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Vastarannan Kiiski 

Arvokas polku

Tämän lehden takasivulla kerrotaan erääs-

tä Oulun seurakuntien arvokkaasta työstä. 

Sitä tekevät sairaalapastorit järjestäessään 

Oulun yliopistollisen sairaalan naisten ja lasten 

klinikoiden hoitajille ja kätilöopiskelijoille niin sa-

nottuja surupolkuja.

Surupolulle osallistujat kuulevat kierroksen 

aikana, miten monin eri tavoin hoitajat – ja myös 

sairaalapastorit itse – voivat tukea perheitä, jot-

ka menettävät lapsen liian varhain, äidin raskau-

den aikana.

Surupolku on yksi hyvä syy maksaa kirkollisve-

ronsa uskollisesti. Kun perhe menettää lapsen, 

silloin ollaan elämän perimmäisten kysymysten 

äärellä. Näitä särkyneitä ihmisiä lähimpinä ovat 

osastoilla työskentelevät hoitajat. On hienoa, että 

seurakuntien palkkalistoilla olevat sairaalapasto-

rit jakavat omaa osaamistaan hoitajien käyttöön. 

Pääkirjoitus

Sähköinen viestintä 
on mahdollisuus
Kohta eläkkeelle jäävät seurakunnan työn-
tekijät kertoivat Kotimaa-lehdessä, mit-
kä asiat innostivat ja auttoivat heitä jak-
samaan työssään ja mitä tulevat työnteki-
jät voisivat ottaa huomioon. Espoon seu-
rakuntayhtymän viestintäpäällikkö Simo 
Repo kehotti satsaamaan sähköiseen vies-
tintään.

” – Seurakuntalehden toimitus on onnis-
tunut työssään, jos jutut herättävät vilkasta 
keskustelua tavallisten kotien kahvipöydis-
sä. Kirkko ei saa ajautua tilanteeseen, jossa 
pieni uskonnollisesti aktiivinen vähemmis-
tö järjestää itselleen harrastuksia enemmis-
tön rahoilla. Kirkolla on vastaus jokaisen 
ihmisen kysymykseen elämän tarkoitukses-
ta, pahuuden ongelmasta, armahduksesta 
ja ihmisen eettisestä vastuusta. Sähköinen 
viestintä tarjoaa huikeasti uusia mahdolli-
suuksia, joiden käyttöönotossa seurakunnat 

ovat olleet hitaita, taitamattomia ja passiivi-
sia. Sähköisten viestimien avulla taitava tie-
dottaja saa paljon aikaan pienellä rahalla.”

Kotimaa 19.4.2012

Matkailuvalttina 
hiljaisuus
Karjasillan kappalainen Satu Saarinen 
pohtii Kalevassa hiljaisuutta uskontomat-
kailun vetovoimatekijänä.

”–Matkailukielellä puhutaan "hiljai-
suustarjonnasta" joka tuo hyvinvointia 
paitsi matkailijalle, myös matkailuyrittä-
jälle ja paikallisväestölle pohjautuessaan 
kestäviin periaatteisiin.

Hiljaisuus, karsikkometsän läpi kulke-
va vanha kirkkopolku tai saaressa sijaitse-
va retriittikeskus saattavat olla tulevaisuu-
den haluttuja matkailukohteita.”

Kaleva 24.4.2012

Muut lehdetAatoksia

muitakin teitä. Kaikki ovat hautajai-
siin tervetulleita.  Kuolinilmoitus on 
lehdessä mahdollisimman pian.   

Maaseudulla surukirjeet lähete-
tään kauempana asuville. Kirkkojen 
kuolinkellot kertovat itse tapahtu-
man, lopusta pitävät huolen viestin-
tä ihmisten kesken ja seuraavan päi-
vän sanomalehti. Vaikka kuinka vai-
keaa, soittavat omaiset kuolemasta lä-
heisimmille. Järkyttyneet reaktiot on 
vain osattava kestää ja jaksaa vastata 
samoihin kysymyksiin kerta toisen-
sa jälkeen. 

Belgian Ardenneilla koko kylä 
osallistuu hautajaismessuihin, jot-
ka pidetään muutaman päivän sisäl-
lä. Silloin omaisten suru on vielä ve-
reslihalla ja koko seurakunnan läsnä-
olo lohduttavaa. Osallistuin kahdesti 
siunaustilaisuuksiin, joihin oli saapu-
nut niin paljon väkeä, että osa seisoi 
kirkon edessä olevalla hautausmaal-
la. Eivät kaikki paikalle saapuneet 
suinkaan tunteneet vainajaa, mutta 
kylläkin jonkun hänen lapsistaan tai 
lapsenlapsistaan. Läsnäolo merkitsee 
kunnioitusta ja myötätuntoa. 

Yksi kaunis tapa on yhteinen niin 
hollantilaisille, saksalaisille kuin bel-
gialaisillekin hautajaisille. Kaikki 
paikalle saapuneet saavat muistok-
si vainajasta pienen valokuvan, mis-
sä on hänen syntymä- ja kuolinpäi-
vämääränsä.    

MAIKKI KIVIHARJU-WIEBENGA
Kirjoittaja on yli 30 vuotta Keski-Euroopassa 

asunut Oululainen toimittaja

Hautajaisiin 
tervetulleet

Monet elämää rytmittävät 
asiat ovat Suomessa muut-
tuneet sinä aikana kun 
olen ollut täältä pois.  Esi-

merkiksi hautajaiset. Niistä on tullut 
hiljaisia. Enää harvoin kutsutaan mu-
kaan vainajan viimeiseen juhlaan. 

Jälkeen jääneet sanovat, ettei Mai-
ja olisi halunnut tehdä itsestään nu-
meroa. Ja eihän Paavo juuri ketään 
enää tavannut. Onkohan jokin muu-
kin syy? Rahasta se ei ainakaan voi 
olla kiinni, voileipäkakut saa velottaa 
vainajan tililtä.

Miksi täällä ei juurikaan puhuta 
läheisen kuolemasta? Onko siinä jo-
tain niin hankalaa, ettei siitä osata 
keskustella?  Sinne vaan kylmäkaap-
piin, jopa viikoiksi, ja sitten kun on 
saatu buukattua kalenterista yhteiset 
vapaatunnit, kokoonnutaan hetkeksi 
kappeliin ja loput hoitaakin alan lii-
keyritys.   

Keski-Euroopassa on ihan toisin. 
Päivänä jolloin omainen on kuollut, 
kokoontuu perhe vainajan kotiin. Yh-
dessä tehdään lista sukulaisista, ystä-
vistä ja tuttavista. Vainajan osoitekir-
jat käydään läpi, tuorein joulukortti-
listakin huomioidaan tarkasti. Laadi-
taan teksti, jolla suruviesti välitetään 
eteenpäin ja joku vie sen saman tien 
hautaustoimistoon painettavaksi. 
Sieltä saadaan tarvittava määrä suru-
reunaisia kirjekuoria, joihin yhdessä 
ryhdytään kirjoittamaan osoitteita. 

Saksassa posti myöntää suruvies-
teille normaalia edullisemmat merkit, 
ja ne käsitellään pikapostina.  Yhdessä 
vietetyt tunnit, joiden aikana on tehty 
työtä edesmenneen kunniaksi, on käy-
tännöllistä surutyötä, läsnä olevia toi-
siinsa yhdistävää terapiaa. 

Tieto kuolemasta leviää tietysti 

Viime viikon lehdessä oli toimituksen kömmähdyksen vuoksi vanha piirros, jonka uudelleen jul-
kaisu ei ollut sen paremmin toimituksen kuin piirtäjänkään mielestä tarpeellista. Pahoittelemme!

Peili edessä

Viimeviikkoisessa Rauhan Tervehdyksen ko-

lumnissa heräteltiin seurakuntia kantamaan 

omaa vastuutaan nuorten ja myös maahan-

muuttajien työllistämisestä. 

Monet seurakunnat, pienimmätkin, palkkaavat 

hienosti nuoria kesätöihin esimerkiksi hautausmail-

le ja kirkon oppaiksi.

Mutta maahanmuuttajia näkyy vain harvaksel-

taan kirkon töissä ainakin Oulun seurakunnissa. 

Surullista, sillä kirkkojen tehtävä on tinkimättömäs-

ti auttaa heikoimmassa asemassa olevia. Heitä ovat 

usein esimerkiksi turvapaikanhakijat.

Seurakunnissa on onneksi äänenpainoja, joissa 

vaaditaan, että maahanmuuttoon ja siirtolaisuu-

teen liittyvät asiat kuuluvat kirkon keskiöön, eikä 

vain jonkin osaston tai yhden ihmisen tehtäväksi.

Keskiössä oleminen tarkoittaa myös maahanmuut-

tajien ennakkoluulotonta työllistämistä. Eikö vain?

Meitä tarvitaan

Naisten Pankki on kerännyt vajaan viiden vuo-

den toimintansa aikana neljä miljoonaa eu-

roa kehitysmaiden naisten toimeentulon ja 

yrittäjyyden tukemiseksi.

Samanlaista menestystä on toivottava Ulkomaa-

navun ”uunituoreelle” Anna avain -kampanjalle. 

Sen tavoitteena on auttaa kehitysmaiden nuoria 

kouluttamaan itseään ja sitä kautta katkaisemaan 

köyhyyden kierre. 

Suomalaisnaiset – ja vain he – tekivät Naisten 

Pankista onnistuneen. 

Jotta uudesta kampanjasta tulisi toinen menes-

tystarina,  seurakuntien nuorisotyöntekijät voisivat 

ensi alkuun ryhtyä Anna avain -kampanjan luovik-

si äänitorviksi.

Haurailla valtioilla ei ole kykyä tai halua täyttää 

kansalaisten perustarpeita. Siksi nuoret tarvitsevat 

toivon saamiseksi meidän apuamme.
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Luottamushenkilön kommentti vanhan virkakäsityksen messuihin

”Ketä ne voivat haitata?”
Oululaisten 
luottamushenkilöiden 
kanta naispapittomiin 
messuihin vaihtelee. 
Kuunteleva kirkko ja 
Kirkko keskelle arkea 
-valtuustoryhmissä niille 
sanotaan ehdoton ei. 

Uutis- ja blogisivusto 
Kotimaa24 :n mukaan 
Oulun kolmessa seura-
kunnassa – Tuomiokirk-

koseurakunnassa, Oulujoen ja 
Tuiran seurakunnissa – järjeste-
tään messuja van-
han virkakannan 
mukaan. Niin sa-
nottu vanha vir-
kakäsitys tarkoit-
taa, että messuja 
toimittavat vain 
miespapit. 

Rauhan Ter-
vehdys tieduste-
li Oulun yhteisen 
kirkkovaltuuston 
ryhmien yhteys-
henkilöiltä hei-
dän ryhmänsä 
kantaa naispapittomiin messui-
hin. Kysymykset lähetettiin säh-
köpostilla myös Oulujoen, Tui-
ran ja Tuomiokirkkoseurakun-
nan seurakuntaneuvoston maal-
likkovarapuheenjohtajille. 

Vastaajilla oli mahdollisuus 
kommentoida asiaa myös henki-
lökohtaisesti.

Tahdonilmaisusta 
perusta messuille
Tuomiokirkkoseurakunnan seu-
rakuntaneuvoston varapuheen-
johtaja, Toimivat seurakuntalai-
set -ryhmään kuuluva Sirkka-Lii-
sa Myllylä ihmettelee, mitä hait-
taa kenellekään on siitä, että kir-
kon piirissä toimivat herätysliik-
keet ja lähetysjärjestöt järjestävät 
messuja seurakunnan tiloissa.

– Eihän jumalanpalveluksiin 
tarvita edes seurakunnan pappe-
ja tai kanttoreita, hän toteaa.

Myllylä kertoo vastaavansa leh-
den kyselyyn yksityishenkilönä, 

koska Toimivat seurakuntalaiset 
-valtuustoryhmä ei ole käsitellyt 
messuasiaa keskuudessaan.

Hän sanoo ”suovansa” mielel-
lään, että kirkkoherrat päättävät 
tilojen käytöstä.  

– Luottamushenkilönä en ha-
lua millään tavalla rajata joita-
kin seurakuntalaisia kirkkojen 
tai seurakuntatalojen ulkopuolel-
le, hän lisää.

Myös Toimivat seurakunta-
laiset -valtuustoryhmän yhteys-
henkilö Martti Hannula sanoo 
henkilökohtaisesti hyväksyvänsä 
vanhan virkakäsityksen mukai-
set messut. 

Hannulan 
mukaan piispo-
jen ja herätysliik-
keiden johtajien 
yhteinen, vuonna 
2009 tehty tah-
donilmaisu ”an-
taa eri näkemys-
tä edustaville hy-
väksyttävissä ole-
van polun elää 
seurakuntaa ra-
kentaen”, kuten 
hän ilmaisee.

Naispappien 
kokemus on ratkaiseva
Tuiran seurakunnan seurakun-
taneuvoston varapuheenjohtaja 
Marjo Kumpulainen Elävä seura-
kunta – lähellä ihmistä -valtuus-
toryhmästä kommentoi kysymys-
tä henkilökohtaisesti.  

– Mielestäni tässä asiassa, niin 
kuin muutoinkin vähemmistö-
asioissa, on kuultava naispappi-
en kokemuksia. Jos he mieltävät 
vallitsevan toiminnan työpaikal-
laan tapahtuvaksi syrjinnäksi, sil-
loin sitä pitää käsitellä sellaisena, 
Kumpulainen painottaa.

Hän pitää ongelmallisena sitä, 
että Sley:n (Suomen Luterilainen 
Evankeliumiyhdistys) järjestämät 
messut ilmoitetaan Oulun seura-
kuntien nettisivuilla ja Rauhan 
Tervehdyksessä osana seurakun-
nan jumalanpalveluselämää.

Kumpulaisen mukaan ne pitäi-
si siirtää osaksi Sley:n omaa tie-
dottamista. 

– Tämä voisi vähentää tunnetta 
siitä, että naispappeihin kohdistu-
va syrjintä on seurakunnassa hy-
väksyttävää, hän sanoo.

– Koska tällaisille jumalan-
palveluksil-
le ja messuil-
le on kysyntää 
seurakunta-
laisten joukos-
sa, seurakunta 
voisi mielestä-
ni edelleen tar-
jota Sleyn käyt-
töön. Toimin-
nan pitäisi kui-
tenkin muuttua 
nykyistä avoi-
memmaksi. 

– Tällä het-
kellä seurakunta voi aiheuttaa jä-
senelleen tilanteen, jossa henkilö 
tietämättään osallistuu toimin-
taan, jonka taustalla vallitsevaa 
käsitystä hän ei allekirjoita.

Syrjinnälle 
ehdoton ei
Kuunteleva kirkko -valtuustoryh-
män vetäjä Maria Portaankorva 
toteaa, että hänen edustaman-
sa kirkkovaltuutettujen kanta on 
selkeä ja yhtenäinen.

– Mikään sukupuoleen perus-
tuva välitön tai välillinen syrji-
minen ei ole hyväksyttävää. Suo-
men lakia on kunnioitettava kai-
kissa työpaikoissa – myös seura-
kunnissa. 

Portaankorvan mukaan hei-
dän ryhmänsä on listannut vii-
den tärkeimmän asian joukkoon 
lauseen: Naispappeus kuuluu tä-
män päivän Suomeen.

Portaan-
korva kertoo, 
ettei Kuunte-
levan kirkon 
edustajilta 
ole tiedustel-
tu seurakun-
nan luotta-
mustehtä-
vissä kantaa 
naispapitto-
mien messu-
jen järjestä-
miseen.  

– Toki it-
se olen Karjasillan seurakunnan 
luottamushenkilö ja meidän seu-
rakunnassamme näitä järjestelyjä 
ei tehdä, Portaankorva täsmentää.

Yhteisten 
pelisääntöjen kannalla
Kirkko keskelle arkea -ryhmän 
yhteyshenkilö Antero Aakko ja 
Oulujoen seurakuntaneuvoston 
varapuheenjohtaja Matti Kakko 
kertovat, että heidän valtuusto-
ryhmänsä on virkakysymyksessä 
kirkon virallisen linjan mukaisel-
la kannalla. 

– Haluamme toimia hyväk-
syttyjen pelisääntöjen mukaan ja 
iloitsemme naispappeuden muka-
naan tuomasta toiminnan elävöi-

Näin Oulun yhteisen kirkkovaltuuston 
valtuustoryhmät itse kuvailevat ryhmäänsä:

1. Elävä seurakunta - lähellä ihmistä on tavallisten seurakuntalaisten muodostama laajapohjainen yhteenliit-

tymä, joka rakentaa oululaisten seurakuntien toimintaa kansankirkon hengessä.

2. Kirkko keskellä arkea - Keskusta ja sitoutumattomat valitsijayhdistyksen taustavoimana ja vaalityön tuki-

jana on Suomen Keskusta. Mukana on myös muita keskiryhmien kannattajia ja sitoutumattomia henkilöitä. 

3. Kristillisten perusarvojen puolesta -valtuustoryhmän jäseniä yhdistävä tekijä on vanhoillislestadiolaisuus.

4. Kuunteleva kirkko on kokoomuslaisten ja sitoutumattomien seurakuntaihmisten ehdokaslista. Mukana on 

myös sitoutumattomia henkilöitä, jotka haluavat olla tukemassa valitsijayhdistyksen ajatuksia. 

5. Toimivat seurakuntalaiset on seurakuntaväen aloitteesta perustettu puolueisiin sitoutumaton valitsijayhdis-

tys, johon on kutsuttu myös herätys- ja lähetysjärjestöjen jäseniä.

tymisestä, Aakko selvittää. 
Kakko kertoi viime viikolla 

Rauhan Tervehdyksessä, että Ou-
lujoella on iloittu siitä, että seura-
kuntiin on saatu reilu viikko sit-
ten naispappi seurakuntapastorin 
virkaan.  

– Se vaikuttaa varmasti myön-
teisesti myös seurakunnan "ima-
goon", hän arvelee. 

Luottamushenkilöillä 
sanan valtaa
Rauhan Tervehdys perusteli kysy-
mysten lähettämistä luottamus-
henkilöille sillä, että kirkon lain-
säädännön mukaan seurakuntien 
tilojen käytöstä päättävät kirkko-
herra ja seurakuntaneuvosto.

