:llä. Su 29.5. klo 16 ja 
17.30 seurat ry:llä

Hyvän mielen päiväkahvit 
ti 31.5. klo 12 kevätkauden päät-
täjäiset srk-talolla.
Pyhiskerho 0.–4.-lk ti 31.5. klo 
13 Lakeuden koululla, klo 14 Ke-
tunmaan koululla ja klo 15 Ran-
takylän koululla.

perjantaisin klo 10–18. Tartu 
rohkeasti hihasta ja tule juttele-
maan! Kesätauko 27.5. jälkeen, 
syksyllä jatketaan!
Ruokapankki Manna ti klo 
17–19 Kirkonkylän srk-kodilla ja 
Asukastuvalla. 
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Eläkeläisten ja Oma Het-
ki -ryhmän kevätkirkko to 
26.5. klo 13 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa.

Perhemessu su 29.5. klo 10 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Päivi Ollikai-
nen, avustaa Paulus Pikkarai-
nen, messudiakoni Saija Kive-
lä, kanttori Marjo Irjala. Mu-
siikkiavustus Milja, Jaako, Nii-
lo ja Eeli sekä Maarit Karppe-
lin, viulut ja sello, Ari Huovi-
nen, kitara. Kerhojen kevät-
kirkko.
Messu su 5.6. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Vesa Äärelä, avus-
taa Päivi Ollikainen, messu-
diakoni Arvo Yrjölä, kanttori 
Taru Pisto. 
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
kempeleenseurakunta.fi

Diakoniatyöntekijät:

Kirkonkylä: 
Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 
p. 044 7521 243

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227

Suvivirren sunnuntain 
messu su 29.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Olli Seikkula 
avustajanaan Ilkka Tornberg, 
kanttorina Hanna Korri.
Messu su 5.6. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Aino Pieskä avusta-
janaan Olli Seikkula.

SUNTION SIIVOUSPÄIVÄ 
Ensimmäisen, toisen ja kolmannen kerran! 
Suntion siivouspäivän huutokauppa kajahtaa lau-
antaina 28.5. klo 11 Kempeleen kotiseutumuseolla.   
Huutokaupattavana on sekalainen seurakunta tavaroita, joi-
hin voi tutustua museolla klo 10 alkaen. 
Ruustinnan kahvila palvelee pääpirtissä klo 10–13.  Huuto-
kaupan ja kahvilan tuotto ohjataan seurakunnan diakoniatyölle.  
Tapahtuma on osa kansallista siivouspäivää. 
Olisiko sinulla ehjiä, hyväkuntoisia ja puhtaita tuot-
teita lahjoitettavaksi huutokauppaan? Huutokauppaan 
haetaan kodin tavaroita, harrastusvälineitä sekä taide- ja koriste-
esineitä. Valitettavasti emme voi ottaa vastaan vaatteita, tekstii-
lejä, kirjoja tai elektroniikkaa.  Jos voit lahjoittaa huutokaupatta-
vaa, niin ole etukäteen yhteydessä seurakunnan kirkkoherranvi-
rastoon, p. 08 5614 500. Ilmoitetut lahjoitukset otetaan vastaan 
museolla huutokauppapäivän aamuna klo 8.30 alkaen. 

65+ leiri eläkeläisille 
Törmälän tilalla  Siikajoella 24.–25.8.
Minileiri on tarkoitettu sinulle  yli 65-vuoti-
as. Yöpyminen 2–3 hengen huoneessa. Täy-
sihoito, kuljetus ja ohjelma 50 €. Mukavaa 
yhdessäoloa, hyvää ruokaa ja erilaisia ohjelmatuokioita. Sopii 
myös pariskunnille. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 25.7. men-
nessä, p. 044 7521 226 / Ilmonen tai 044 752 1220 / virasto.

Perjantai-
pulla

S-marketin eteisessä  
pe 27.5. klo 14–17

(tai niin kauan kuin 
myytävää riittää)

Myytävänä kotipullaa, 
leipää ja muita 

leivonnaisia. 

Tervetuloa 
ostoksille!