Kirkkovaltuusto on seurakun-
nan ylin päättävä elin, ja seura-
kuntaneuvosto johtaa seurakun-
nan käytännön toimintaa ja hal-
lintoa. 

Oulun yhteisessä kirkkoval-
tuustossa on valtuutettuja seuraa-
vista ryhmistä: Elävä seurakunta 
– lähellä ihmistä, Kirkko keskel-
le arkea, Kuunteleva kirkko, Kris-
tillisten perusarvojen puolesta ja 
Toimivat seurakuntalaiset.

Lehti ei saanut vastauksia Kris-
tillisten perusarvojen puolesta 
-valtuustoryhmästä.

RIITTA HIRVONEN

Luottamushenkilönä 
en halua 
millään tavalla 
rajata joitakin 
seurakuntalaisia 
kirkkojen tai 
seurakuntatalojen 
ulkopuolelle.

 Sirkka-Liisa Myllylä

Mikään sukupuoleen 
perustuva välitön tai 
välillinen syrjiminen 
ei ole hyväksyttävää. 
Suomen lakia on 
kunnioitettava kaikissa 
työpaikoissa – myös 
seurakunnissa. 

Maria Portaankorva

Antero Aakko Martti Hannula Matti Kakko Sirkka-Liisa MyllyläMarjo Kumpulainen Maria Portaankorva
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• Ihmettelen vaan
Jos saisin kysyä, onko ihan pak-
ko olla lestadiolainen? Miksi jo-
kin naispappi itse niin haluaa, 
eikö ihan muuten voi papin vir-
kaa toimittaa? En tunne henki-
löä tai muutakaan, ihmettelen 
vaan Kotimaa-lehden ja Rau-
han Tervehdyksen kirjoituksia.

ONKO IHAN PAKKO, KUIN 
ISKELMÄLAULAJA LAULAA

• Rauhan Tervehdys kysyi vii-
me viikolla, voisiko kristilli-
syys olla kaupungin brändi. 
Toivotan oikean uskon terve-
tulleeksi kaupunkiin. Sitä ei 
tarvitse kysyä kaupungin kult-
tuurilautakunnasta.

Pappien pitäisi viedä ehdo-
tettua ajatusta eteenpäin. Oulu 
on herätysliikekaupunki, sik-
si täällä osataan perinteises-
ti viedä hyvää sanomaa eteen-
päin monin tavoin.

Lehden jutussa puhuttiin 
mm. kirkkoveneistä ja näytel-
mistä. Minä ehdotan lisäksi, 
että kaupunki voisi ottaa mat-
kailunähtävyyksiin esimerkik-
si kaupunkilaisten raamatulli-

set huoneentaulut, jotka voi-
taisiin koota esille kaikkien 
nähtäviksi.

• Viimeviikkoisessa Rauhan 
Tervehdyksessä (nro 15, ilmes-
tyi 19.4.) kerrottiin toimituk-
seen tulleesta nimettömästä 
postista, jossa ehdotettiin, et-
tä kristillisyydestä tulisi tehdä 
Oulun matkailuvaltti, ehkäpä 
jopa jonkinlainen brändi.

Ehdotus on monella tapaa 
pelottava. 

Maailmalla on meille suo-
malaisille riittävästi esimerk-
kejä siitä, mitä seuraa, jos yksi 
uskonto, yksi maailmankatso-
mus, on ylivertainen ja ainoa 
oikea muihin verrattuna. Mo-
niarvoisuus on tärkeä rauhan 
säilyttämiseen liittyvä arvo. 
Siksi kaupungissa on saatava 
näkyä eri uskonnot vapaasti.

Ajatus, että yksi uskon-
to olisi koko kaupungin ima-
go, lähenee vaarallista vallan-
käyttöä. Brändiä tekevät vain 
ne, joilla on yltäkylläisesti ra-
haa ja valtaa. Raamatun mu-
kaan Jeesus ajoi markkinamie-
het pois temppelistä.

Kristittyjen tulee luot-

taa Jeesuksen sanoman voi-
maan ilman, että sitä lähde-
tään markkinoimaan suurilla 
rahoilla.

Kristillisyys on mielestäni 
paljon enemmän näkymättö-
miä, hiljaisia tekoja (esimer-
kiksi diakoniatyössä) kuin jo-
kin loisteliaasti mainostettu 
kaupungin brändi.

Jos Oulu haluaisi olla oi-
keasti kristillisyydestä kuu-
lu kaupunki, matkailu- tai 
kulttuuritarjontaa enemmän 
kristillisyyden pitäisi näkyä 
lähimmäisenrakkautena, esi-
merkiksi siinä, että kaupun-
kilaiset työskentelisivät sen 
eteen, että kuilu rikkaiden ja 
köyhien kaupunkilaisten vä-
lillä kaventuisi.

Uskontoa ei kuulu tyrkyt-
tää millään tavoin ja keinoin. 
Jokaisen ihmisen on saatava 
rauhassa tutustua uskontoi-
hin, kuten kristinuskoon, ja 
sen jälkeen hän itse voi päät-
tää omasta maailmankatso-
muksestaan. 

Palautetta toimitus@rauhantervehdys.fi  |  p. (08) 5626 400 / 044 5626 450 

toimitus@rauhantervehdys.fi  |  PL 102, 90101 OULUPostia

Mitä kristillistä on vapussa?

Vappua vietetään myös seurakunnissa, mutta onko sen 
vietossa mitään kristillistä, ihmettelee lukija.

Vapun juuret ovat katolisessa pyhimyskalenterissa. 
Vappua on vietetty Suomessa keskiajalta lähtien abbe-

dissa Valburgin pyhimykseksi julistamisen päivänä. Valburg 
oli 700-luvulla elänyt englannin kuninkaan tytär, joka edisti 
kristinuskoa nykyisen Saksan alueella Baijerissa, perusti luos-
tareita ja teki ihmeitä. Sana vappu tuleekin pyhimyksen nimes-
tä, jonka suomalaiset käänsivät Valpuriksi. 

Uskonpuhdistuksen jälkeen vappu jäi elämään talonpojan 
kalenteriin yhtenä karjan laitumelle laskemisen päivänä. Sit-
temmin juhlan ovat omineet monet eri tahot, kuten ylioppi-
laat ja työväenliike. 

Katolisessa kirkossa toukokuun ensimmäisestä päivästä ha-
luttiin tehdä kylmän sodan aikana kristillinen työväenjuhla. 
Paavi Pius XII julisti 1955 päivän Marian puolison ja puuse-
pän pyhän Joosef työläisen juhlaksi.     

Vappu ei ole evankelis-luterilaisen kirkon kirkollinen juhla-
pyhä, mutta seurakunnat ovat halunneet tuoda oman osansa 
vapun viettoon. Perheille on tarjolla raittiita vapputapahtumia 
siman ja munkkien kera. Esimerkiksi Kouvolassa järjestetään 
vapun aattona suuren suosion saanut Vappugospel ja vapun päi-
vänä  järjestetään Tampereella Jeesus-marssi. Oulun seurakun-
tien vapputapahtumat löydät tästä lehdestä, sivulta 17.

SANNA TURUNEN 

Kysy! on palsta, jonne voi lähettää kirkkoon, seurakuntien 
toimintaan ja uskonelämään  liittyviä kysymyksiä.  

Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteella kysy@rau-
hantervehdys.fi ja kirjepostina osoitteella Rauhan Tervehdys, 
PL 102, 90101 Oulu. Tekstiviestillä kysymyksiä voi lähettää nu-
meroon 044 5626 450. 

Kysy!
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Jakautuva kirkkomme?

Naispappeus on hiertä-
nyt kirkossa sen hy-
väksymisestä, vuodes-
ta 1986 lähtien, kun yhä 

tänään on tahoja, jotka eivät si-
tä hyväksy, kuten vanhoillisle-
stadiolaiset ja osa niin sanotuis-
ta viidesläisen herätysliikkeen 
piiristä. Pinnan alla on kuohu-
nut useasti.

Esimerkiksi Ruotsissa on jo 
pitkään ollut todellisuutta, että 
naispappeuden vastustajat eivät 
enää voi saada virkoja valtakir-
kon piirissä, vaan joutuvat toi-
mimaan omanmielisten piiris-
sä, lähinnä Mission Provinse-
nin taholla, joka tukee läheistä 
yhteistyötä samalla tavalla ajat-
televien suomalaisten tahojen 
kanssa.

Melko surullista tämä kehi-
tys on silti ollut, eikä se aina-
kaan Jumalasta ole joskus tur-
hakin riitely ja energian tuhlaus 

opillisista 

asioista. Vaikka eivät ne riitelyt 
olleet poissa edes apostolien ai-
kaan. Tämä tulee esille Aposto-
lien teoissa. Vajavaisuus ja hai-
rahtuminen eri asioissa toki 
suotakoon, mutta pitäisi suun-
nata energiaa siihen, mikä on 
Jeesuksen opetusten mukaan 
kaikkein tärkeintä:  lähimmäis-
ten auttaminen, käytännön ta-
solla diakoniatyö.

Naispappeus ei toki ole ai-
noa kirkkoamme jakava asia. 
Seksuaalisuuteen liittyvät ky-
symykset ovat myös herättänet 
kuumiakin tuntoja, koska eivät 
ole helppoja asioita, eikä ”Raa-
matulla päähän” -linja ole var-
maankaan se rakentavin.

Kirkon ja vanhoillislestadio-
laisten väliset suhteet ovat myös 
ongelma, jota on yritetty pi-
tää ikään kuin maton alla, en-
kä tuo nyt esiin pedofiliatapauk-
sia, joita kyllä valitettavasti löy-
tyy muiltakin tahoilta. Liikkeen 
torjuva suhtautuminen naispap-
peuteen on tullut näkyvästi esille 
Mari Leppäsen tapauksen myö-
tä hänen otettuaan pappisvih-
kimyksen, vaikka on lähtöisin 
liikkeen piiristä.

Aikanaan 1950–60-lu-
vun taitteessa lestadiolaisen 

liikkeen sisällä alkoi kriisi, kun 
liikkeen papit myöhemmän 
piispa Tapanisen johdolla nou-
sivat vastustamaan maallikko-
saarnojen opetusta sakramen-
teista ja seurakunnasta. Seu-
rauksena lähes 60 pappia ero-
tettiin, kuten Tapaninen ja E. 
Pietilä, joka oli pääsihteeri ja 
liikkeen Päivämies-lehden pää-
toimittaja.

Tämä päätös oli valitettava 
eikä ainakaan Pyhän Hengen 
vaikutusta. Ei voi olla niin, että 
pelastus koskee vain vanhoilli-
sia. Jos niin olisi, ei taivaassa oli-
si ruuhkia, kun taas helvetti oli-
si melko kuuma ja ahdas paik-
ka pelkästä sielujen paljoudesta.

Onkin toivottavaa, että liike 
tulisi luopumaan näistä opeis-
ta, jotka yhä virallisesti ainakin 
ovat voimassa, ja naispappeu-
dessa saavutettaisiin vielä järke-
vä sopu. Kirkkomme jakautu-
minen ei voi olla haluttu loppu-
tulos. Nöyryyttä, kompromis-
seja sekä anteeksiantavaa mieltä 
meiltä nyt tarvitaan!

VEIJO LOHINIVA
Filosofian maisteri

Oulu

w w w.w ik i p e d ia . co m

Lähetä postia 
Maksimissaan 2000 merkin mittaiset 

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

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

Toimituksella on oikeus lyhentää 
tekstejä tarvittaessa ja tehdä 

niihin otsikot.
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Maata kiertelemässä

Kriisipalvelu
takaisin
Suomessa aikanaan 30 vuot-
ta toiminut Kriisipalvelu tekee 
paluun.

Monipuolista sosiaalis-
ta auttamistyötä tarjonnutta 
yhteiskristillistä palvelua ve-
ti aikanaan toiminnanjohta-
jana muun muassa toiminut, 
jo edesmennyt Pertti ”Purtsi” 
Purhonen ja Petri Välimäki, 
joka on nyt perustamassa Krii-
sipalvelua uudelleen. Tavoit-
teena on, että Kriisipalvelun 
toimipisteiden verkosto olisi 
maan kattava vuonna 2017.

Kriisipalvelun työ, joka pe-
rustuu pitkäaikaiseen kohtaa-
miseen ja auttamiseen keskit-
tyy muun muassa surun, va-
kavan sairauden, avioeron tai 
erilaisten kriisien ja vararikon 
kohdanneiden sekä päihteiden 
käyttäjien auttamiseen.

Rahoitusta toimintaan ai-
otaan anoa seurakunnilta ja 
Raha-automaattiyhdistyksel-
tä. Toimintaa voi tukea myös 
vapaaehtoisesti, mutta autta-
mistyö on ilmaista.

Toiminnan loppumiseen 
yksi iso syy oli se, että Raha-
automaattiyhdistys ohjasi tu-
keaan toisaalle.

Kristus
jäi pois
"Jesus Christ" eli Jeesus Krsis-
tus ei esiinny uudessa englan-
ninkielisessä The Voice Bible 
-raamatunkäännöksessä. Lu-
kijan on turha etsiä myöskään 
enkeliä tai apostolia.

Voice ei käytä ilmaisua ”Je-
sus Christ” vaan ”Jesus the 
Anointed One" (voideltu) tai 
”the liberating king" (vapaut-
tava kuningas).

Enkeli on uudessa käännök-
sessä ”messenger” (sanansaat-
taja) ja apostoli on ”emissary” 
(lähettiläs).

– Tämä on nykylukijalle 
ymmärrettävämpää kieltä, us-
koo The Voice Biblen toimitta-
ja David Capes Religion News 
Servicen haastattelussa.

– Monet ihmiset luulevat et-
tä Jeesus on etunimi ja Kristus 
on sukunimi.

– Toivon, että saamme ih-
miset huomaamaan, ettei Raa-
mattu ole muinaista ja kulu-
nutta kieltä, vaan kertomuksia 
joihin lukijat voivat samastua, 
Capes sanoo.

Donna McCrary, The Chris-
tian Pulse -sivuston blogi-
kirjoittaja, vertaa tekstis-
sään uskon vahvistamista 

lihaskuntoharjoitteluun.
Rasitus, ponnistelu, uupumus, 

sinnikkyys. Näitä sanoja ei yleen-
sä liitetä asioiden vahvistamiseen, 
ellei kyse ole kehonrakennuksesta 
ja lihasten vahvistamisesta.

Mitä tahansa blogia tai opas-
ta lukiessaan törmää lauseisiin 
”kiihdytä lihaksen kehittymis-
prosessia rasittamalla lihasta”, 
”väsytä lihasta, jotta lihassäikeet 
hajoavat”, ”treenaa lihasta uupu-
mukseen saakka” tai ”lihassäikeet 
hajoavat sinnikkään harjoittelun 
avulla”. Lihasten kehittyminen 
vahvemmiksi vaatii pieniä lihas-

säikeitä repimään suunniteltua 
harjoittelua. Kun lihas sen jäl-
keen saa levätä, se paranee ja sa-
malla vahvistuu.

Kehitetäänkö henkisiä mus-
keleita samalla tavalla? Ainakin 
meidän, Kristuksen seuraajien, on 
kestettävä rasitusta, ponnistelua, 
uupumusta ja oltava sinnikkäitä, 
jotta voimme kasvaa uskossamme 
vahvoiksi ja lannistumattomiksi.

Pyhät tekstit
sen todistavat
Katsaus pyhiin kirjoituksiin vah-
vistaa sen, että hengellisesti vah-
vat ihmiset kokivat mainittu-
ja asioita: Joona eli kolme päivää 
valtavan merieläimen sisällä, ja 
sen on täytynyt olla stressaavaa. 

Samoin taistelemisen jättimäisen 
soturin kanssa, kuten Daavid teki. 
Ja kuinka uupunut Daniel onkaan 
ollut luolassa nälkäisten leijonien 
kanssa viettämänsä yön jälkeen.

Jumala käyttää raskaita, stres-
saavia ja uuvuttavia elämänkoke-
muksia ”henkisten muskeleidem-
me” vahvistamiseen. Raskaat ko-
kemukset ovat treeniä, jotka rik-
kovat sen mitä olemme. Levon ja 
parantumisen jälkeen olemme 
henkisesti entistä vahvempia, sil-
lä saamme entistä vahvemman 
ymmärryksen siitä, keitä olemme 
Kristuksessa.

Tällaisten raskaiden harjoi-
tusjaksojen aikana ymmärräm-
me vahvuutemme tulevan Kris-
tuksesta. Tunnistamme totuuden 

Hänen sanassaan, ja venytämme 
uskoamme ulottuvuuksiin, joi-
den emme ajatelleet olevan ole-
massakaan.

Jokaisen sotilaan täytyy käydä 
läpi raskas harjoitteluvaihe en-
nen taistelukentälle menoa. Jokai-
nen urheilija käy läpi tiukan tree-
nin ennen kisoja. Jokainen vilje-
lijä joutuu raatamaan uuvuksiin 
saakka ennen sadonkorjuuta. Jo-
kainen Kristuksen seuraaja kokee 
uskonsa vahvistamiseksi raskaita, 
uuvuttavia kausia.

KATJA KIISKINEN

Lähde: The Christian Pulse

Henkiset muskelitkin vaativat harjoitusta

Mitä kuuluu Mirja-Liisa?

Oulun hiippakunnassa en-
simmäisenä naisena pap-
pisvihkimyksen sai maa-
liskuussa 2001 Mirja-Lii-

sa Lindström. Mitä hänelle kuu-
luu tänään?

Samuel Salmi tuli pohjoisen 
piispaksi loppiaisena 2001, mikä 
avasi naisille mahdollisuuden saa-
da pappisvihkimyksen myös Ou-
lun hiippakunnassa.

Mirja-Liisa Lindström ei omi-
en sanojensa mukaan pyrkinyt 
päästä tähän historialliseen vih-
kimykseen, vaan asia vain osui hä-
nen kohdalleen.

– Vihkimykseni olisi voinut ol-
la yksi monista. Mutta kai Luoja 
näki asian toisin. Huumorinta-
jua hänellä ainakin oli, kun valit-
si tällaisen pitkänlinjan ihmisen, 
muistelee Lindström yhdentoista 
vuoden takaisia tapahtumia. 