Limingan seurakunnan 
lähetystyö

Seurakuntaretki 
Hailuotoon 
keskiviikkona 29.6.
Lähtö klo 8 S-Marketin edestä, 
paluu noin klo 19. Aamukaf fit Farestiinas-
sa, vierailu Emutarhassa ja kirkossa. Ruo-
kailu näköalaravintola Aavassa. Oppaan 
johdolla Hailuotoon tutustumista. Lähtö-
kaf fit Luovon Puojissa. Retken hinta 25 €.
Ilmoittautuminen pe 17.6. 
mennessä, p. 044 7521 226. 

70 vuotta 
täyttävien juhla
keskiviikkona 15.6. klo 13–15 Limingan srk-
talolla. Tervetuloa juhlimaan pyöreitä yh-
dessä toisten ikätovereiden kanssa. Voit ot-
taa mukaan puolison tai ystävän. Ilmoittautuminen 8.6. men-
nessä, p. 044 7521 226. 

Kastettu: 
Luukas Markku Tapio Ahola,  
Neela Aili Aadaliina Halonen, 
Vilja Linnea Hintikka, 
Lilja Susanna Marjaana Keränen, 
Gunilla Valotar Koivukangas, 
Melinda Isabel Koivukangas, 
Sofia Ella-Olivia Kristiina Luukkonen, 
Alina Eveliina Vanhala
Kuollut: Pekka Olavi Häll 66

Kastetut: Alma Tellervo Karvonen, 
Ella Maaria Tahkola, 
Kerttu Kaarina Kirsikka Tapaninaho,
Mio Viktor Sakari Kämäräinen, 
Otso Mikael Ollanketo
Vihitty: Aki Markus Siira ja Mari Emilia Susi,
Antti Oskari Sova ja Miia-Mariia Dubatschef f
Kuollut: Hannu Pentti Röntynen 64 

Kempeleen seurakunta järjestää 1.–4.-lk:n oppilaille 
(kevään 2016 luokka-asteen mukaan)

KESÄKERHOTOIMINTAA 
6.6.–1.7. ja 1.–10.8. klo 9–15 maanantaista perjantai-
hin  Kokkokankaan srk-keskuksessa ja Keskustan srk-
talolla. Kerhoihin ei ole ennakkoilmoittautumista 
eikä osallistumismaksua.
Kerholaisella tulee olla omat eväät 
mukana, kerhopisteissä on jääkaapit 
ja mikroaaltouunit. 
Huoltajan tulee käydä kesäkerholaisen 
ensimmäisellä kerhokerralla tuomassa 
kerholainen ja täyttämässä henkilötietolomake.
Kerhoissa ulkoillaan paljon ja toimitaan lapsilähtöisesti ajatellen 
sitä, että lapset ovat kesälomalla. 
Ohjattua toimintaa tarjotaan päivittäin.
Lisätietoja varhaiskasvatuksen lähiesimies, 
p. Saija Kivelältä, p. 040 7790 375 tai saija.kivela@evl.fi.

70- ja 75-vuotiaiden 
yhteinen syntymäpäiväjuhla 
5.6. alkaen messulla klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Juhla 
messun jälkeen Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa.
80-vuotiaiden syntymäpäiväjuhla 4.9. alkaen messulla 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa ja juhla messun jälkeen.

Suvivirsi-tapahtuma 
Zeppelinissä 
perjantaina 3.6. klo 17   
"Jo joutui armas aika, ja suvi suloinen, 
kauniisti joka paikkaa koristaa kukkanen"  
Suvivirsi kuuluu kesään. Tule laulamaan Suvivirsi  
ja muita kesäisisiä lauluja. Yhteislaulujen lomassa 
julistetaan kesäkausi avatuksi Kempeleessä.
"Nyt siunaustaan suopi taas lämpö auringon, 
se luonnon uudeks luopi, sen kutsuu elohon"

Oma Hetki -omaishoitaja-
ryhmä ti 31.5. klo 12.30 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.
Nuoret Vanhassa pappilas-
sa: Nuorten ilta to 26.5. klo 19. 
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Seurat su 29.5. klo 16 ry:llä. 
Seurat su 5.6. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Kevätmyyjäiset to 26.5. klo 18.30 
ry:llä. Kevätjuhla su 29.5. klo 14 
ry:llä.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17.
p. 08 5331 284. 