Suuria 
odotuksia
Naisten pappisvihkimyksen mah-
dollisuus Oulussa oli Lindströ-
mistä hyvä asia, mutta hänen vih-
kimyksensä saama julkisuus tun-
tui kiusalliselta.

– En tiennyt, miten suhtautua 
julkisuuteen ja toisten pappien 
odotuksiin. Koin, että odotukset 
olivat korkeammalla kuin mihin 
pystyin. Tilanne oli hyvin häm-
mentävä.

Lindström kertoo yrittäneen-
sä unohtaa vihkimistilaisuudessa 
paikalla olleet TV-kamerat ja va-
lokuvaajat ja keskittyä itse tilai-
suuteen. 

– Kaikkein vaikuttavimpana 
jäi mieleeni, kun olin piispan ja 
avustajien kanssa alttarilla jaka-
massa ehtoollista ja paikalla olleet 
tutut ja tuntemattomat naispapit 
astelivat juhlallisina ja vakavina 
alttarille. 

– Tuona hetkenä tajusin vii-
meistään olevani osana jotain 
suurempaa – Jumalan johdatus-
ta. Muistan hartaasti sydämessä-
ni pyytäneeni taitoa, nöyryyttä ja 
siunausta tähän tehtävään.

Julkkis 
vasten tahtoaan
Pappisvihkimyksen jälkeen Lind-
ström jatkoi työtään Rovaniemen 
seurakunnassa, jonne häntä oli 
ennen pappisvihkimystä jo use-
an vuoden ajan pyydetty papik-
si. Nykyinen kappalaisen virka on 
”jokivarressa,” Yläkemijoen pii-
rissä, Rovaniemellä.

Maine hiippakunnan ensim-
mäisenä naispappina seurasi 
aluksi Lindströmiä.

– Varsinkin kirkollisissa pii-
reissä tunsin olevani julkkis, lä-
hes häiriöksi asti. Muistan miten 
Rovaniemellä kahvilassa ihmi-
set kulkivat varta vasten pöytä-
ni ohitse ja tuijottivat – ihan ystä-
vällisesti kyllä. Kahviseuralaiseni 
kiusaantuivat kovasti. 

– Tilanne onneksi rauhoittui 
pian vuoden 2001 hiihtoskandaa-
lin myötä.

Nykyiseen tilanteeseen Lind-
ström on tyytyväinen.

– Historiallisen pappisvih-

kimyksen viittaa olen halunnut 
haalistaa, koska mielestäni Kris-
tuksessa ei ole miestä eikä naista, 
vaan Kristukseen kastettuja. Jo-
kaisella on oma paikkansa ja teh-
tävänsä. 

Tavallinen 
pappi
Lindströmin mielestä on hienoa, 
että seurakuntien viroissa on eri-
laisia ja eri tavoin ajattelevia ih-
misiä. Huolestuttavana hän sen 
sijaan pitää ihmisten vieraantu-
mista uskosta.

– On sääli, ettei iltarukousta 
enää opeteta kodeissa. Se olisi elä-
män myrskyissä monelle uskon 
oljenkortena, kun mitään muuta 
ei enää ole.

Pappina Lindström on halun-
nut olla lähellä seurakuntalaisia.

– Jotkut saattavat pitää minua 
papiksi liiankin tavallisena ihmi-
senä. Mutta onko papin oltava ih-
misten yläpuolella? Pappikin on 
ihminen ja tarvitsee Jumalan ar-
moa.

SANNA TURUNEN

• Mirja-Liisa Lindström,  

54 -vuotta.

• perheeseen kuuluu puoliso 

Ilkka Lindström (eläkkeellä 

laamannin virasta) sekä 14 

-vuotias tytär (tulossa äitin-

sä rippikouluun).

• harrastukset: musiikki, hevo-

set, käsityöt, matkustaminen 

ja perheen mielestä autolla 

ajaminen.

Faktaa

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

Mirja-Liisa Lindström vieraili viikonvaihteessa Oulussa Herättäjä-Yhdistyksen 
satavuotisjuhlissa Karjasillan kirkossa.
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Palveluja tarjotaan

Kerro mielipiteesi lehdestä: 
044 5626 450 / toimitus@rauhantervehdys.fi

JAKELU-
HÄIRIöT 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 
p. 0200 71 000 

tai sähköpostitse: 
www.posti.fi/palaute

Ilmoitusmyynti 
Kustannus-Oy Kotimaa / 

Minna Zilliacus
p. 020 754 2361
minna.zilliacus@

kotimaa.fi

ILMOITA

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Myös korttimaksu.

• 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

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.
Kaikki ovat tervetulleita.

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Muut seurakunnat

Asianajotoimisto
Marjo Suoraniemi Ky
Kauppurienkatu 11 C 7 

90100 OULU
p. 040 703 2206
fax. 08 333 425

Testamentit, perukirjat,  
perintö- ja perheoikeudelliset 
asiat, riita- ja rikosasiat ym. 
Maksuton alkuneuvottelu.

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: ke 2.5 klo 19.00 Tavastkengän kylätalolla 
Pyhännällä.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 26.4 klo 18.00 Anna-Leena Peltonie-
mellä, Vaskitie 1 A 20, Kaukovainio, Oulu.

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

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

Myös laitos- ja kotikäynnit

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

Ev.lut. Kansanlähetys
Oulu Su 29.4. klo 12 
Hintan srk-koti Messu. 

Ti 1.5. klo 11-14 Tuiran kirkolla 
Vappukeidas. Su 6.5. klo 18 
Tuiran kirkolla iltamessu, mukana 
Soile Jokimies, Tervetuloa !!!

To 26.4. klo 18 Miestenilta.  
Su 29.4. klo 18 Sunnuntain ko-
kous, veli Henry. To 3.5. klo 18 
Kotirukouskokous, Blomster, 
Lehmikentäntie 16 A 5. Pe 4.5. 
klo 18 Hannat, naisten yhteiskris-
tillinen rukouspiiri. Su 6.5. klo 18 
Ehtoolliskokous, Jussi Pellikka ja 
Antti Kärsämä. 
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

PARANTUMISEN VIIKONLOPPU la-su 28.-29.4.
JUHA NOROLAMPI JULISTAA SANAA JA RUKOILEE 
la klo 18.00 Oulun Kotiseurakunta, os. Tuulimyllynkatu 18
su klo 16.00 Oulun Lähetysseurakunta, Uusikatu 35
www.oulunkotiseurakunta.net www.oulunlahetyssrk.net
 TERVETULOA! 

La 28.4. klo 18.00  
RAAMATTUTUNTI, Onni Haapla

aihe: Raamatun arvovalta
Ke 2.5. klo 19.00  

SANAN JA RUKOUKSEN ILTA
Su 6.5. klo 11.00  

EHTOOLISJUMALANPALVELUS
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 27.4. klo 19.30 LIFT, Mikko Saukkonen, 
Alexander Chernysh, Hiomaton timantti. La 28.4. 
klo 11-14 Rukouslauantai. Su 29.4. klo 11 Ristin 
Voiton 100-vuotisjuhla, kahvitarjoilu. Mukana: 
Leevi Launonen, Onni Haapala, Seppo Rajamäki, 

Heimo Enbuska. Pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 29.4. klo 17 Church@78, 
International Service, Neil Berry, Mia Barnes, Nicki Berry. Ma 30.4. klo 18 Sykarin 
kaivolla-ilta naisille. Ke 2.5. klo 19 Sana ja rukous, terveeksitekemisen lahjat, 
Pasi Markkanen, Tarja ja Vesa Liljamo, Päivi Niemi. To 3.5. klo 13 Päiväpiiri. 
Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12  www.uskotv.fi TERVETULOA!

To 26.4. klo 19 NA- ja opiskelijailta.
Su 29.4. klo 16.30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat Esko Leinonen.
Tervetuloa!

Su 29.4. klo 14, HUOM AIKA. 
Niilo Karjalainen: Malakia -sana 
ajallamme. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

La 28.4. klo 13.00 Kannatusryhmä (Sirkka-Liisan luona)
Su 29.4. Jumalanpalvelus klo 15.00 yhteinen Vapaakirkon kanssa  

(katso heidän ilm.)
Ma 30.4. Koti- ja Veljesliitto klo 13.00

TERVETULOA !




    www.sro.fi            www.kylvaja.fi 

Sanan ja lähetyksen iltamessu   
Su 29.4. klo 17 

 Pateniemen kirkossa
Saarna Juhani Seppänen, lit. past. 
Tapio Pokka. Pyhäkoulu, kirkkokahvit 
  Järj. Suomen Raamattuopisto, Kylväjä, Tuiran srk 

To 26.4. klo 19 Israel rukousilta, Ulla Keränen, 
Pekka Tuominen. Pe 27.4. klo 18 EI Varkki-iltaa. 
Su 29.4. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Risto 

Wotschke, Veli Henry Ruotsista. Su klo 15 Ajankohtainen sanoma! Raamatun 
luotettavuus ja arvovalta, Onni Haapala Raamattu kansalle järjestöstä. Ke 2.5. klo 18 
Nuortenilta, Miika Klinga, Sini Niemelä. To 3.5. klo 19 Lähde-ilta, God’s Bell, rukous-
palvelua, tarjoilua. Tervetuloa! www.oulu.svk.fi

  MÄNTYKODIN KOTIHOITO 

Omaishoitaja - meiltä saat palvelusetelillä 
kotihoitopalveluita. 

          Arjen elämä arvossa 

Tarjoamme korkealaatuista  
 

 Hoitoa-, hoivaa ja huolenpitoa 

 Kotisairaanhoitoa 

 Siivouspalveluita 

Kotihoidollamme on ISO9001-laatusertifikaatti 

Ota yhteyttä, niin 
sovitaan maksut-
tomasta palvelu-
tarpeen kartoituk-
sesta.  

Lisätietoja saat: 

044-5504 804 (ark.7-15)   

044-5504 831 (ark.7-14)  

044-5504 805 
  www.mantykoti.fi 

Keski-ikäiset ja kirkko etsivät toisiaan

Mikä seurakunnassa 
riehnaa ja tökkii mo-
nia parhaassa iässä ole-
via ihmisiä? He koke-

vat, että seurakunta on tylsä eikä 
edes järjestä tilaisuuksia, joihin 
kiinnostaisi osallistua. 

Näin kertoo muutama Rauhan 
Tervehdystä lähestynyt lukija. 

Oulun evankelisluterilais-
ten seurakuntien sekä Haukipu-
taan, Kiimingin ja Oulunsalon 
seurakuntien yhteisökuvatutki-
muksesta selviää, että seurakun-
tiin suhtautuvat kielteisemmin 
40–49-vuotiaat. Tämä ikäluokka 
pohtii myös paljon kirkosta ero-
amista.

Neljä-viisikymppisistä lähes 
70 prosenttia arvioi seurakuntaa 
enemmän tylsäksi kuin kiinnos-
tavaksi.

Seurakuntalaiset 
avaintekijöitä
Karjasillan seurakunnan kappa-
lainen Erja Järvi järjestää yhdes-
sä vapaaehtoisten kanssa Oulun 
Tuomasmessuja. Järven mielestä 
keski-ikäisille on tarjolla seura-
kunnissa paljon toimintaa toisin 
kuin on väitetty. 

Järvi huomauttaa, että seura-
kuntalaiset ovat yhtä kuin seu-
rakunta. Heistä itsestään riip-
puu paljolti, minkälaista toimin-
taa seurakunnassa on. Hän kehot-
taakin seurakuntalaisia tulemaan 
rohkeasti työntekijöiden juttusille 
kertomaan toiveistaan.

Järvi uskoo, että seurakunta-
lainen voisi löytää itselleen teh-

täviä vaikkapa jumalanpalveluk-
sista, esimerkiksi kirkkoväärti-
nä. Kirkkoväärtin tehtäviin kuu-
luu muun muassa suntion avus-
taminen.  

– Jotta mielikuva keski-ikäisil-
le suunnatun toiminnan vähyy-
destä muuttuisi, tarvitaan lisää 
informaatiota olemassa olevasta 
toiminnasta, hän sanoo.

Miehet eivät turhaan 
maksa jäsenyydestä
Onko tilanne keski-ikäisten suh-
teen sama muissa suomalaisissa 
seurakunnissa? 

Tampereen tuomiorovasti Olli 
Hallikainen toteaa, että heillä ei 
ole tutkittu, mikä ikäryhmä vä-
hiten pitää kirkosta. 

Hallikaisen havainto on kui-
tenkin samansuuntainen kuin 
Oulun tutkimuksen: neljä-vii-
sikymppiset ovat kaikkein nih-
keimpiä kirkolle. He ovat useim-
miten miehiä, sillä naiset ovat 
myönteisempiä.

Hallikainen arvelee, että mie-
het ovat sosiaalisesti irrallisempia 
kuin naiset. Esimerkiksi avioeron 
tullessa, mies tekee herkästi irtio-
ton myös kirkosta.

Kastetilaisuuksissa Hallikai-
nen on huomannut, että isät ei-
vät usein ole kirkon jäseniä, mut-
ta äidit ovat. 

Miesten innokkuus erota kir-
kosta alkaa näkyä jo kolmikymp-
pisissä, mutta se ”puhkeaa kuk-
kaan” viidenkymmenen iässä.

Hallikaisen mukaan kirkko 
voisi taistella miesten eroamis-
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Terveydenhoitoa

  

Eka 
kerta

Ensimmäinen kerta jännittää aina. Kun ei 
ole kokemusta, ei tiedä, miten tulee toi-
mia. Siksi kädet hikoavat ja vatsanpohjas-
sa tuntuu kummalta. Mitä jos teen jotain 

väärin ja joudun naurunalaiseksi?
Viime viikolla koin ensimmäistä kertaa asi-

an, joka monille on tuttu ja arkinen. Onneksi 
minun ei tarvinnut tehdä sitä yksin, vaan mu-
kana oli konkareita, joiden esimerkkiä seuraten 
selvisin kunnialla. Kaiken lisäksi puikoissa oli 
asiansa osaava herrasmies, joka sai ensimmäi-
sen kertani tuntumaan miellyttävältä. Arvaat-
ko mistä on kyse?

Lentämisestä tietenkin. En ollut 26-vuotisen 
elämäni aikana koskaan ollut lentokoneessa, ja 
kun kuulin, että lähdemme toimituksen kans-
sa lentäen koulutusreissulle Helsinkiin, minua 
alkoi pelottaa. En niinkään pelännyt itse lentä-
mistä, vaan kaikkea sitä, mitä kentällä tapahtuu 
ennen koneeseen pääsemistä.

On normaalia, että uusiin tilanteisiin joutu-
minen pelottaa ja jännittää. Se johtuu sisäisten 
mallien puuttumisesta. Sisäinen malli kertoo, 
miten missäkin tilanteessa tulee toimia. Voi tie-
tää teoriassa, miten lähtöselvityksessä ja turva-
tarkastuksessa pitää toimia, mutta vasta kun on 
itse käynyt ne läpi, muodostuu koko toimituk-
sesta sisäinen malli.

Minä seurasin, mitä matkatoverini tekivät ja 
tein itse perässä. Kun olin selvinnyt ensimmäi-
sestä lennosta, tiesin, mitä paluumatkalla tulee 
tehdä, eikä minua enää jännittänyt.

Sama pätee siihen, että Oulussa osaan sisäisen 
mallini avulla kulkea paikasta toiseen ja tiedän, 
missä mikäkin sijaitsee. 

Helsinki on minulle täysin vieras kaupunki, 
enkä osaa suunnistaa siellä minkään vertaa. On-
neksi liikuimme porukassa, jossa monella oli jo 
jonkinlainen sisäinen malli Helsingistä. Minun 
mallini pääkaupungista jäi vielä muodostumat-
ta, sillä viivyimme vain pari päivää.

Palasin kotiin paitsi hienoa kokemusta, myös 
yhtä uutta sisäistä mallia rikkaampana.

KATJA KIISKINEN

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Sinappia

Ilmoitusmyynti 
Kustannus-Oy Kotimaa / 

p. 020 754 2361

ILMOITA

	 •	fysioterapia		 •	lymfaterapia		 •	hieronta	
	 •	jalkojenhoito		 •	liikuntaryhmät		 •	kurssipalvelut

Ajanvaraus	ja	tiedustelut puh. 040 728 4759
Lisää osoitteessa www.caritas-saatio.fi

Caritas	Hyvinvointi

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

Käytä oikeutesi vapaisiin, me huolehdimme läheisestäsi! 

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

Arvoisat	Omaishoitajat!

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

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

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

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

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

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 
   psykiatri
• hieroja

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

Keski-ikäiset ja kirkko etsivät toisiaan

ta vastaan tukemalla esimerkik-
si perheyhteyttä tai tekemällä sel-
västi miestyötä. Kirkko voisi myös 
mennä mukaan miesten verkos-
toihin.

Hallikaisen mukaan nihkeys 
kirkolle on yleinen koko maassa. 
Paikallisuudella sitä ei voi selittää.

Miehet ovat Hallikaisen mu-
kaan materialistisia ja rationaali-
sia. Kirkon jäsenyys maksaa, joten 
kirkosta lähdetään.

Poppakonstit 
kiinnipitämiseksi puuttuvat
Turkulaisen Martinseurakun-
nan kirkkoherra Tuomo Norva-

suo tunnistaa ilmiön, mutta ar-
velee kuitenkin, että tyytymättö-
min ikäluokka on 30–40-vuotiaat 
ja kenties hieman nuoremmatkin. 

Viimeinen Turun ja Kaarinan 
seurakuntayhtymän yhteisöku-
vatutkimuskin, josta on tosin vie-
rähtänyt jo monta vuotta, kertoi, 
että 30–40-vuotiaat ovat herkim-
piä eroamaan kirkosta.

Norvasuon mukaan perhettä 
perustava ikäluokka on lähdössä, 
koska he kokevat, että kirkolla ei 
ole mitään annettavaa. 

Mitään poppakonstia seura-
kuntalaisten pitämisessä kirkos-
sa ei ole, Norvasuo sanoo. 

Ainoa mahdollisuus on, et-
tä kirkko hoitaa työnsä hyvin ja 
palvelee seurakuntalaisia laaduk-
kaasti. 

Mutta aina sekään ei riitä. 
Norvasuo kertoo, että heidän 

yhteisökuvatutkimuksessaan ky-
syttiin, mikä saisi eronneet jälleen 
liittymään kirkkoon. Vastauksien 
mukaan ei mikään sellainen, mitä 
kirkko heille tarjosi. 

Vastaajat mainitsivat, että jos 
heidän elämässään jokin muut-
tuisi, kirkko voisi olla jälleen heil-
le merkityksellinen.

PEKKA HELIN

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

Ainakaan viimeviikkoisesta Rauhan Tervehdyksestä ei löytynyt valokuvia keski-ikäisistä seurakunnan toiminnassa.
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Muhoksen kirkossa soi-
vat reippaat barokkisä-
velet sunnuntaina 29. 
huhtikuuta. Kello 15 

alkavassa konsertissa säveltäjäni-
minä ovat suuret mestarit Bach, 
Händel ja Mozart. Ohjelman toi-
sessa jaksossa kuullaan keväi-
siä suomalaisia sävellyksiä, kuten 
Oskar Merikannon yksinlauluja 
ja duettoja.

Konsertissa esiintyvät Henna-
Mari Sivula, Vesa Kajava ja Os-
si Kajava. 

Oulun tuomiokirkon kantto-
rina työskentelevä Henna-Mari 
Sivula on valmistunut musiikin 
maisteriksi kesällä 2005. 

Sen jälkeen hän on jatkanut 
opintoja mestarikursseilla muun 
muassa Jorma Hynnisen oppilaa-

na. Sivula on laulanut useissa suu-
rissa kirkkomusiikkiteoksissa.

Vesa Kajava valmistui mu-
siikin maisteriksi tammikuussa 
2009. Hän on suorittanut A-tut-
kinnot (diplomit) sekä uruista ja 
improvisaatiosta erinomaisin ar-
vosanoin. 

Kajava toimii tällä hetkellä Sii-
linjärven seurakunnan kanttori-
na sekä Sibelius-Akatemian tun-
tiopettajana.

Ossi Kajava, baritoni, valmis-
tui musiikin maisteriksi vuon-
na 1989 pääaineenaan laulu. Hän 
toimii Muhoksen seurakunnan 
kanttorina sekä Muhoksen mu-
siikkikoulun laulunopettajana.

Konsertin ohjelma maksaa 5 
euroa ja tuotto menee Yhteisvas-
tuukeräykseen.

Muhoksella kuullaan 
barokkisäveliä

Millaista oli 
suomenkieli 1548, 
kun ensimmäinen Uusi 
Testamentti painettiin? 
Minkä näköinen 
oli ensimmäinen 
suomalainen Raamattu 
370 vuotta sitten? 

Näiden historiallisten 
teosten näköispainok-
set ovat esillä Lumijo-
en seurakuntatalolla

kolmen päivän ajan. 
Lisäksi esillä on Bangla-

deshin raamattuseuran julkai-
semat banglan ja sadrin kieli-
set Uudet testamentit, Japanin 
Gideoneitten Uusi testament-
ti suomalaisen Gideonien tes-
tamentin rinnalla, mongolian 
kielinen Johanneksen evanke-
liumi, farsin kielinen Raamattu 
Iranista, amharan kielinen tes-
tamentti Etiopiasta, kiinankie-
linen Raamattu ja Kiinan lähet-
tien oma Raamattu 80 vuoden 
takaa, Namibian lähetin kolme 
afrikkalaisia raamattuja kol-
mella kielellä, sekä lasten Raa-
mattuja suomeksi, Pakistanin 
pashtuksi ja dariksi.

Tietysti mu-
kana on myös 
täyttä hepre-
aa ja kreikkaa. 
Jos nämä tuntu-
vat vaikeilta, voi 
katsella erilaisia englanninkieli-
siä käännöksiä tai saksaa, hollan-
tia ja ruotsia. 

Ihasteltavana on myös vanhoja 
suvuissa periytyneitä suomalaisia 
Raamattuja 1700- ja 1800-luvuilta, 
Lumijoen kirkossa käytössä ollut 
evankeliumikirja 1890-luvulta se-
kä uudempia erikoisuuksia. Kaik-
kiaan mukana on ainakin 20–30 
eri kieltä ja saman verran suoma-
laisia Raamattuja eri aikakausilta.

Mikael Agricola kirjoitti Uu-
den testamentin alkupuhees-
sa: ”Tässä nyt sinulle ompi rakas 
kristillinen lukija ja hyvä suoma-
lainen, hämäläinen, karjalainen 

eli kuka Herran Jeesuk-
sen ystävä sinä olla mahdat, sen 
Uuden testamentin kirjat suo-
menkielelle ulostulkitut.” 

Voisipa tuota lainaten sanoa, 
että tässä on nyt sinulle hyvä lu-
mijokinen ja Oulun lähiseudun 
asukas monipuolinen kokoelma 
Raamatun ja Pipliaseuran juhla-
vuoden pyhää kirjaa. 

LIISA KINGMA

Raamattunäyttely Lumijoen 
seurakuntatalolla 
su 29.4. jumalanpalveluksen jälkeen
ma 30.4. klo 14–17
ti 1.5. klo 13–16

Ikivanhoja Raamattuja 
esillä Lumijoella

Kaikkea maan ja taivaan väliltä.

Kotimaakauppa on nyt Sacrum. 
Laajan valikoiman ja hyvän palvelun 
kristillinen kirjakauppa josta löydät 
kaikkien kustantajien kristilliset kirjat, 
hengelliset äänitteet ja lahjatavaraa. 
Tervetuloa ostoksille myymälään ja 
verkkokauppaan!

MYYMÄLÄ: HIETALAHDENRANTA 13,  HELSINKI    AVOINNA: ma–pe 9–17    puh. 020 754 2350    www.sacrum.fi 

Paul Lawrence

Raamatun Atlas 
Todellinen aarreaitta jokaiselle 
Raamatun historiasta, maan-
tieteestä ja arkeologiasta 
kiinnostuneelle. Mukana 
96 karttaa ja 143 upeaa
väri kuvaa.
19,00 (35,00)
UUSI TIE

Jaakko Löytty, Mika Nuorva

Halleluja! cd
Kiitoslauluja arjen keskeltä.
Lauluja siitä, miten paljon kiitos-
 aiheita harmaa arki sisältää.
19,70 (21,90)

1970

Raamatun Atlas 

1900

Johanna Hurtig,
Mari Leppänen (toim.)

Maijan tarina
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 
yksilön ja yhteisön traumana.
29,60 (32,90)
KIRJAPAJA

2960
Gerson Mgaya

Kanssasi kulkemaan
Millainen on Jeesus, ja mitä hänen
seuraamisensa merkitsee? Tansanialainen 
pastori tarkastelee kirjassaan Jeesuksen 
persoonan eri puolia, kuten nöyryyttä, 
rohkeutta, viisautta, ystävällisyyttä, myötä-
tuntoa, rakkautta ja kuuliaisuutta.
24,30 (27,00)
SUOMEN LÄHETYSSEURA

2430

Anna-Maija Raittila

Niin kevyt on rakkaus
Ikkunoita luottavaiseen elämään.
Anna-Maija Raittilan tekstejä joiden 
raikas ajankohtaisuus ja avara 
hengellisyys kutsuvat lukijaa
pysähtymään ja olemaan läsnä.
22,40 (24,90)
KIRJAPAJA

2240

I a i n  C
am

p
b

e l l
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Tilaukset: myynti@piplia.fi
puh. 010 838 6520

JUHLITAAN PIPLIAA
NahkakaNtiset 

Raamatut ja viRsikiRjat
Anna arvostettu, henkilökohtainen 

lahja. Tilaa Raamattu kultaisella 
nimipainatuksella.

PL 54  |  00241  HELSINKI  |  www.piplia.fi  |  www.raamattuvuosi2012.fi |  www.pipliakauppa.fi

heljäN muki
Heljä Liukko-Sundströmin 

teemamukit. Valloittava 
uutuusmuki ilmestyy kevään 

aikana. 26 €  /kpl

Raamattu RistiiN RastiiN
Upeasti kuvitettu luku- ja hakuteos 

jokaiselle Raamatusta kiinnostuneelle.
Erilaisten hakemistojen avulla etsit 

helposti tuttuja raamatunkohtia.
36 €

Suomen Pipliaseura 1812-2012  • www.piplia.fi  •  markkinoiden laajin raamattuvalikoima  

heRRaN siuNaus –Riipus
Kaunis riipus hopeisena tai 

kultaisena. 31 € / 235 €

ANNA AVAIN 
AMMATTIIN

Konfliktien keskellä kasvanut kehitysmaan nuori tarvitsee toivoa. Anna tukesi 
nuorten ammattikoulutukselle allekirjoittamalla vetoomus. Lähetä tekstiviesti 
AVAIN (väli) AMMATTIIN numeroon 16499. Hinta 0,25 €. www.tekojakampanja.fi
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Anna nuorelle avain 
tulevaisuuteen

Kirkon Ulkomaanavun 
Avain ammattiin -kam-
panjan tavoitteena on an-
taa konfliktista toipuvi-

en maiden nuorille avain tulevai-
suuteen luomalla heille mahdol-
lisuuksia koulutukseen ja työllis-
tymiseen.

Maailmassa on tällä hetkel-
lä noin 1,2 miljardia 15–24-vuo-
tiasta nuorta. Tämä tarkoit-
taa suurinta nuorten ikäluokkaa 
koskaan. Näistä nuorista lähes 90 
prosenttia asuu kehitysmaissa.

Koska nuorten osuus maail-
man väestöstä tulee yhä kasva-
maan, tulee heillä olemaan mer-
kittävä rooli maidensa ja yhteisö-
jensä kehityksessä. 

Sen vuoksi heidän oikeutensa 
koulutukseen, työntekoon ja yh-
teiskunnalliseen osallistumiseen 
on turvattava. Erityisesti konflik-
tinjälkeisissä, hauraissa tilanteis-
sa nuoriin tulisi kiinnittää eri-
tyistä huomiota.

Arvioiden mukaan työmark-
kinoille on tulossa vuoteen 
2025 mennessä 1,3 miljardia al-
le 30-vuotiasta nuorta. Vain noin 
300 miljoonalle heistä tulee löy-
tymään töitä.

Miten 
voin auttaa?
Kirkon Ulkomaanapu pyrkii vas-
taamaan haasteeseen tukemal-
la nuorten osallistumista koulu-
tukseen ja auttamalla heitä työ-
uran ja aikuisen elämän alkuun. 
Koulutuksen merkitys korostuu 
erityisesti konfliktinjälkeisissä 
tilanteissa, jolloin koulujärjestel-
mät ovat romahtaneet ja suuri osa 
ikäluokista on jäänyt vaille perus-
koulutusta.

Kirkon Ulkomaanapu tukee 
useita ammatillisia koulutus-
hankkeita, jotka toimivat syrjäy-
tyneiden tai syrjäytymisvaaras-
sa olevien nuorten parissa. Am-
matillisia koulutuskeskuksia on 
muun muassa Kongon demo-
kraattisessa tasavallassa, Sierra 
Leonessa, Ugandassa, Intiassa, 
Bangladeshissa ja Kambodzhassa.

Avain ammattiin -kampanjaan 
voi tutustua Kirkon Ulkomaa-
navun sivuilla osoitteessa: www.
tekojakampanja.fi. Vetoomuksen 
voi allekirjoittaa presidentti Sau-
li Niinistölle ja lahjoittaa halua-
mansa rahasumman verkkopan-
kin kautta.

Varhaiskristillisen 
laulun taitaja Ouluun

Venäläistaustainen Parii-
sissa vaikuttava profes-
sori Iegor Reznikoff saa-
puu Ouluun esittämään 

varhaiskristillistä laulua. Hän 
konsertoi Oulun tuomiokirkossa 
lauantaina 28.4. kello 19.

Konsertin järjestävät Laulu-
ryhmä Resonanssi sekä Oulun 
tuomiokirkkoseurakunta. Va-
paaehtoinen ohjelmamaksu on 
10 euroa.

Kyseessä on harvinainen tilai-
suus päästä kuuntelemaan van-
haa laulua. Reznikoff käyttää ih-
miskehoa instrumenttina ilman 
äänentoistolaitteita ja hyödyntää 
monipuolisesti kirkon luonnollis-
ta omaa akustiikkaa.

Iegor Reznikoff vaalii vanhan 
laulun perinteitä. Hän on tutki-
nut ja opettanut vanhaa laulupe-

rinnettä vuosikymmenten ajan. 
Hän on perehtynyt sekä kansam-
me runoperinteisiin että kieleem-
me, ja opettanut vanhaa laulupe-
rinnettä myös suomeksi.

Reznikoffin laulu perustuu 
luonnolliseen sävelasteikkoon, 
joka oli käytössä satoja vuosia sit-
ten ennen nykyistä nuottiviivas-
toa. Vanhassa asteikossa säveliä 
ei sidota tiettyyn rytmiin ja kaa-
vaan, vaan laulujen kulku on ää-
nellisesti luonnollinen, monisä-
vyinen ja elävä. Lauluissa on ti-
laa äänen soida ja tavoittaa syviä 
ulottuvuuksia. Olennaista on ää-
nen herkkyys. Kun lauluissa vielä 
otetaan huomioon tunne ja tun-
nelma, on lopputulos eheä ääni-
en kudos. Tällä tavoin saadaan ai-
kaan lauluääni, joka on ihmisen 
mielelle ja keholle luonnollinen.
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Eetterissä

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
Oulun seurakuntien aluelähe-
tys kello 9–12.
Su29.4. klo 8.45 Radiopyhäkou-
lussa puhuu pastori Riikka Hon-
kavaara. Aiheena on Jumalan
kansan koti-ikävä. 
Klo 9.15 Armonpulla. Oman ta-
rinansa armosta kertoo Terttu 
Aakko. Häntä haastattelee Mik-
ko Salmi.
Klo 9.30 Herätys eilen ja tänään 
-ohjelmassa matkataan evanke-
lisen liikkeen alkujuurille. Haas-
tattelussa on Sleyn Keski-Poh-
janmaan piiripastori Pasi Palmu.

Klo 9.45 Oululaisen uskontun-
nustus. Marja Blomsterin haas-
tateltavana on lähetysyhdistys 
Kylväjän työntekijä pastori Ta-
pio Pokka, joka on ollut lähetys-
työssä Japanissa. 
Klo 10 sanajumalanpalvelus Ou-
lun tuomiokirkosta Jumalan-
palveluksen toimittaa Ari-Pek-
ka Metso, ja häntä avustaa Jyr-
ki Vaaramo. Musiikista vastaa-
vat urkuri Henna-Mari Sivula, 
kanttori Péter Marosvári ja Vas-
kiyhtye. 
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta. 
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kerrotaan Oulun 
seurakuntien vapputapahtu-
mista.

Radio Dei Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
Pe 27.4. kello 14.40 Päivän valin-
nassa pohditaan sitä, että millai-
nen on kristillinen vappu.
Pe 27.4. klo 16.03–17.00 Toivon 
tuomiokapituli
Ma 30.4.–ke 2.5 klo 16.20 Ar-
monpulla.
Ke 2.5. klo 16.40 Oululaisen us-
kontunnustus. Diakoniatyönte-
kijä Sami Riipinen kertoo, miksi 
valitsi juuri seurakuntatyön.
To 3.5. klo 16.20 Herätys eilen 
ja tänään -ohjelmassa puhutaan 
evankelisen liikkeen nykytilas-
ta. Haastattelussa on Sleyn Kes-
ki-Pohjanmaan piiripastori Pa-
si Palmu.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 29.4. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa puhuu pastori Riikka Hon-
kavaara. Aiheena on Jumalan
kansan koti-ikävä. Klo 10 Radio-
jumalanpalvelus Ylivieskan kir-
kosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 29.4. kello 10 sanajumalan-
palvelus Oulun tuomiokirkosta 
Jumalanpalveluksen toimittaa 
Ari-Pekka Metso, ja häntä avus-
taa Jyrki Vaaramo. Musiikis-
ta vastaavat urkuri Henna-Ma-
ri Sivula, kanttori Péter Maros-
vári ja Vaskiyhtye.

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 3161 563 (ma–pe),
Oulun seurakuntayhtymä, Ra-
diostudio, PL 122,  90101 Oulu

Nettiradio 
kempeleenseurakunta.fi
Su 29.4. klo 10 messu Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Esko Heloneva, avustaa 
Juha Maalismaa, diakoni Antti 
Ristkari, kanttorina Marja-Liisa 
Jääskeläinen. Mukana partiolai-
set. Pyhäkoulu saarnan aikana. 
Kuuntele Pyhän Kolminaisuu-
den kirkon jumalanpalvelukset 
suorana netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi.

Mieli pois 
maallisista murheista
Puhdasoppisuuden aikana 
suomalaiset kävivät ahkerasti 
kirkossa. Kirkkokuri oli niin 
ankaraa, että sakon uhalla 
jokaisen kristityn piti ”kilvoitella 
yhteisessä jumalanpalveluksessa”. 
Siellä ei iloluontoisuutta sallittu.

Oi Herra Jeesus Kristus, minun ja kaiken maailman Vapahtaja! Olen tullut 
Sinun sanasi ja käskysi mukaisesti huoneeseesi – jossa kunniasi asuu – Sinun 
enkeliesi ja pyhien kasvojesi eteen. 
Anna siis minulle jumalinen, puhdas ja kuuliainen sydän, että luopuisin 
kaikista lihallisista ajatuksista sekä maailmallisten asioiden himosta ja 
murheesta. 
Suo että rukoilisin Sinua täällä hengessä ja totuudessa, lankeaisin maahan 
edessäsi, kumartaisin, ylistäisin Sinua jumalallisilla virsillä ja kiittäisin sekä 
kunnioittaisin Sinua kaikkien hyvien tekojesi tähden. 
Anna minulle, laupias Isä, Pyhä Henkesi, että minä Sinun pyhää ja 
autuaaksi tekevää Sanaasi kuulisin ja tutkisin ahkeralla ja nöyrällä 
sydämellä sekä tuottaisin sanasi hedelmää kärsimystenkin keskellä. 
Auta minua, oi laupias Herra Jeesus, että Sinua nöyrällä ja hartaalla 
sydämellä palvelisin taistelevassa seurakunnassa ja että kerran taivaan 
valtakunnassa saisin kiittää ja kunnioittaa Sinua sekä Isää ja Pyhää Henkeä 
lakkaamatta, Aamen.”