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos
Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810
Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

Facebook
Muhoksen seurakunta
Muhoksen seurakunnan 
perhetyö
Muhoksen seurakunnan 
varhaiskasvatus

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17.

p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen, 
044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen,
044 7372 612

Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta on 
facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Lähetyslauluiltaa ei ole 
26.5., edelliseen lehteen oli jää-
nyt virheellistä tietoa.
Pianotrion konsertti to 26.5. 
klo 19 seurakuntatalossa. Vapaa 
pääsy!
Iltahartaus to 26.5. klo 19 Ro-
kualla, Jouni Heikkinen.
Hartaus pe 27.5. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Soile Tuusa. 
Hartaus ma 30.5. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Jouni Heikkinen.
Kirkkoherranvirasto ja 
talous toimisto suljettu ke 
1.6. koko päivän suunnittelupäi-
vän vuoksi. 
Hartaus to 2.6. klo 14 Helminko-
dissa, Soile Tuusa. 
Hartaus  ti 7.6. klo 13 Päiväkes-

Kastettu: Jade-Juulia Aleksandra Jaukka, 
Sulo Matti Kalervo Hosionaho, 
Satu Miranda Keränen, 
Valto Jaakko Vihtori Mikkonen, 
Kaapo Konsta Kasperi Keränen

Kuollut: Salme Ellen Kassinen s. Hauru 87, 
Petri Veikko Eemeli Moilanen 36, 
Sirpa Orvokki Kuusamo s. Pekkala 61

Syksyn 2016 –
kevään 2017 päivä-

kerhoihin ilmoittautu-
minen viikon 21 

aikana www.muhoksenseu-
rakunta.fi/
sähköinen 

asiointi. 

kuksessa, Jouni Heikkinen.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
7.6. klo 14 tk-sairaalan b-osastol-
la ja klo 15 ryhmäkodissa, Jouni 
Heikkinen.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
8.6. klo 13.30 Laurinkodissa ja 
klo 14 Matinkodissa, Jouni Heik-
kinen. 
Tiekirkon avajai-
set / kirkkokon-
sertti to 9.6. klo 
19 kirkossa. Uta-
järven puhal-
linorkesteri, so-
listina Ossi Ka-
java, puhe Soile 
Tuusa. 
Diakonia: Ruo-
kakassien jakelu vä-
hävaraisille maanantaisin 
klo 10–11 seurakuntatalon ala-
kerrassa. 
Lapset / perheet: Syksyn 
2016–kevään 2017 päiväkerhoi-
hin ilmoittautuminen viikon 21 
aikana www.muhoksenseura-
kunta.fi/sähköinen asiointi. Päi-
vä- ja perhekerhot jatkuvat vii-

Messu su 29.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Soile Tuusa, 
kanttorina Ossi Kajava.
Sanajumalanpalvelus su 
5.6. klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Simo Pekka Pekkala, kanttori-
na Ossi Kajava. 

Yhteisvastuukeräyksen 
vapaaehtoisten kiitosjuh-
la to 26.5. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
Kylvön siunaus pe 27.5. klo 
10.45 Temmeksellä.
Seurakuntakerho viimeisen 
kerran tälle keväälle ti 31.5. klo 

Sanajumalanpalvelus 
su 29.5. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Timo Liika-
nen, saarna Antto Joutsinie-
mi, kanttori Riitta Ojala.
Messu su 29.5. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, kanttori Riit-
ta Ojala.
Messu su 5.6. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Ou-
ti Pohjanen, saarna Mikko 
Haltsonen, kanttori Anu Ka-
nerva-aho.
SissiP 3-vuosijuhlan 
juhlamessu su 12.6. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, saarna Outi 
Pohjanen, kanttori Riitta Oja-
la. Korsukuoro avustaa. Juhla 
srk-talolla.

12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Aamukammari viimeisen ker-
ran tälle keväälle ke 1.6. klo 9 Tyr-
nävän srk-talolla. Syksyllä jatke-
taan.
Nuttupiiri viimeisen kerran täl-
le keväälle to 2.6. klo 17. Lähdem-
me kesälaitumille, mutta haluk-
kaat saavat lankoja mukaan, jos 
neulominen innostaa kesällä.
Hartaus ma 6.6. klo 14 Kotolassa.
Hartaus ke 8.6. klo 15 Villa Tyr-
nissä.
Kesärippikoululaisten van-
hempainilta to 9.6. klo 18 Tyr-
nävän srk-talolla.