Nykysuomeksi toimittanut ja johdannolla varustanut Pekka Tuomikoski 
Lähde: Vanhan virsikirjan Rukouskirja vuodelta 1701

Kirkkoontulorukous

Kotiin jäävät rekisteröitiin tarkas-
ti ja rangaistus seurasi aikanaan 
kirkossakäynnin laiminlyömises-
tä. Myös käyttäytymistä kirkos-

sa kontrolloitiin. Meteli ja iloluonteinen 
käyttäytyminen herättivät paheksuntaa. 

Vanhan ajan kirkkovieras tavoitteli 
hurskasta ja tyyntä mielenmaisemaa. Vei-
suuvoimaa täytyi kuitenkin käyttää koh-
talaisesti. 

Ulkoisen kurin ja järjestyksen tavoit-
teena oli suunnata oppimaton kansa pal-

velemaan jumalaansa hartaasti ja hurs-
kaasti – sanalla sanoen oikealla asenteella.

Kirkkoontulorukous on osa tällaista 
laajempaa kirkkojärjestystä. Se on tallen-
nettu virsikirjan Rukouskirjaan kirkossa-
kävijöitä varten. 

Rukouksen tarkoituksena on ennen 
kaikkea jättää maalliset murheet kirkon 
ulkopuolelle ja valmistaa sydän vastaan-
ottamaan sana ja sakramentti oikealla 
mielentilalla. Kirkkotilan sakraaliluon-
nekin on rukouksessa hyvin huomioitu.

Suomalaisten yllä on 
yksinäisyyden varjo

Arkkipiispa Kari Mäkinen kuvaa 
yhteiskunnan tämänhetkistä 
arvomaailmaa kolmella kerto-
muksella, jotka kuvaavat ihmis-

tä ja ihmisen arvoa. Näitä ovat selviyty-
miskertomukset, yhteiset kertomukset 
sekä hiljaiset kertomukset.

– Yksinäisyyden, ulkopuolisuuden ja 
irrallisuuden kokemus kulkee varjona 
suomalaisessa menestyskertomuksessa. 
Epäonnistumisen pelko ja sivuun joutu-
misen häpeä sävyttävät yhteistä henkis-
tä maisemaa. Näiden asioiden kanssa lä-
hestytään tänä päivänä myös kirkkoa ja 
kristillistä uskoa, Mäkinen toteaa.

Arkkipiispa korosti, että ihmisen ar-
vo löytyy kertomusten kautta, ja olen-
naisinta on, että kenenkään kertomuk-
set eivät jää kuulematta.

Menestyksen
monet kasvot
Arkkipiispa vertaa selviytyjää kirjalli-
suuden Robinson Crusoeen, joka pelas-
tumisensa jälkeen vaurastuu taloudelli-
sesti ja osoittaa moraalisen luonteensa 
harjoittamalla hyväntekeväisyyttä.

– Robinson Crusoe on kertomus vah-
vasta yksilöstä, joka kykenee osoitta-
maan, että elämä on mahdollista ilman 
toisia ihmisiä ja yhteiskuntaa.

– Sen paremmin etiikka kuin uskon-
tokaan eivät edellytä kuin yksilön oman 
sisäisen maailman. Hänelle riittävät 
Raamattu ja oma hartauselämä.

Mäkinen muistutti, että tyhjyys, hy-
lätyksi joutumisen pelko ja hyväksytyk-
si tulemisen kaipuu ovat olennainen osa 
monen ihmisen sisäistä maailmaa.

Hänen mukaansa ihmisenä olemi-
seen kuuluu osallisuus toisesta ihmises-
tä, eikä yksikään ihminen ole saari.

– Tätä kokemusta vahvistaa se, et-
tä Raamatun alkukertomuksissa ihmi-
nen kuvataan riippuvaiseksi Luojasta, 
muusta luomakunnasta ja toisista ih-
misistä. Ihminen ei ole itse itsensä luo-
ja vaan Luojan luoma ja osa muuta luo-
makuntaa.

– Toinen kertomus, jota suomalai-

sesta yhteiskunnasta kerrotaan, on ker-
tomus keskinäisestä riippuvuudesta ja 
huolenpidosta, ihmisen arvosta, joka ei 
perustu suorituksiin, vaan pelkkään ole-
massaoloon. Sitä kerrotaan hyvinvointi-
yhteiskunnan kertomuksena, jossa ko-
konaisuutta arvioidaan heikoimman 
näkökulmasta, Mäkinen sanoi verraten 
kertomusta Aleksis Kiven Seitsemään 
veljekseen.

Ikkunoiden takana 
omat tarinansa
Arkkipiispa vertasi suomalaista yhteis-
kuntaa myös kerrostaloon, jonka jokai-
sen ikkunan takana on oma tarinan-
sa. Hän korosti, että erityisesti sosiaali-, 
diakonia- tai terapiatyötä tekevät näke-
vät työssään kertomusten todellisuuden.

– Joissakin ikkunoissa ei ole valoja, 
mutta niidenkin takana on tarinoita. On 
olennaisinta kysyä, missä ovat tämän yh-
teiskunnan pimeät, hiljaiset ja vaietut 
kertomukset.

Arkkipiispa Mäkinen vieraili vast-
ikään Koulutus- ja kasvukeskus Sosi-
onovan Ihmisen arvo ja vastuullinen 
yhteiskunta -seminaarissa Helsingissä.

KIRKON TIEDOTUSKESKUS

K T /  Ma r k ku P ih la ja

Kari Mäkinen
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Turvapaikkani
Aloitin Karjasillan seurakunnan seurakuntapastorina heinäkuussa 1998. Ensimmäi-
sinä päivinä tutustuin Karjasillan seurakunnan jumalanpalvelustiloihin, Karjasillan 
ja Kastellin kirkkoihin, Kaukovainion ja Maikkulan kappeleihin (seurakuntataloihin). 
Huomasin ettei missään kirkkotilassa  ole varsinaista alttaritaulua. Karjasillan kirkon 
alttaritauluna on Essi Renvallin pronssiveistos Kristuksen toinen tuleminen. Kauko-
vainiolla puolestaan K. Juvan tekemä puuveistos. Muissa tiloissa  on risti.

Eniten vaikutuin Kastellin kirkon alttarin yhdeksän metriä korkeasta tammiris-
tistä, joka yhdistyy lasiseen taideteokseen.   Se säväyttää joka kerta, lasiteoksen värit 
muuttavat kirkkosalin penkkeineen värikkääksi aamuauringon paisteessa. Olen kat-
sellut ristiä monta kertaa ilossa ja surussa, rukoillut voimaa, huolenpitoa ja elämän-
halua. Risti kertoo Jumalan rakkaudesta meitä kaikkia ihmisiä kohtaan.  Siksi tuntuu 
niin lohdulliselta lukea Jeesuksen sanoja: ”Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa 
Jumalaan ja uskokaan minuun”.

 Tuomas Kempiläinen pohtii ristin sanomaa:  ”Ristissä on pelastus, ristissä elämä, 
ristissä suoja vihollisilta, ristissä taivaallisen onnen vuodatus. Ristissä on mielen vah-
vistus, ristissä hengen ilo”.  Ristinkuolemallaan Jeesus Kristus voitti synnin, kuole-
man ja Saatanan vallan. Jeesus Kristus on meidän Vapahtajamme, meidän Sovitta-
jamme, meidän Lunastajamme, meidän Herramme.  Jumala  ei näe meidän heikkout-
tamme, keskeneräisyyttämme, syntisyyttämme, hän näkee meidät rakkaan Poikansa 
Jeesuksen Kristuksen kautta.  Jumalan rakkaus on armoa, puhdasta lahjaa eikä sitä 
voi ansaita millään tavalla.  Iloinen usko siihen, että minusta pidetään huolta, en ole 
yksin, että Jumala rakastaa myös minua, antaa rauhan sydämeen.  

JUHA VÄHÄKANGAS
seurakuntapastori, Karjasillan srk

Sanan aika 5. Moos. 30: 19-20
Mooses kutsui koolle kaikki israelilaiset ja sanoi 
heille:
    "Taivas ja maa ovat todistajinani, kun nyt 
sanon: Minä olen pannut teidän valittavaksenne 
elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. 
Valitkaa siis elämä, että te ja teidän jälkeläisenne 
saisitte elää. Rakastakaa Herraa, Jumalaanne, 
totelkaa häntä ja pysykää hänelle uskollisina. 
Silloin te saatte elää, ja Herra antaa teidän aina 
asua siinä maassa, josta hän valalla vannoen 
antoi lupauksen teidän esi-isillenne Abrahamille, 
Iisakille ja Jaakobille."

Hepr. 11: 2, 13-19 
Uskoon perustuu se todistus, jonka Jumala on 
isistä antanut.
    Uskovina nämä kaikki kuolivat. Sitä, mikä 
heille oli luvattu, he eivät saaneet; he olivat vain 
etäältä nähneet sen ja tervehtineet sitä iloiten, 
tunnustaen olevansa vieraita ja muukalaisia 
maan päällä. Ne, jotka puhuvat näin, osoittavat 
kaipaavansa isänmaata. Mutta jos heidän 
mielessään olisi ollut se maa, josta he olivat 
lähteneet, he olisivat toki voineet palata sinne. 
Ei, he odottivat parempaa, taivaallista isänmaata. 
Sen tähden ei Jumalakaan häpeä heitä, vaan 
sallii itseään kutsuttavan heidän Jumalakseen, 
sillä hän on heitä varten jo rakentanut valmiin 
kaupungin.
    Usko sai Abrahamin tuomaan Iisakin uhriksi, 
kun hänet pantiin koetteelle. Hän oli valmis 
uhraamaan ainoan poikansa, vaikka oli saanut 
lupaukset, vaikka hänelle oli sanottu: "Iisakin 
jälkeläisiä sanotaan sinun lapsiksesi." Hän 
päätteli, että Jumala kykenee jopa herättämään 
kuolleen, ja niin hän sai poikansa takaisin, 
ylösnousemuksen ennusmerkkinä.

Joh. 14: 1-7
Jeesus sanoi opetuslapsilleen:
    "Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa 
Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa 
on monta huonetta - enhän minä muuten sanoisi, 
että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä 
menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen 
sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta 
saisitte olla siellä missä minä olen. Te tiedätte 
kyllä tien sinne minne minä menen."
    Tuomas sanoi hänelle: "Herra, emme me tiedä, 
minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea 
tien?" Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja 
elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin 
minun kauttani. Jos te tunnette minut, opitte 
tuntemaan myös minun Isäni. Te tunnette hänet 
jo nyt, olettehan nähneet hänet."

Sunnuntai, 29.4.2012
Päivän psalmi Ps. 66:3-9 tai Ps. 126

1. lukukappale 5. Moos. 30:19-20
2. lukukappale Hepr. 11:2, 13-19

Evankeliumi Joh. 14:1-7 

San
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Uskon kynttilöitä 
sytytellään Istanbulissa
Sunnuntaiaamuna Istiklal 
Caddesi, Istanbulin 
vilkkain ostoskatu, 
on hiljainen. Hiljainen 
tarkoittaa Istanbulissa 
suurin piirtein sitä, että 
lastenrattaamme eivät 
satu edelläkulkijoiden 
kantapäihin. 

Etsimme erästä paikkaa, jon-
ka olemassaolosta olemme 
kuulleet vain huhuja ja tari-
noita: Istanbulin luterilais-

ta kirkkoa. 
Ei ole ihme, että meitä epäilyt-

tää. Turkin 75-miljoonaisesta vä-
estöstä yli 99 prosenttia on isla-
minuskoisia, ja jäljelle jäävästäkin 
prosentista kristittyjä on alle puo-
let. Puolta prosenttia kansoittavat 
juutalaiset ja ikivanhat katoliset ja 
ortodoksiset kirkot. 

Luterilaisten pikkuinen jouk-
ko mahtuisi moneen kertaan 
vaikka tilastovirheeseen!

Erään kapean poikkikadun 
päästä löytyy kuitenkin valkoi-
nen kiviseinä, johon on kaiver-
rettu risti. Sisäänkäynti on aidat-
tu kanaverkolla ja piikkilangalla. 
Verkkoaidan ovi on lukossa.

Juuri kun olemme epätietoi-
sina kääntymässä takaisin, kujaa 
pitkin alkaa ilmestyä ihmisiä. 

”Merhaba”, hei, tervehdimme 
arasti. Yhteinen kieli on vähissä.

Ystävällinen 
vastaanotto lämmittää
Kirkon sisällä on hämärää ja kyl-
mää. Siitä huolimatta kirkkoväen 
katseet lämpenevät ja kielet vil-

kastuvat, kun takanamme sulkeu-
tuva rautaovi eristää meidät kau-
pungista ja islamilaisesta todelli-
suudesta. 

”Nerelisiniz? Memnum 
oldum!”; ”Kuinka löysitte kirk-
koomme?”; ”Olette opiskelijoi-
ta, ja teillä on silti lapsia?”; ”Mitä, 
koti-isä? Mitä se tarkoittaa?” Ky-
symyksiä riittää puolin ja toisin.

Joku sytyttelee valtavia kaasu-
lämmittimiä kirkkosalin keskel-
lä. Kaksi miestä virittää kitaroi-
taan ja sähköpianokin yskähtää. 
Seurakunnan eteen astuva pappi 
on tutun oloinen ja puhuu turkkia 
mukavasti suomalaisittain. 

Koko jumalanpalvelus pide-
tään turkiksi, ja meidät ohja-
taan ystävällisesti kaasupoltti-
men lämpöön kuulemaan suo-
menkielistä tulkkausta. Liturgi-
an osat vaikuttavat tutuilta, mut-
ta sävelmien krumeluurit muis-
tuttavat erehdyttävästi itämaista 
iltahuutoa. 

Yhteisen esirukouksen koh-
dalla pappi kysyy, onko seura-
kunnalla asioita, joiden puolesta 
tarvitaan rukouksia. Käsiä nou-
see hiljakseen. Jonkun lapsi on 
sairaana. Eräs paikalla oleva val-
mistautuu pääsykokeeseen. Jo-
ku haluaa rukoilla uusien seura-
kuntalaisten puolesta. Se tarkoit-
taa meitä.

Messun jälkeen kirkkoväki 
siirtyy salin takaosaan nyyttikes-
tiperiaatteilla kootun lounaan ää-
reen.

Usko löytää 
omat tiensä
Korvat, silmät ja mieli täynnä 
uusia vaikuttimia tuntuu hyväl-
tä päästä papin juttusille. Seura-

kunnan pastori Ville Typpö ker-
too, että luterilaisuudella on Is-
tanbulissa pitkät juuret. 

Ensimmäinen luterilainen 
pappi saapui kaupunkiin 1700-lu-
vulla Ruotsista. Luterilaisia juma-
lanpalveluksia pidettiin Ruotsin 
konsulaatin pihapiiriin rakenne-
tussa kirkossa lähes kahden vuo-
sisadan ajan.

1990-luvulla Istanbulin lute-
rilainen suomalaisyhteisö pyysi 
tyhjäksi jäänyttä kappelia käyt-
töönsä. Alusta asti kirkossa kä-
vi myös suomalaisten turkkilai-
sia ystäviä. Sitä myötä kun turk-
kilaisten seurakuntalaisten mää-
rä kasvoi, toiminta muuttui tur-
kinkieliseksi. 

Vuonna 2008 siirryttiin pie-
neksi käyneestä kappelista nykyi-
seen armenialaiskatoliseen Pyhän 
Kolminaisuuden Kirkkoon Istik-
lal Caddesille. 

– 2000-luvulla seurakunta jär-
jestäytyi ja tänne pyydettiin Suo-
mesta turkinkielentaitoista pap-
pia seurakuntaa kaitsemaan, Vil-
le Typpö kertoo.

Sellainen löytyikin. Risto ja 
Marja-Liisa Soramies muuttivat 
Istanbuliin ja ensimmäinen kas-
tejuhla saatiin pitää vuonna 2003. 
Sen jälkeen seurakuntaan on kas-
tettu uusia jäseniä vuosittain. Täl-
lä hetkellä vakituisia seurakunta-
laisia on noin 70.

Suuri 
elämänmuutos
– Kristityksi kasvaminen on jo-
kaisen kohdalla pitkä prosessi. 
Täällä Turkissa ihmisen täytyy 
ensin uskaltaa tutustua kristinus-
koon; purkaa se, mitä aiemmin on 
luullut tietävänsä, Typpö sanoo. 

Papin mukaan etninen alku-
perä ja uskonto kulkevat Turkissa 
aina käsikkäin: turkkilaiset ovat 
muslimeja ja länsimaalaiset tai 
muut etniset vähemmistöt kris-
tittyjä. 

– ”Turkkilainen kristitty” on 
useimmille käsitteellinen mah-
dottomuus. Kääntyneet joutuvat 
aina selittelemään omaa olemas-
saoloaan, Typpö toteaa.

Näkymättömät 
kädet kantavat
Ville ja Hanna-Maria Typpö tu-
livat Istanbulin luterilaiseen seu-
rakuntaan töihin viitisen vuotta 
sitten. Alun perin diplomi-insi-
nööriksi valmistunut Ville aloitti 
teologiset opinnot jo Suomessa, ja 
hänet vihittiin papiksi Istanbulis-
sa puolitoista vuotta sitten.

Kristillisen seurakunnan pe-
rustaminen ja sen toiminta on 
Turkissa viime vuosina helpot-
tunut jonkin verran. Laki takaa 
uskonnonvapauden, mutta toisi-
naan maan kristityt joutuvat koh-
taamaan monenlaista syrjintää ja 
suoranaisia vaarojakin. 

Pääsiäisen jälkeen vietettiin 
viisi vuotta sitten uskonsa tähden 
surmatun kolmen kristityn muis-
topäivää. Sittemmin väkivaltai-
suudet ovat vähentyneet, joskin 
lievempiä viharikoksia kirjataan 
vuosittain kymmeniä.

Avoimia
kysymyksiä 
Typöt suhtautuvat olosuhteisiin 
realistisesti.

– Käytännössä väkivallan uh-
kaa paljon suurempi asia ovat ne 
hankaluudet, joita turkkilaiset 
kristityt joutuvat kokemaan eri-

tyisesti työelämässä. 
– Monelle työnantajalle on yli-

voimaista palkata ihminen, jon-
ka henkilökortista uskonnok-
si paljastuu kristitty, Ville Typpö 
kertoo.

Omassa elämässään pariskun-
ta kokee tulleensa kohdelluksi hy-
vin. He eivät ole kohdanneet vai-
keuksia sen kummemmin yksi-
tyisten kuin viranomaistenkaan 
taholta. 

– Päinvastoin. Turkkilaiset 
ovat ystävällistä ja vieraanvarais-
ta kansaa, Typpö toteaa.

– Ei ole kuitenkaan vähäar-
voista, että Suomessa rukoillaan 
jatkuvasti puolestamme: se kan-
taa.

Seurakunnan suurimmat 
haasteet liittyvät Typön mukaan 
jatkuvuuteen. 

– Millä aikataululla paikalliset 
kristityt voivat ottaa taloudellista 
ja hengellistä vastuuta omasta kir-
kostaan? Mistä saadaan paikalli-
set papit kaitsemaan seurakun-
taa? Kuinka kauan seurakunnan 
vastuunkantajaksi kasvaminen 
vie: muutaman vuodenko vai eh-
kä muutaman sukupolven?

TEKSTI JA KUVAT 
MATLEENA YLIKOSKI / 

KOTIMAADESKI

Jutun haastateltavat ovat toivoneet, 
että turvallisuussyistä lehdessä 
ei kerrota tarkemmin heidän 
taustoistaan.
Kirjoittaja on Erasmus-vaihdossa 
Istanbulissa ja opiskelee journalismia 
Yeditepe Universitesissa. 

Kirjoittajan perhe osui Istanbulin luterilaiseen kirkkoon lähes vahingossa. Kirkonpenkissä edessä Hannes (vas.), Saima ja Ilona 
Ylikoski, joka istuu vierailulla olevan kummitätinsä Anniina Tuomelan sylissä.

Yhteinen esirukous on seurakunnalle tärkeä hetki. Siinä kuka tahansa voi tuoda omat 
rukouksen aiheensa esiin. Pastori Ville Typpö kuuntelee esirukouspyyntöjä.
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”Koen olleeni 
onnekas”

Daya, Erdinc ja Mert is-
tuvat teepöydän ääressä 
ja kertovat tarinaansa. 
He kaikki kiinnostuivat 

kristinuskosta jo nuorena, mut-
ta matka kiinnostuksesta kastee-
seen on ollut pitkä.

– Isäni parturin seinällä oli 
taulu Jeesus-paimenesta. Kuva 
veti minua aina puoleensa. Isä ei 
osannut kertoa siitä muuta kuin 
että se on Profeetta Jeesus. Kun 
minulla oli kolme pientä lasta, 
aloin käydä salaa kirkossa. Siel-
lä koin rauhaa, jota en halunnut 
enää menettää, kertoo Daya.

Erdinc kertoo tulevansa per-
heestä, jossa islamilla ei ole ol-
lut suurta roolia. Hän kiinnostui 
Jumalasta jo lapsena, ja saatuaan 
naapuriltaan Raamatun lainaan 
hän alkoi tutkia sitä itsekseen. 

Mertin ensimmäinen kos-
ketus kristinuskoon tuli arme-
nialaisen ystävän kautta, jon-
ka kanssa hän vietti poikasena 
paljon aikaa. Istanbulin luteri-
laiseen kirkkoon hän löysi pari 
vuotta sitten.

Opetus ja seurakuntayhteys 
tekivät vaikutuksen
– Kävin aluksi monessa kirkos-
sa, mutta kun aloin ymmärtää 
uskosta enemmän, tajusin, että 
opetus ei kaikissa kirkoissa ole 
oikeanlaista. Rukoilin Jumalalta 
ymmärrystä, ja koin tähän kirk-
koon jäämisen oikeana, Mert 
kertoo.

– Lutherin elämä ja opetus on 
tehnyt minuun vaikutuksen. Li-
säksi tässä seurakunnassa saan 
kokea uskovien yhteyttä ja rak-
kautta.

Dayalla on samanlaisia koke-
muksia: 

– Seurakunta on ystävyyttä ja 
toisista välittämistä, sitä, että ru-
koillaan toistemme puolesta.

Erdinc osallistuu jumalanpal-
veluksiin säestämällä yhteislau-
luja kitaralla.

– Kristityksi tultuani aloin ta-
juta, että Jumala antaa ihmisil-
le erilaisia lahjoja. Minun lahja-
ni on musiikki, ja Jumala on ha-
lunnut sen seurakunnan käyt-
töön. Se on ollut minulle valta-
van suuri asia.

Asenteet 
muuttuvat hiljalleen
Kaikkien kolmen läheiset ovat 
osoittaneet ymmärrystä ystävi-
ensä uskonratkaisua kohtaan.

– Koen olleeni onnekas. Olen 
itse päässyt helpolla, vaikka toi-
senlaisiakin tarinoita on, Mert 
toteaa.

– Ennakkoluulot ja väärät 
käsitykset kristityistä aiheutu-
vat tietämättömyydestä. Varsin-
kin ennen turkkilaiset ovat ol-
leet sellaisia yhden asian ihmi-
siä. Mielestäni viime vuosina ti-
lanne on vähitellen muuttunut. 
Varsinkin nuoret alkavat ym-
märtää, että asioista voi ajatella 
monella tavalla, Mert pohtii.

Jumalanpalveluksen saarnan ajaksi lapset kokoontuvat sivuhuoneeseen pyhäkoulun viettoon. Askarteluhetkeä ohjaa tässä Hanna-
Maria Typpö.

Erdinc (vas.), Mert ja Daya kertovat kokeneensa johdatusta pitkällä matkallaan 
kristityiksi ja Istanbulin luterilaisen seurakunnan jäseniksi.

• jumalanpalveluselämä alkoi Istanbulin suomalaisyhteisön voimin vuonna 1999

• seurakunta rekisteröitiin vuonna 2005

• jäseniä on noin 70

• toiminta on turkinkielistä

• kirkossa on aina myös suomalaisia ja tulkkaus järjestetään tarvittaessa

• seurakunta kokoontuu Pyhän Kolminaisuuden Kirkossa Istanbulin keskustassa Beyoglussa

• oppi perustuu luterilaisen kirkon tunnustuksiin

• jumalanpalveluksessa yhdistyy perinteinen luterilainen liturgia ja paikallinen sävelmaailma

Istanbulin luterilainen seurakunta

Istanbulin luterilainen seurakunta kokoontuu vanhassa armenialaiskatolisessa kirkossa, jota aika on koetellut kovin käsin. Pienelle, 
tiiviille seurakunnalle se on kuitenkin tärkeä ja rakas Jumalan huone.
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Rukous
Jumala, taivaallinen Isämme,

valaise meitä totuutesi valolla,

kun harhailemme pimeässä.

Kuljeta meidät tietäsi perille 

ikuiseen elämään,

jonka olet luvannut omillesi.

Täytä meidät ilolla,

jota maailma ei voi antaa.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden.  

Rukous kirkkovuosikalenterista

umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa 26.4.–3.5.2012

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Kansallisen veteraanipäivän 
rukoushetki pe 27.4. klo 11 
Oulun tuomiokirkossa. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen ja kant-
torina Péter Marosvári.
Sanajumalanpalvelus su 
29.4. klo 10 Oulun tuomiokir-
kossa. Urkupreludi klo 9.30. 
Jumalanpalveluksen toimit-
taa Ari-Pekka Metso ja avus-
taa Jyrki Vaaramo. Urkurina 
Henna-Mari Sivula ja kant-
torina Péter Marosvári. Vas-
kiyhtye. Radiointi Radio Dei. 
Lähetys myös www.virtuaa-
likirkko.fi. Musiikkimatinea 
klo 11.
Messu su 29.4. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalolla. Toi-
mittaa Ari-Pekka Metso ja 
kanttorina Péter Marosvári.

Karjasillan seurakunta
Messu su 29.4. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, saarnaa Rei-
no Tanjunen, kanttorina Pir-
jo Mäntyvaara, Karjasillan 
kirkkokuoro. RKY:n ja rauta-
tieläisten kirkkopyhä. Kirkko-
kahvit. Messun jälkeen mah-
dollisuus keskusteluun ja ru-
koukseen.
Messu su 29.4. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustaa Erja Järvi, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto.  
Messu su 29.4. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, kanttorina Sir-
pa Ilvesluoto. 
Messu su 29.4. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Liisa Karkulehto, kanttorina 
Pirjo Mäntyvaara. 
Sanajumalanpalvelus su 
29.4. klo 12 Maikkulan kap-
pelissa. Toimittaa teol. yo Vil-
le Vakkuri, kanttorina Riitta 
Piippo. 

Viikkomessu 2.5. klo 14 Kau-
kovainion kappelissa. Toi-
mittaa Virpi Sillanpää-Po-
sio, avustaa Ari Rautakoski, 
OAMK:n kirkkomusiikin opis-
kelijat.

Tuiran seurakunta
Messu su 29.4. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Helena 
Paalanne, avustaa Harri Fa-
gerholm, kanttoreina Heik-
ki Jämsä ja Taru Ängeslevä. 
Psalmikvartetti. 
Messu su 29.4. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Juha Valppu, avustaa 
Lauri Kujala, kanttorina Lau-
ra Kumpula. ONMKY:n nuori-
sokuoro Friidut. 
Messu su 29.4. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, avustaa 
Anna-Leena Häkkinen, kant-
torina Taru Ängeslevä. Har-
monisen laulun kurssin osan-
ottajat musiikkiavustajina. 
Sanajumalanpalvelus su 
29.4. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa teol. yo Vi-
sa Viljamaa, kanttorina Kat-
ri Sippola. Ylistyskuoro Raa-
hesta. Diakonian kirkkopyhä.
Iltamessu su 29.4. klo 17 Pa-
teniemen kirkossa. Toimittaa 
Tapio Pokka, saarna Juhani 
Seppänen, musiikista vastaa 
Säde Pokka. 
Iltamessu su 29.4. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Riik-
ka Honkavaara, avustaa An-
na-Leena Häkkinen, kantto-
rina Tommi Hekkala. 
Viikkomessu ke 2.5. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, kanttorina 
Laura Kumpula. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 29.4. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Jou-
ni Riipinen, avustaa Jukka Jo-
ensuu, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.
Messu su 29.4. klo 12 Hin-
tan seurakuntatalolla. Saar-
na Raili Kemppainen, toimit-
taa Ilkka Mäkinen, kanttori-
na Sanna Leppäniemi.

YlI-II
Sanajumalanpalvelus su 
29.4. klo 10 Yli-Iin kirkos-
sa. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Lauri Nurkkala.

YlIKIIMINKI
Messu su 29.4. klo 18 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Lauri Nurkkala.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 29.4. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Messu su 29.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Sami Puolitai-
val, saarna Leena Brockman, 
kanttorina Hannu Niemelä, 
lauluyhtye Cappella pro Vo-
cale. Kerholaisten kirkkopy-
hä. Jumalanpalveluksen jäl-
keen kirkkokahvit srk-kes-
kuksessa.
Sanajumalanpalvelus su 
29.4. klo 16 Martinniemen 
srk-kodilla. Toimittaa Leena 
Brockman, kanttorina Else 
Sassi. Kirkkokahvit. 

Kempele
Messu su 29.4. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Esko Heloneva, 
avustaa Juha Maalismaa, dia-
koni Antti Ristkari, kanttori-
na Marja-Liisa Jääskeläinen. 
Mukana partiolaiset. Pyhä-
koulu saarnan aikana. 
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
kempeleenseurakunta.fi.

Kiiminki
Messu su 29.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppänen, 
saarnaa kuurojen pappi Ur-
po Luokkala, kanttorina Ee-
va Holappa, kirkkokuoro.
Messu su 29.4. klo 13 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Miia 
Seppänen, saarnaa kuurojen 
pappi Urpo Luokkala, kant-
torina Eeva Holappa, soitin-
ryhmä, tulkataan viittoma-
kielelle. Poikakuoro Pohjan-
tähdet johtajana Ulla Met-
sänheimo. Kirkkokahvitus 
Jäälin messun jälkeen.

Liminka
Partiolaisten valtakunnalli-
sena kirkkopyhänä sanaju-
malanpalvelus su 29.4. klo 12 
Heinijärvellä partiokämpäl-
lä. Toimittaa Ulla Nyyssönen, 
kanttorina Mika Kotkaranta. 
Partiolaiset avustavat. Juma-
lanpalveluksen jälkeen parti-
olaiset myyvät lättyjä ja mak-
karaa Yhteisvastuun hyväksi.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
29.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttori-
na Maili Muuttola-Junkko-
nen. Jumalanpalveluksen jäl-
keen srk-talolla kirkkokahvit, 
"Raamattutyötä Intiassa" se-
kä raamattunäyttely. 

Muhos
Veteraanipäivän iltakirk-
ko pe 27.4. klo 18 kirkossa. 
Toimittaa Jouni Heikkinen, 
kanttorina Ossi Kajava, Mu-
hoksen torvipojat. Kunnia-
käynti sankarihaudoille. Kah-
vitarjoilu ja juhla seurakunta-
talossa.
Messu su 29.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Heikki-
nen, kanttorina Ossi Kajava.

Oulunsalo
Sanajumalanpalvelus su 
29.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Päivi Liiti, kanttorina Ta-
ru Pisto.

Siikalatva
KeSTiLä
Rukoushetki Kansallisena 
veteraanipäivänä 27.4. klo 
10 Kestilän kirkossa. Toimit-
taa Saila Karppinen, kantto-
rina Arja Leinonen. Kunnia-
käynti sankarihaudoilla. Kah-
vit ja ohjelmaa seurakunta-
kodissa. 
Sanajumalanpalvelus su 
29.4. klo 10 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Saila Karppi-
nen, kanttorina Pekka Kyös-
tilä. Kirkkokahvit ja arpajai-
set lähetystyön hyväksi.

PiiPPOLa
Rukoushetki Kansallisena 
veteraanipäivänä 27.4. klo 
10 Piippolan kirkossa. Toimit-
taa Erkki Piri, kanttorina Ul-
la Koskelo. Kunniakäynti san-
karihaudoilla. Kahvit ja ohjel-
maa seurakuntakodissa. 
Su 29.4. ei ole jumalanpal-
velusta Piippolan kirkossa. 
Tervetuloa muiden kappelei-
den jumalanpalveluksiin. 

PuLKKiLa
Rukoushetki Kansallisena 
veteraanipäivänä 27.4. klo 
11 Pulkkilan kirkossa. Toimit-
taa Merja Jyrkkä, kanttorina 
Pekka Kyöstilä. Kunniakäyn-
ti sankarihaudoilla. Ruokailu 
Pulkkilan peruskoulussa. 
Sanajumalanpalvelus su 
29.4. klo 10 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Veijo Kinnunen. 
Kirkkokahvit srk-talossa. Yh-
teisvastuun kiitoshetki ja lis-
tojen palautus.

PyHänTä
Rukoushetki Kansallisena 
veteraanipäivänä 27.4. klo 
10 Pyhännän kirkossa. Toi-
mittaa Perttu Kyllönen, kant-
torina Veijo Kinnunen. Kun-
niakäynti sankarihaudoilla. 
Kahvit ja ohjelmaa rauhan-
yhdistyksellä. 
Messu su 29.4. klo 13 Pyhän-
nän kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Veijo 
Kinnunen. 

RanTSiLa
Rukoushetki Kansallisena 
veteraanipäivänä 27.4. klo 
13 Rantsilan kirkossa. Toimit-
taa Merja Jyrkkä, kanttorina 
Arja Leinonen. Kunniakäyn-
ti sankarihaudoilla. Kahvit ja 
ohjelmaa seurakuntatalossa. 
Sanajumalanpalvelus su 
29.4. klo 13 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä. 
Kanttorina Arja Leinonen.

Tyrnävä
Messu su 29.4. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, saarna Outi Pohja-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski. Lapsikuoro. Rippi-
kouluryhmä I. Puu-Jaakolan, 
Kotihalmeen ja Kotimetsän 
asukkaiden kirkkopyhä.

Ju
h

an
i M

yllylä

Pohjoisen talvesta 
nautittiin Oulun 
seurakuntien Lapin 
retkellä.



15   Nro 16    26.4.–3.5.2012

enot Oulussa 26.4.–3.5.2012M
Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Raamattupiiri to 26.4. klo 
14, Vanha pappila. Luetaan 
Luukkaan evankeliumia. Rai-
ja Nissinen.
Sana elää pe 27.4. klo 18, 
Vanha pappila. 
Aamupiiri la 28.4. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto.
Opettajien raamattupiiri ma 
30.4. klo 16, Vanha pappila. 
Aurinkokodin raamattupii-
ri ke 2.5. klo 15, Aurinkoko-
ti. Jyrki Vaaramo.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
2.5. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Järjestäjinä Ou-
lun NNKY:n lisäksi Sinapinsie-
men ry ja tuomiokirkkoseu-
rakunta.
Hartaus to 3.5. klo 14, Kesku-
tan palvelukeskus. Ari-Pekka 
Metso.
Hartaus to 3.5. klo 14, Sara 
Wacklin -koti. Jyrki Vaaramo.
Raamattupiiri to 3.5. klo 
14, Vanha pappila. Luetaan 
Luukkaan evankeliumia.
Intiön raamattupiiri to 3.5. 
klo 15, Intiön seurakuntako-
ti. Jyrki Vaaramo.
Ompeluseurat to 3.5. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 26.4. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirkko. 
Torstai-illan Raamattupiiri to 
26.4. klo 18–20, Kastellin kirk-
ko. Kevään kokoontumiset jo-
ka toinen torstai. 
Raamattupiiri to 26.4. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat to 26.4. klo 18, Kauko-
vainion kappeli. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 27.4. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 27.4. klo 19, Maikku-
lan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 1.5. klo 19, Karjasil-
lan kirkko. Petri Satomaa ja 
Tuomo Niemelä.
Miesten raamattupiiri ke 2.5. 
klo 18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 3.5. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
 
Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 26.4. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja pastori Riitta Louhelai-
selta p. 040 5850 818.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 26.4. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 26.4. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 27.4. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Raamattuluokka kerhohuo-
neessa klo 18–18.30.
Raamattupiiri ti 1.5. klo 13, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Raamattupiiri to 3.5. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja pastori Riitta Louhelai-
selta p. 040 5850 818.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 3.5. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Johanneksen evankeliumi 

tutuksi ke 2.5. klo 18, Myl-
lyojan seurakuntatalo, Ystä-
vän kamari. Tunnusteot, seu-
rakuntapastori Jukka Joen-
suu. Illassa alustus aiheesta ja 
mahdollisuus keskusteluun.