Puistoperhekerho pe 10.6. 
klo 10–12 kirkonkylällä, Koske-
lan puistossa.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisil-
le vähävaraisille maanantaisin 
klo 8.30–9.30 Pömilässä. Elintar-
vikkeita jaetaan, niin kauan kuin 
kasseja riittää.
Tyrnävän rauhanyhdistys:  
Liikuntailta to 26.5. klo 18.30 
ry:llä. Seurat su 29.5. klo 14 Lepo-
lassa ja klo 16 ry:llä sekä 5.6. klo 
16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Kevätjuhla su 29.5. klo 14 ry:llä.

kolla 33. 
Nuoret / rippikoulut: Nuor-
ten raamattupiiri pe 27.5. klo 18–
19 srk-talon nuorisotilassa. Saa 
merkinnän rippikoulukorttiin. 
Nuorten kesätyöryhmän suun-
nittelukokous to 2.6. ja 9.6. klo 17 
nuorisotilassa. Päivärippikoulu-

laiset osallistuvat jumalanpal-
velukseen su 5.6. klo 

10 kirkossa, jon-
ka jälkeen oppi-

tunnit klo 11–
14 seurakun-
tatalossa. Päi-
värippikoulua 

6.–10.6. päi-
vittäin klo 9–15 

Koortilassa, kon-
firmaatio su 12.6. klo 

10 kirkossa. Kesä I-rippi-
koulun päiväjakso 8.–10.6. päi-
vittäin klo 9–14 srk-talossa. 
Laitasaaren rukoushuo-
ne: Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30.  
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Su 29.5. klo 14 kevätjuhla 
ry:llä. To 9.6. klo 18.30 nuotioilta 
Susanna ja Raimo Romppaisella. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: La 28.5. klo 19 kevätseurat, 
laulutuokio ja iltapala ry:llä. Su 
29.5. klo 12 ruokailu ja klo 13 ke-
vätseurat ry:llä, jatkuen klo 18. 
Pe 3.6. klo 19 aikuisten ilta Koor-
tilassa.

Haudanhoito-
sopimuksia 
yhdeksi kesäksi sekä 5 tai 
10 vuodeksi tehdään seura-
kunnan taloustoimistossa 
toukokuun loppuun saak-
ka, p. 08 5331 174. Lisätieto-
ja hoitohinnoista ym. seura-
kunnan kotisivuilta. Kaste-
lusopimuksia tehdään 10.6. 
saakka.

Seurakuntaretki Pyhätunturille 16.–18.8.

Hinta: Aikuiset 140 €, lapset 70 € (alle 12 v.). Hintaan kuuluu matkat, 
majoittuminen Kairosmajalla 2–3 h huoneissa, ruokailut, ohjelma, 
liput tutustumiskohteisiin. Ohjelmassa mm: Vierailu Ranuan eläin-
puistoon ja Pyhätunturin luontokeskukseen, retkeilyä Pyhätuntu-
rin maisemissa, tutustuminen Rovaniemen kirkkoon.
Ilm. 14.6. mennessä khranvirastoon, p. 044 7372 610. Ilmoit-
tautuneille lähetetään retkikirje sekä ohjeet ennakkomaksusta. 
Lisätietoja Riitalta, p. 044 7372 630 tai Salmelta, p. 044 7372 631.

Tervetuloa Kesäkerhoon 2016
Kesäkuussa järjestetään kesäkerho vuosina 2010–2011 syntyneille, se-
kä niille vuonna 2012 syntyneille lapsille, jotka ehtivät täyttää 4 vuot-
ta 31.5. mennessä. Kerhojen alussa kokoonnumme aina seurakunnan 
kerhotilassa: Murrossa (Kauttaranta 12 A 2), kirkonkylällä seurakunta-
talon kerhotilassa ja Temmeksellä seurakuntatalolla. Temmeksen ke-
säkerhoon otetaan myös vuosina 2008 ja 2009 syntyneitä lapsia.
Kerhoajat:
1. ryhmät Kirkonkylä 6.–8.6. (3 pv)
• aamuryhmä 9–11.30 • iltapäiväryhmä 12.30–15
2. ryhmät Murto / Kirkonkylä 13.–15.6. (3 pv)
• aamuryhmä Murto 9–11.30
• iltapäiväryhmä Murto tai Kirkonkylä 12.30–15
3. ryhmät Temmes 20.–22.6. (3 pv)
3. aamuryhmä Temmes 10–12.30

Lisäksi järjestämme Kesäkotitoimintakerhon torstaina 
9.6. ja 16.6. kello 10–13 seurakunnan leirikeskuksessa Kesäkodilla. 
Kesäkoti sijaitsee Tyrnävän Kolmikannassa noin 9 kilometriä Tyrnä-
vän kirkonkylältä. Toimintakerhoihin ei ole järjestetty yhteiskyy-
ditystä, joten jokainen vanhempi kuljettaa lapsensa kerhoon itse.

Ilmoittautuminen: sähköisesti osoitteessa www.tyrnavanseu-
rakunta.fi (Info ja asiointi) viikolla 21: 23.–29.5. 

Kesällä on myös puistoperhekerhoja kirkonkylällä, Murros-
sa ja Temmeksellä. Seuraa ilmoittelua kotisivuilla ja Rauhan Ter-
vehdyksessä.

Lisätietoja: Meiju, p. 044 7372 615, meiju.kaakinen@evl.fi tai Minna 
Matinlauri, p. 044 7372 616, minna.matinlauri@evl.fi.

Kastettu: 
Ruuben Viljami Alanko, Sa-
ku Antero Bräysy, 
Ville Martin Mankinen
Avioliittoon vihitty: 
Joel Iivar Matias Korpi ja 
Jenna Katriina Korhonen
Kuollut: Helle Kaarina 
Hynninen s. Sihvonen 88, 
Päivi Johanna 
Haapalainen 46

Tiekirkko 
Muhoksen kirkko on avoinna 

6.6.–12.8. ma–pe klo 12–18, 
jolloin paikalla on myös esittelijä. 

Ystävä- ja lähimmäispalvelun 
vapaaehtoisten retki ti 31.5. Kesäkodille. 
Lähdemme kimppakyydeillä klo 14.30 srk-talon 
pihalta. Makkaranpaistoa, kahvittelua, 
yhteislauluja ja tietenkin mukavaa yhdessäoloa.

Vanhusten leiripäivä ke 8.6. Kesäkodilla
Kyyti lähtee Tyrnävän seurakuntatalolta klo 9 ja takaisin palataan klo 
16 mennessä. Temmesläisille järjestetään oma kyyti ilmoittautumis-
ten jälkeen. Osallistumismaksu 5 € sisältää kyydin, ruoan, kahvin ja 
ohjelman. Ilm. 3.6. mennessä khranvirastoon, p. 044 7372 610.

Haudanhoitosopimukset
Seurakunta tekee viiden ja kymmenen vuoden haudanhoitosopi-
muksia sekä kesähoitosopimuksia. Sopimuspyyntöjä otetaan vas-
taan 3.6. saakka taloustoimistossa, p. 044 7372 621. Hoitosopi-
mus sisältää haudan pinnan nurmi- ja hiekkahoidon, kukat ja kuk-
kien hoidon sekä kastelun.

Ensi syksyn päiväkerhoihin ilmoittautuminen
vuosina 2011 ja 2012 syntyneille lapsille. Ilmoittautuminen sähköi-
sesti osoitteessa www.tyrnavanseurakunta.fi (Info ja asiointi) vii-
kolla 22: 30.–5.6. Lisätietoja lastenohjaajilta.
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TOIMITUS 
Vt. päätoimittaja Hannu Ojalehto, p.  0400 681 833
Toimituspäällikkö Riitta Hirvonen, p. 044 5626 449 
Toimitussihteeri Elsi Salovaara, p. 044 5626 447
Toimittaja Pekka Helin, p. 044 5626 451 
Toimittaja Minna Kolistaja, p. 044 5626 446
Ulkoasu Mari Lähteenmaa, p. 044 5626 458 
OSOITE PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 17 (4. krs.)
PUHELIN 044 5626 450
SÄHKöPOSTI etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi 
VERKKOJULKAISU www.rauhantervehdys.fi 
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Päivän työ

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Palstalla Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien työntekijät kertovat 
lukijoille omasta työpäivästään.