Musiikki ja kulttuuri
lohdutuksen sanoja ja toi-
von säveliä to 26.4. klo 19, 
Oulujoen kirkko. Ks. ilmoi-
tus s. 17.
Tule ja tööttää! -soitinesit-
telykonsertti pe 11.5. klo 18, 
Raatin nuorisotalo. Lapsi tai 
aikuinen, aloita uusi harras-
tus. Soitinesittelykonsertis-
sa esiintyy Primo-orkesteri. 
Konsertin jälkeen mahdol-
lisuus tutustua eri puhallin-
soittimiin.
Viventi kevätyössä pe 11.5. 
klo 21, Oulun tuomiokirk-
ko. Puhallinorkesteri Viven-
ti esiintyy. Orkesteria johtaa 
Jukka Myllys. Vapaa pääsy. 
Ohjelma 5 €.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Urkupreludi su 29.4. klo 9.30, 
Oulun tuomiokirkko. Pé-
ter Marosvári soittaa uruilla 
barokkimusiikkia Lübeckin, 
Gentilin ja Bachin teoksista.
Musiikkimatinea su 29.4. klo 
11, Oulun tuomiokirkko.

Karjasillan seurakunta
Cantio laudis -kuoron ke-
vätkonsertti ma 7.5. klo 19–
20, Pyhän Andreaan kirk-
ko. "Kuoleman kahleet mur-
tanut on Kristus kuolollan-
sa!" Bachin pääsiäiskantaat-
ti Christ Lag in Todesbanden 
BWV 4. Cantio Laudis -kuo-
ro sekä jousiorkesteri ja urut, 
johtaa Eeva-Maija Sorvari. 
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Tuiran seurakunta
Kanttorien YV-konsertti su 
29.4. klo 16, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Ks. ilmoitus s. 16.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405.
Diakonian vastaanotto tors-
taisin klo 9, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Vastaanotolla 
mahdollisuus verenpaineen 
mittaukseen.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08)  
5313 219 tai Karjasillan dia-
koniatoimistolta.
Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappeli. 
Maksuton puuroaamiainen, 
joka sisältää puuroa, leipää, 
kahvia ja teetä. 
Diakoniapiiri ma 30.4. klo 
12–13.30, Kaukovainion kap-
peli. 

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 Tuiran kirkko p. (08) 531 
4616. Muissa asioissa keskus-
teluajasta tai kotikäynnistä 
voi sopia oman alueen dia-
koniatyöntekijän kanssa.

Työttömien ateria torstaisin 
klo 12, Rajakylän seurakunta-
koti. Aterian hinta 2 €.
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 26.4. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. Mukana Tuiran seu-
rakunnan pastori Anna-Lee-
na Häkkinen ja diakoni Heli 
Mattila.
Työttömien ateria pe 27.4. 
klo 12, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Diakonian vapaaehtois-
ten järjestämä ateria 2 €. Li-
sätietoja diakonissa Saila 
Luukkonen, p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 30.4. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Tarjolla hartaus ja aamupala. 
Lisätietoja diakonissa Saila 
Luukkonen, p. 040 5747 092.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519. 
Eläkeläisten kerho to 26.4. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat. 
Diakonian aamua ei ole 30.4.

yhteiset  
seurakuntapalvelut
lIIKUNTAVAMMAISET
liikuntavammaisten kerho 
pe 27.4. klo 13, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Kerhossa muka-
na Päivi, Heidi ja Anna-Maija.
Diakonian vapaaehtoisvä-
en kevätjuhla to 31.5. klo 
16. Juhla alkaa buffet-ruo-
kailulla Hilikussa. Ruokai-
lun jälkeen esiintyy stand-up 
koomikko Mikko Vaismaa. Il-
lan päätteeksi kävelemme 
Tuomiokirkkoon iltavespe-
riin. Omavastuuhinta 5 €. Il-
moittaudu viim. 16.5. p. (08) 
3161 340 tai www. oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo. Lisätietoja 
diakoniatyöntekijöiltä: Heidi 
Karvonen, Anu Kontio, Anu 
Fetodoff, Saila Luukkonen ja 
Paula Mustonen.
liikuntavammaisten leiri 
4.6.–7.6., Rokualla. Ks. ilmoi-
tus s. 16.

KEHITYSVAMMAISET
Perhepiiri to 3.5. klo 12, Ca-
ritas. Ryhmä vanhemmille, 
joilla on kehitysvammainen 
lapsi.

KUUlOVAMMAISET
Viittomakielelle tulkattu 
messu su 29.4. klo 13, Jää-
lin kappeli. Toimittaa Urpo 
Luokkala. Kirkkokahvit. Ou-
lulaiset autoilevat kirkkoon 
tulijat: ottakaa kavereita 
kyytiin, yhteiskuljetusta ei 
ole järjestetty.
Ystäväilta to 3.5. klo 16, Pal-
velukeskus Runola. 

NÄKöVAMMAISET
Näkövammaisten raamat-
tu-ja keskustelupiiri to 26.4. 
klo 13–14.30, Caritas-koti, Ca-
ritas-sali. Kahvitarjoilu. Opa-
systävä vastassa Caritas-ko-
din pääoven läheisyydessä 
klo 12.30 alkaen.
leiripäivä ti 15.5. klo 9–15, 
Hietasaaren leirikeskus. Ou-
lun seurakuntien näkövam-
maistyön ja Pohjois-Pohjan-
maan näkövammaiset ry:n 
porinakahvilan yhteinen ke-
vätpäivä. Luvassa mm. päivä-
koti Eväsrepun lasten ja Elä-
keliiton ilmaisutaidon ryh-
män esiintyminen. Hinta 7 €, 

sis. aamukahvit, lounaan ja 
päiväkahvit. Varaa maksua 
varten tasaraha. Ilmoittau-
tumiset ruokavalioineen 3.5. 
mennessä Diakoniatyön eri-
tyispalvelujen toimistoon, p. 
044 3161 552. 

PÄIHDETYö
Työttömien ruokailu keski-
viikkoisin klo 11–13, Heinäto-
rin seurakuntatalo. 
Aamukahvihetki pe 27.4. klo 
9–10, Diakoniakeskus. Tule 
aamupalalle. Tarjoamme päi-
vän sanan ja mukavan seuran 
lisäksi kahvia/teetä, sämpy-
lää, jogurttia, tuoremehua. 
Lisätietoja diakonissa Teller-
vo Kianto, p. 040 7564 022. 
Naistenryhmä pe 27.4. klo 
13–15.30, Diakoniakeskus. 

Lähetys
Siipi - lähetyksen puoti ja 
paja avoinna ma–ke ja pe 
klo 10–14. 
Raamatunkäännöstyö pe 
27.4. klo 12–13, Siipi - lähe-
tyksen puoti ja paja. Lähe-
tystovi, Raija Nissinen.
Vappukeitaan valmistelu-
talkoot ks. ilmoitus s. 17.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
lähetyspiiri to 26.4. klo 14, 
Vanha pappila. Raamattu-
tunti Mari Flink.
lähetyspiiri to 3.5. klo 14, 
Vanha pappila. Raamattu-
tunti Ari Rautakoski.

Tuiran seurakunta
Puutyökerho maanantaisin 
ja keskiviikkoisin klo 9, Siipi - 
lähetyksen puoti ja paja, kel-
laritilat.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri 
torstaisin klo 18, Hintan seu-
rakuntatalo, 3 krs. Hissillä es-
teetön pääsy kolmanteen 
kerrokseen. 

Lapset ja  lapsiperheet
Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoa www.
oulunseurakunnat.fi/muskari.
Perheiden vapputapahtu-
mat ks. ilmoitus s. 17.

yLiKiiMinKi
Ilta perheille ti 8.5. klo 18–
20, Vasamon leirikeskus. Oh-
jelmassa mm. makkaranpais-
toa, ongintaa, pihaleikkejä 
ja -pelejä sekä luontopolku. 
Lämpimästi tervetuloa! Mu-
kana menossa Ylikiimingin 
seurakuntapiirin työntekijät.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot löy-
tyvät osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri.
10-leiri 2012, 26.6.–29.6., Ro-
kuan leirikeskus. Leiri on tar-
koitettu vuonna 2002 synty-
neille. Leirillä majoitutaan 
puolijoukkueteltoissa ja ruo-
kaillaan leirikeskuksen ruo-
kalassa. Luvassa on moni-
puolista ohjelmaa! Ilmoit-
tautuminen 27.4. mennessä 
osoitteessa: www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo. Lisätietoa: 
Atte Kääriäinen, p. 040 5060 
315 tai Sanna Parkkinen, p. 
040 8211 979.
Retki Tampereelle 11.5.–
13.5. Ks. ilmoitus s. 18.
Seikkailu saaressa -leiri 11.–
13.6. Montajan leirikeskukses-
sa Simossa. Ks. ilmoitus s. 18. 

Oulun tuomiokirkkoseurakun-
nan järjestämä valokuvaus-
kilpailu on päättynyt. Kuvia 
kertyi yhteensä 47 kappaletta. 

Kilpailuun osallistui 29 kuvaajaa 17 eri 
paikkakunnalta.

Kilpakuvia voi mennä katsomaan ja 
äänestämään osoitteeseen oulunseura-
kunnat.fi/kuvakilpa. Äänestys päättyy 
äitienpäivänä 13. toukokuuta.

Yhteisvastuukeräyksen teema Pie-
nestä kiinni innoitti valokuvaajia il-
maisemaan teemaa muun muassa 

luontokuvin ja koskettavin henkilö-
kuvin. Yhteisvastuun torjuessa tänä 
vuonna ylivelkaantumista, korostuivat 
kuvissa myös tuloerot ja varattomuus.

Kilpailun voittajat julkistetaan Yh-
teisvastuukeräyksen kiitosjuhlassa 17. 
toukokuuta kello 12 Vanhassa Pappi-
lassa. Juhlassa palkitaan kolme parasta 
kuvaa ja Yleisön suosikki -kuva.

Arvosteluraadissa toimivat tuomio-
rovasti Matti Pikkarainen, valokuvaa-
jamestari Reijo Koirikivi ja kaupun-
ginarkkitehti Jari Heikkilä.

Äänestä valokuvakilpailun 
parasta otosta

Katso ja äänestä osoitteessa oulunseurakunnat.fi/kuvakilpa.
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enot Oulussa 26.4.–3.5.2012M
nuoret

Karjasillan seurakunta
Nuorisotyön päivystys tors-
taisin klo 15–17, Karjasillan 
kirkko (käynti ulkoa nuoriso-
työn ovesta, ei viraston kaut-
ta). Päivystys on tarkoitettu 
sekä nuorille että nuorten 
vanhemmille. Olemme läsnä 
sinua varten. Lisätiedot: Juk-
ka Kärkkäinen, p. 040 5747 
183 tai jukka.karkkainen@
evl.fi. 
Karjasillan seurakunnan 
isoskoulutus (ensimmäisen 
vuoden) ke 2.5. klo 18–20, Py-
hän Andreaan kirkko. Yhtey-
denotot Anna-Leena Ylänne, 
p. 040 8315 932, anna-leena.
ylanne@evl.fi.

Tuiran seurakunta
Tuiran nuorten gospelryh-
mä keskiviikkoisin klo 17, 
Tuiran kirkko. Treenaamme 
ja keikkaakin pukkaa! Lisä-
tietoja Merjalta, p. 040 5245 
944, merja.oksman@evl.fi tai 
Jaakolta, p. 044 3161 414, 
jaakko.syynimaa@evl.fi. 
Tuiran nuorten varttikirkko 
ja nuortenilta torstaisin klo 
18, Tuiran kirkko. Lisätieto-
ja nuorisotyönohjaaja Ans-
si Putila, (anssi.putila@evl.fi), 
p. 050 3408 982.
Isoskoulutus to 26.4. klo 17–
18.30, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja nuorisotyönohjaaja Mer-
ja Oksmanilta, p. 040 5245 
944 tai merja.oksman@evl.fi. 
Meri-Toppilan yökahvila pe 
27.4. klo 20–23, Meri-Toppi-
lan Nuorisotalo. Ilta on päih-
teetön. Lisätietoja nuoriso-
työnohjaaja Anssi Putilalta, 
anssi.putila@evl.fi tai p. 050  
3408 982.

nuoret aikuiset 
Changemaker -ilta to 26.4. 
klo 18–19.30, Elohuone. Kir-
kon Ulkomaanavun yhtey-
dessä toimiva verkosto, joka 
tarjoaa vapaaehtois- ja vai-
kuttamistoiminnan mahdol-
lisuuksia kehityskysymyksis-
tä kiinnostuneille. Tervetu-
loa mukaan maailman pa-
rantajat. Kts. lisätietoa www.
elossa.fi.
Cross Cafe pe 27.4. klo 19–
00.30, Elohuone. TaivasKlubi-
illassa Engel Kaapriel. Ohjel-
ma alkaa klo 21. Kts. www.
elossa.fi.

OPiSKeLijajäRjeSTöT
Körttiopiskelijoiden seurat 
to 26.4. klo 18, Kaisa ja Juha 
Tuomisalolla. 
OPKOn ilta la 28.4. klo 18.30, 
Raatin nuorisotalo. Feminis-
mi ja kristinusko, Soili Have-
rinen.
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 2.5. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Kysy pa-
pilta, Lasse Marjokorpi.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Tarinatupa ke 2.5. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 3.5. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 3.5. 
klo 12.30, Intiön seurakun-
takoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 26.4. 
klo 13–14.30, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho ma 30.4. 
klo 12–13.30, Maikkulan kap-
peli. 
Seniorikahvila ke 2.5. klo 12–
14, Kaukovainion kappeli, Ys-
tävänkammari. Toiminnasta 

vastaa Ikä-Esko hanke/ Oulun 
Seudun Setlementti ry.
Eläkeläiskerho to 3.5. klo 12–
14, Pyhän Andreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 3.5. klo 
13–14.30, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 3.5. klo 
13.30–15, Karjasillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan van-
hustyön linja vastaa keski-
viikkoisin klo 9–11 puhelin-
numerossa (08) 5314 616. Nu-
meroon voit soittaa, kun olet 
yksin tai kaipaat kuuntelija, 
kun haluat puhua sinulle tär-
keistä asioista tai kun haluat 
pyytää kotikäyntiä tai jättää 
soittopyynnön.
Eläkeläisten kerho to 26.4. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. Lisätietoja diakonissa 
Eeva-Marja Laitiselta, p. 040 
5157 267.
Eläkeläisten kerho to 26.4. 
klo 13, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja diakonissa Aino-Liisa Il-
kolta, p. 040 7510 064.
Eläkeläisten kerho to 26.4. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Osallistumme seniorien 
laulupiiriin. Tiedustelut dia-
koni Päivi Moilaselta, p. 040-
5747 064.
laulaen kevättä kohti! tors-
taisin klo 13.30, Rajakylän 
seurakuntakoti. Mukana dia-
koni Sami Riipinen ja kantto-
ri Katri Sippola.
Rajakylän seurakuntaker-
ho to 26.4. klo 14.30, Raja-
kylän seurakuntakoti. Lisä-
tietoja Sami Riipinen, p. 040 
5747 149.
Eläkeläisten kerho to 3.5. 
klo 13, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja diakonissa Aino-Liisa Il-
kolta, p. 040 7510 064.

Oulujoen seurakunta
Seurakuntakerho to 26.4. 
klo 10, Huonesuon seurakun-
takoti. 

Radio Dei on avannut ohjelma-arkistonsa 
yleisön käyttöön. Kuuntelijoilla on nyt mah-
dollisuus seurata suosikkiohjelmiaan Radio 
Dein arkistosta haluamanaan ajankohtana.

Arkisto löytyy kanavan nettisivuilta osoittees-
ta www.radiodei.fi. Ohjelmat ilmestyvät ohjelma-
arkistoon sen jälkeen, kun ne on kuultu FM-lähe-
tyksinä.

Myös Oulun seurakuntien omaan aluelähetyk-
sen tehdyt Kurkistus kirkkoon -ohjelmat löytyvät 
arkistosta Oulu-linkin takaa.

– Suosituimpia ohjelmia toivotaan jatkuvasti 
uusintoina. Ohjelma-arkisto vastaa osaltaan tähän 
huutoon, Radio Dein ohjelmajohtaja Kai Kortelai-
nen tiivistää.

Ohjelma-arkistosta löytyvät muun muassa per-
jantai-iltapäivisin lähetettävä, viikon uutisaiheisiin 
pureutuva Toivon tuomiokapituli ja keskiviikkoaa-
muisin kuultava Viikon debatti. Kanava aikoo laa-
jentaa arkistoa asteittain.

Tekijänoikeudellisista syistä musiikkia tai mu-
siikkiohjelmia Radio Dein ohjelma-arkistossa ei 
kuuntelijoille jaeta.

Kortelainen uskoo, että arkiston myötä ohjelmat 
löytävät myös uusia yleisöjä.

Radio Dein ohjelmat 
löytyvät verkosta

Eläkeläisten kerho to 26.4. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho ma 30.4. 
klo 12, Hintan seurakuntatalo. 
Porinapiiri ma 30.4. klo 12–
13.30, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Aikuisten kuntopiiri ke 2.5. 
klo 17, Hintan seurakuntata-
lo. 
Seurakuntakerho to 3.5. klo 
10, Huonesuon seurakunta-
koti. 
Eläkeläisten kerho to 3.5. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

yLi-ii
Yli-Iin torstaikerho to 26.4. 
klo 11–12.30, Yli-Iin seura-
kuntatalo.