Vs. sairaalapastori Juha Tahkokorpi 
keskusteli surusta ja toivosta 

mielenterveyskuntoutujien kanssa

Työpäivä alkaa aamulla sairaalapappien neuvotte-
luhuoneesta. Vaihdamme kuulumiset työkavereit-
ten kanssa ja otan vuorostani haltuuni päivystys-
puhelimen. Sairaalapapeilla on ympärivuorokau-

tinen päivystys.
Aamupäivällä valmistelen tulevia ryhmiä. Lounaan jäl-

keen lähden vetämään mielenterveyskuntoutujien ryhmää. 
Tänään puhutaan surusta ja toivosta. Aihe herättää vil-

kasta keskustelua. Joskus joku ryhmäläisistä haluaa keskus-
tella kanssani myös kahden kesken.

Iltapäivällä ohjelmassa on toinen ryhmä psykiatrisella 
osastolla. Keskustelemme ja laulamme virsiä. Tänään ryh-
mässä myös hiljennytään 
musiikkia kuunnellen. 

Sitten pirahtaa päivys-
tyskännykkä. Teho-osas-
tolta soitetaan. Sairaa-
lapappi on usein myös 
kriisityöntekijä. Tukea 
annetaan tarpeen mu-
kaan niin potilaille ja 
omaisille kuin myös 
sairaalan henkilökun-
nalle. 

Yhteistyö hoitohen-
kilökunnan kanssa on 
tärkeää ja pyynnöt po-
tilaiden luokse tulevat 
usein juuri hoitajien 
kautta. Keskustelun ohel-
la rukoushetket sairaiden ja kuolevien luona sekä saatto-
hartaudet ovat keskeinen osa työtäni.  

”Normipäivää” ei sairaalapapin työssä ole. Tilanteet tu-
levat usein nopeasti. 

Parasta työssä ovat kohtaamiset ihmisten kanssa. Ne 
tuntuvat hyvin merkityksellisiltä. Rinnalla kulkeminen on 
työn ydintä. Sielunhoidollisia keskusteluja huomaan käy-
väni merkittävästi enemmän kuin aiemmin seurakunta-
pappina. 

Sielunhoidolle on myös riittävästi kiireetöntä aikaa. Sai-
raus pysäyttää ja synnyttää monenlaista puhumisen tar-
vetta. Sairaalassa kynnys papin kohtaamiselle on matala.

Sairauden ja kuoleman maastossa kulkeminen on tie-
tysti välillä raskasta. Kokemus työn merkityksellisyydes-
tä antaa kuitenkin voimaa jaksaa. Olen myös yrittänyt pi-
tää mielessäni vanhemman kollegan viisaan ohjeen: ”Pitää 
muistaa itse elää.”

Kirjoita meille!  Postia-palstalla julkaisemme lukijoiden mielipiteitä ja tekstejä. Mikäli haluat tekstisi 
lehteen, muista laittaa mukaan nimesi ja yhteystietosi. Tekstejä voidaan poikkeustapauksissa julkaista nimimerkillä, 
mutta silloinkin toimituksen tiedossa on oltava kirjoittajan yhteystiedot. Toimituksella on oikeus tarvittaessa 
käsitellä kirjoituksia.

Postia & Palautetta www.rauhantervehdys.fi/palaute

Dom laajeni teatteriksi

Keneltä muulta kuin teatte-
rin ammattilaiselta Tuula 
Väänäseltä olisi luontevaa 
kysyä, missä aikuisikäinen 

voisi harrastaa näyttelemistä Ou-
lussa. 

Teatterin tekemisestä haavei-
li vaatteisiin ja hyväntekeväisyy-
teen keskittyvän Dom second 
hand -putiikin pyörittäjä Ma-
ri Tuokkola yhdessä muutaman 
muun domilaisen kanssa. 

Koska Väänänen pistäytyy 
usein Domissa, oli kysymys help-
po esittää.

Onhan niitä harrastusmahdol-
lisuuksia, mutta voihan sitä pe-
rustaa myös Domin oman näy-
telmäryhmän, Väänänen totesi.

Näytelmäharjoitukset alkoi-
vat pääsiäisen jälkeen. Ryhmään 
liittyi nopeasti kymmenkunta ih-
mistä.

Alun perin esitykseen oli tar-
koitus sisällyttää Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnan Vanhan pap-
pilan historiaa, onhan Dom tuo-
miokirkkoseurakunnan kasva-
tustyön toimintaa.

Tuula Väänänen huomasi pian, 
että tavoite oli liian kunnianhi-
moinen, sillä näyttelijät halusivat 
esityksen valmistuvan jo keväällä.  

Helluntaina 15. toukokuuta 
Vanhan pappilan kirkkokahvil-
la esitettiin kolme pienimuotois-
ta näytelmää, joista yksi liittyi 
tuomiokirkkoseurakunnan edes-

menneeseen maineikkaaseen leh-
toriin Hjördis Oivoon. Tarina oli 
sepitteellinen, mutta Oivon per-
soonallinen luonne näkyi teks-
tissä.

Toinen teksti pohjautui oulu-
laisen kirjailijan Saara Wackli-
nin tekstiin ja kolmas kirjailija 
Juhani Ahon kirjoitukseen.

Tuula Väänänen iloitsi pappi-
lan miljööstä, joka tarjosi täydel-
liset lavasteet historian elävöittä-
miselle.

Näytelmässä mukana ollut 

Anneli Nieminen piti esityksen 
yhtenä tarkoituksena ilon tuotta-
mista ihmisille. Esittäjien innos-
tus ja katsojien kehut rohkaisivat 
Domin näyttelijöitä jatkamaan 
vauhdilla alkanutta harrastus-
ta jo ensi syksynä Taiteiden yönä.

Ohjaajana toiminut Tuu-
la Väänänen kehui näyttelijöitä 
vuolaasti: miksi nämä ihmiset 
eivät ole aiemmin olleet lavoilla? 

RiiTTA HiRVONEN

R i i t t a  H i r v o n e n

Väinö Kokkonen näytteli Matti-renkiä ja Auli Rantonen rovastia esityksessä, joka 
perustui Juhani Ahon tekstiin Rautatie.

Rauhan Tervehdyksessä on 
kirjoitettu viime aikoina 
virsistä. Itselleni rakkaita 

virsiä ovat ne virret, joissa on 
hengen paloa. 

On vaikea valita paras virsi, 
kun mieleisiä on niin paljon. 
Nykyvirsikirjasta valitsen mie-
leisimmäksi itselleni esimer-
kiksi virren 525, Suurempi kuin 
sydämeni.  

Vanhat syvälliset virret vas-
taavat minun totuuttani ja ovat 
siksikin mielestäni hyviä. 

Virsikirjasta löytyy myös 
paljon virsiä, joista en pidä. On 
mitäänsanomattomia virsiä ja 
virsiä, joista ehkä lapset ja nuo-
ret pitävät, mutta ne eivät anna 

aikuiselle mitään. 
Koen ulkokultaisena ja mui-

ta syyllistävänä muun muassa 
virren 509, Auta Herra aina, 
etten ketään paina. Osa virsi-
en sanoituksista tuntuu jon-
kinlaiselta kosmetiikalta, jopa 
masentavilta ja turhauttavilta. 

En pidä nopearytmistä vir-
sistä. 

Messussa yksikin tuttu ja 
mieleinen virsi voi niin sano-
tusti pelastaa päivän ja tuoda 
hyvän mielen. 

Suurimmat onnenhetket 
olen kokenut, kun taannoisessa 
kotipaikassani laulettiin toive-
virsiä messun jälkeen melkein-
pä joka sunnuntai niin kauan 

kuin halusimme. 
Ne ihanat virret, ikivihreät, 

kaikuivat sisimmässä arjen kes-
kelläkin.

MARiA MANNiNEN

• En pitänyt Olli Valtosen haas-
tattelua (”Pyhä Henki on arki-
sia asioita” RT 12.5.) ollenkaan 
kristillisenä. 

Onko Rauhan Tervehdyk-
sen tarkoitus kirjoittaa tarkoi-
tuksella raflaavia juttuja? Ta-
vallisena seurakuntalaisena 
olen todella pahoillani tällai-
sesta jutusta. 

Rouva Karjasillalta