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista löydät 
lisätietoa osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalenteri.

Muut menot
Äitiryhmä to 26.4. klo 18, 
Vanha Pappila, Jössensa-
li/vintti. Äitiryhmä on kai-
kenikäisten äitien kohtaa-
mispaikka. Lisätietoja: mari.
tuokkola@evl.fi, p. 050 5249 
779, mari.flink@evl.fi.
Sinkkujen vapunaatto Hie-
tasaaressa ma 30.4. klo 18–
20, Hietasaaren kaupunkilei-
rikeskus. Keväistä ohjelmaa 
ja tarjoilua.
Isän ilta ke 2.5. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 

Oulun ev.lut. seurakunnat 
ovat Facebookissa.
Käy tykkäämässä.

Eroneuvo-ilta 
to 26.4. klo 18–20, Vanha pappila. 

Eronneille ja eroa harkitseville sekä heidän läheisilleen 
tarkoitettu matalan kynnyksen tilaisuus, jossa on mah-
dollisuus keskustella eroon liittyvistä asioista ja kuul-
la eron vaikutuksista niin omaan kuin lapsen elämään. 
Eroneuvolla tuetaan eron jälkeistä vanhemmuutta ja 
vanhempien yhteistoimintaa sekä tuodaan esille lap-
sen näkökulmaa ja tarpeita erotilanteessa. Tilaisuuk-
siin osallistuu aina ammattilaisten rinnalla vapaaehtois-
työntekijöiksi koulutettuja eron kokeneita vanhempia. 
Tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia. Ei ennakkoil-
moittautumista. 
Lisätietoja: Essi Niemi, Vanhempien Akatemia-hanke / 
Nuorten Ystävät p. 044 7341 435, essi.niemi@nuorte-
nystavat.fi tai Kari Rekilä, lapsi- ja perhetyön diakonia-
työntekijä p. 050 5211 065, kari.rekila@evl.fi. 

Kolmen kirkon pyörälenkki 
6.5.–16.9.

Oulun ev.-lut. seurakuntien kirkoissa, kirkkoherranvi-
rastoissa sekä seurakuntayhtymän virastotalossa on 
saatavana Kolmen kirkon pyörälenkki -passeja. Pas-
sin omistaja kerää merkinnän vähintään kolmesta eri 
kirkoista, jonne hän pyöräilee. 
Passi laitetaan ennen jumalanpalvelusta rippikoulu-
korttien keruulaatikkoon tms. Jumalanpalveluksen 
jälkeen kortin saa merkittynä takaisin. Jumalanpal-
velusten ajankohdat selviävät Rauhan Tervehdykses-
tä ja www.oulunseurakunnat.fi/kalenteri. 
Passi palautetaan viimeistään su 16.9.2012 kirkkoon, 
virastoon tai postitse osoitteeseen Oulun ev.-lut. seu-
rakunnat, Kolmen kirkon pyörälenkki, PL 122, 90101 
Oulu. 
Kaikki palautetut kortit osallistuvat palkintojen ar-
vontaan. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Kanttorien YV-konsertti 
sunnuntaina 29.4. klo 16, Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Tuiran seurakunnan kanttorit Taru Ängeslevä, 
Tommi Hekkala, Laura Kumpula, Heikki Jämsä ja 

Katri Sippola järjestävät perinteisen 
Yhteisvastuu-konsertin. Konsertin jälkeen 

kahvitarjoilu. Käsiohjelma ja kahvimaksu yht. 5 €. 
Tuotto Yhteisvastuukeräykseen. 

liikuntavammaisten leiri 
4.6.–7.6., Rokuan leirikeskus. 

Ohjelmassa ulkoilua kauniissa luonnossa, askartelua, 
laulua, hiljentymistä ja mukavaa yhdessäoloa. Leirin 
hinta 62 €, sis. matkat, majoituksen, ruokailut ja tapa-
turmavakuutuksen Oulun ev.-lut.srk jäsenille. Ilmoit-
tautuminen 11.5. mennessä p. (08) 3161 340 tai netis-
sä, www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Lisätietoja diako-
ni Päivi Moilaselta p. 040 5747 064.

Diakonia kirkkopyhä 
29.4. klo 12 Pateniemen kirkossa.

Sanajumalanpalveluksen jälkeen 
seurakuntasalissa täytekakkukahvit 

2 euroa ja arpajaiset. 
Tuotto käytetään Pateniemi-Herukka alueen 

vähävaraisten auttamiseen.

Pastori Mikko Salmi on yksi Oulun studion äänistä.

S anna K r o o k



17   Nro 16    26.4.–3.5.2012

Lohdutuksen sanoja ja toivon säveliä 
torstaina 26.4. klo 19 Oulujoen kirkossa. 
Lohdutuksen sanoja ja toivon säveliä sureville 
ja kaipaaville. Illassa mukana Gaudiate-kuoro, 
sellisti Anna Liukkonen, kanttori Lauri Nurkkala, 
diakoniatyöntekijät Eija Röning ja Anna-Maija 
Sälkiö. Hartaus sairaalasielunhoitaja Hannele 
Lusikka. 

Musiikkia 
kirkoissa

Vappu 
seurakunnissa

Vappukeitaan valmistelu
Vappukeidas järjestetään tänä vuonna Tuiran kirkossa. 
Tervetuloa talkootehtäviin! Aikatauluksi olemme hah-
motelleet: 
ma 30.4. klo 9, koristelu ja järjestely, Tuiran kirkko. 
ti 1.5. klo 7, munkkien paisto, Pyhän Tuomaan kirkko.
ti 1.5. klo 9, valmistelu, Tuiran kirkko. 
Kirpputoripöytien varaus (10 €) viimeistään pe 27.4., 
Raija Nissiselle, raija.nissinen@evl.fi, p. 040 5747 105. 
Toimissa mukana mm. Ulla Mäkinen, Raija Nissinen ja 
Tarja Oja-Viirret.

Vappumyyjäiset 
pe 27.4. klo 11–14, Ylikiimingin asukastupa. Myynnissä 
mm. munkkeja, simaa ja muuta mukavaa. Tervetuloa!

Perheiden vapputapahtuma 
ti 1.5. klo 10–14.30, Raatin nuorisotalo. Tervetuloa 
viettämään mukavaa vapunpäivää. Toimintapisteissä 
pientä maksua vastaan arvontaa, ongintaa, askartelua
(ilmainen), testaa taitojasi frisbeegolfissa ja tikanhei-
tossa. Kahviossa suolaista ja makeaa. Myytävänä il-
mapalloja.
Nukketeatteriesitys: Onnellinen hevonen klo 10.30, 
11.30, 12.30 ja 13.30. 
MTV3 Juniori -kanavalta tutun Taika-Petterin esityk-
set klo 11, 12 ja 13. 
Lisätietoja: Sanna Parkkinen, vs. nuorisotyönohjaaja,  
p. 040 8211 979. Järjestäjänä Oulujoen seurakunta. 

Vappukeidas 
ti 1.5. klo 11–14, Tuiran kirkko. Tervetuloa viettämään 
vappua! Lohikeitto, voileipä ja ruokajuoma 7 €. Itse-
tehtyjä munkkeja, simaa, kahvia ja teetä, leivonnaisia 
ja käsitöitä. Lähetysjärjestöt esittelevät toimintaansa. 
Tarjoilun tuotto lähetystyön hyväksi Suomen Lähetys-
seuran kautta. 

Lasten
tapahtumat
seurakunnissa
Perheiden keväiset Valonvälke -illat 
torstaina 26.4. klo 18 Pateniemen kirkossa ja klo 
18–19.30 Koskelan seurakuntakodilla. Perheiden 
yhteisen illanvieton aikana hiljennytään, 
askarrellaan ja syödään yhdessä iltapalaa. 
Tervetuloa mukaan koko perhe!

Kouluikäisten toimintapäivä 
lauantaina 12.5. klo 10–14 Yli-Iin 
seurakuntatalolla. Päivään ovat tervetulleita myös 
vanhemmat. Ohjelmassa leikkiä, askartelua, 
nukketeatteria ja yhdessäoloa. Toimintapäivä 
on maksuton. Tarjoilun vuoksi toivomme 
ilmoittautumista 7.5. mennessä Tuija Perkkiölle 
tekstiviestillä p. 044 3161 451 tai sähköpostitse 
tuija.perkkio@evl.fi. Ilmoitathan myös ruoka-
aineallergiat. Toimintapäivässä mukana Oulujoen 
nuorisotyönohjaajat.

Lastenpäivät Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskuksessa 
4.6.–26.7. arkipäivisin klo 10–15 lukuunottamatta 
juhannusaattoa. 7–12-vuotiaille oululaisille 
lapsille (synt. 2000–2005). Päivien aikana 
on ohjattua toimintaa, hartaushetkiä, 
leikkejä, askartelua, pelaamista ja retkeilyä. 
Toiminta on ilmaista. Lapset saavat päivittäin 
lämpimän aterian. Ilmoittautuminen 7.–27.5. 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai lapsen 
ensimmäisenä toimintapäivänä Lämsänjärvellä, 
Hiihtomajantie 2. Lisätietoja lapsityönohjaaja 
Marjaana Lassilta, marjaana.lassi@evl.fi tai 
lapsi- ja perhetyön sihteeri Mari Jääskeläiseltä, 
mari.jaaskelainen@evl.fi.

Hietasaaren Lastenpäivät
Lastenpäivät 7–12-vuotiaille oululaisille (synt. 
2000–2005) joka arkipäivä 4.–28.6. klo 10–15, 
paitsi juhannusaattona. Lastenpäivien ohjelmassa 
on hartaushetkiä, leikkejä, askartelua, pelaamista 
ja retkeilyä. Toiminta on ilmaista, lapset saavat 
päivittäin lämpimän aterian. Ilmoittautuminen
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo 7.–27.5., tai 
Hietasaaressa lapsen ensimmäisenä leiripäivänä. 
Lisätietoja teija.kokko@evl.fi, kirsi.merenheimo-
maenpaa@evl.fi.

Nuorten Action - ilta 
lauantaina 12.5. klo 15–18, Yli-Iin seurakuntatalolla

Ohjelmassa pelejä, turnauksia, askartelua, napostel-
tavaa ja muuta yhteistä tekemistä. Toimintapäivä on 
maksuton ja tarkoitettu yli 13-vuotiaille. Lisätietoja 
Tuija Perkkiöltä, p. 044 3161 451, tuija.perkkio@evl.fi. 
Illassa mukana Oulujoen nuorisotyönohjaajat.

Häät tulossa? Pyydetty kummiksi? 
Rippikoulu käymättä?

Tule aikuisrippikouluryhmään! Rippikoulu koostuu en-
nakkotehtävistä sekä ryhmän kokoontumisista 11.–
13.5. Elohuoneella, Isokatu 11. Konfirmaatio on 13.5. 
kello 10 Oulun tuomiokirkossa messun yhteydessä. 

Aikuisrippikouluun ilmoittautuminen 3.5. mennessä 
sekä lisätietoja sähköpostitse tai puhelimitse pasto-
ri Helena Paalanteelle: helena.paalanne@evl.fi tai p. 
050 4334 097.

10-leiri-isoseksi 
ilmoittautuminen 
25.–29.6., Rokuan leirikeskus. 

Ilmoittaudu Tuiran seurakunnan leirikylän 10-leiri-iso-
seksi. Kaikki halukkaat, isoskoulutuksen käyneet nuoret 
pääsevät mukaan, eikä tämä vie rippikouluisostelupaik-
kaa. ilm. www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Muistathan il-
moittautumisen yhteydessä ilmoittaa ruoka-ainealler-
giasi. Ilmoittautuneille lähetetään tarkempaan infoa lei-
ristä ja ennakkotapaamisista. Lisätietoa nuorisotyönoh-
jaaja Kati Erkkilältä (kati.erkkila@evl.fi). Tervetuloa mu-
kaan iloiseen joukkoon ja tekemään ikimuistoista leiriä! 

 
Kerhot alkavat Tuirassa ja Karjasillalla 9. ja 10.8.2012, sekä Oulujoella 16. ja 17.8.2012. 
Päiväkerhoon voivat ilmoittautua 1.1.2007–31.7.2009 syntyneet lapset. Ilmoittautua voi  
23.4.–15.5.2012. Vanhat kerholaiset ilmoittautuvat kerhoaikana omissa kerhoissaan. 
Uudet kerholaiset ilmoittautuvat osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Syksyn 
päiväkerholaisille lähetetään elokuun alussa omasta kerhoryhmästä postia. 
Kerho voidaan aloittaa, mikäli ryhmään ilmoittautuu vähintään kahdeksan lasta. 

Lisätietoa voit kysyä lapsityönohjaajilta:
• Karjasillan seurakunta, Marjaana Lassi 040 5747 108, marjaana.lassi@evl.fi 
• Oulujoen seurakunta, Saara Hietava 040 5755 353, saara.hietava@evl.fi 
  - Ylikiimingin alue, Mervi Holmi 040 5801 413, mervi.holmi@evl.fi
  - Yli-Iin alue, Tiina Kemola 040 3161 456, tiina.kemola@evl.fi
• Tuiran seurakunta, Kirsi Merenheimo-Mäenpää 040 5747 106, kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi
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OULUJOEN SEURAKUNTA
Hintan seurakuntatalo, Hintantie 89
Hönttämäen seurakuntakoti, Ruotukuja 1
Huonesuon seurakuntakoti, Leväsuontie 19
Myllyojan seurakuntatalo, Koivumaantie
Heikkilänkankaan monitoimitalo, Kyytipojantie 2
Sanginsuun seurakuntakoti, Sanginsuuntie 59
Ylikiimingin ja Yli-Iin alueet
Seurakunnan Pikkukoulu
Saarelan seurakuntakoti, Poolakuja 1

Kerhopaikat:
KARJASILLAN SEURAKUNTA
Pyhän Andreaan kirkko, Sulkakuja 8  
Maikkulan kappeli, Kangaskontiontie 9
Karjasillan kirkko, Nokelantie 39 
Kastellin kirkko, Töllintie 38 
TUIRAN SEURAKUNTA
Pateniemen kirkko, Taskisentie 3
Koskelan seurakuntakoti, Koskelantie 86
Pyhän Luukkaan kappeli, Yliopistokatu 7
Kuivasjärven seurakuntakoti, Karppalantie 6
Rajakylän seurakuntakoti, Tervakukkatie 2

Isospäivä-tapahtuma 
lauantaina 28.4. klo 13 Karjasillan kirkossa

Oulun seurakuntien yhteisessä isospäivä-tapahtu-
massa näet toisten seurakuntien isosia, saat uusia 
ideoita isosena toimimiseen, nautit hyvästä ruoasta 
sekä saat messussa siunauksen tärkeään tehtävää-
si! Ilmoittaudu osoitteessa www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo. Ilmoitathan mahdolliset ruoka-aineallergia-
si / erityisruokavaliosi sekä seurakunnan, josta olet 
tapahtumaan tulossa. Ruoka varataan ilmoittautu-
neiden mukaan. Lisätietoa saat oman seurakunta-
si isoskoulutuksesta vastaavalta työntekijältä. Ter-
vetuloa mukaan!
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enot Oulussa 26.4.–3.5.2012M

Toimipaikat

Elohuone  
Isokatu 11

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo 
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti 
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti 
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Koskelan seurakuntakoti 
Koskelantie 86

Kuivasjärven   
seurakuntakoti   
Karppalantie 6
Lämsänjärven   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajakylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven   
eräleirikeskus  
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

Toppilan    
monipalvelukeskus  
Paalikatu 19

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Kirkot

Virkatodistukset

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

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

Näkö-, kuulo- ja kehitysvammaistyö sekä päihde- ja 
kriminaalityö, asunnottomien palvelu.
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. (08) 316 1321
avoinna ma–pe klo 9–16.

p. 01019 0071 
su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.

Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa paikallispuhelu-
maksun verran. Matkapuhelinta käytettäessä laskutusperusteena 
ovat oman operaattorin puheluhinnat. Huom! Kaikki operaat-
torit eivät sisällytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Kirkolliset toimitukset Tilavaraukset Palveleva puhelin

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

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 316 1401 
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932

Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3200
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

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

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

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

Neuvonta ja vaihde 
p. (08) 316 1300
 
etunimi.sukunimi@evl.fi
www.oulunseurakunnat.fi

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

Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli   
Kangaskontiontie 9

Oulun tuomiokirkko  
Kirkkokatu

Oulujoen kirkko   
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Yli-Iin kirkko  
Elatuspellontie 4

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Kastetut
Tuomiokirkko: Henry Sa-
muel Dutton, Fanni Karolii-
na Eskola.
Karjasilta: Elviira Adalfiina 
Aitto-oja, Aamu Emilia Ha-
lonen, Silja Johanna Tuulik-
ki Harju, Elsa Ester Loviisa 
Junno, Anni Viivi Maria Jär-
vinen, Eemil Juho Samuel 
Kaarre, Juho Pauli Ser-
gei Kanniainen, Jiri Mikael 
Kemppainen, Saga Maria 
Pokka, Valtteri Juho Ilma-
ri Syrjänen, Saimi Elea Säk-
kinen, Jooas Viktor Tissari, 
Jouka Villemi Tuomivaara, 
Aatos Eino Olavi Urhonen.
Tuira: Luka Kristian Alata-
lo, Kati Maria Hautala, Ele-
na Adele Huhtala, Joose 
Sebastian Huhtala, Akseli 
Kauko Pekka Knuuti, Miro 
Konsta Hermanni Kyllönen, 
Nella Maria Mäkelä, Pihla 
Maaria Pasanen, Juuso Elias 
Pesonen, Saku Aleksi Poh-
jonen, Taika Tuulia Ranta, 
Aarni Hermanni Saarinen, 
Leo Edvard Takalo, Joona 
Aaro Aleksi Tumelius, Timo 
Tapani Vähäsöyrinki.
Oulujoki: Milla Marja Kata-
riina Arbelius, Kasperi Alek-
sis Pertunpoika Hämäläinen, 
Saana Maarit Karjalainen, 
Luukas Junxi Tapani Pekka-
la, Elma Ellen Maria Puoli-
taival, Ruupert Aatu Matias 
Seppänen.

Vihityt
Tuomiokirkko: Jussi Oska-
ri Pesonen ja Merja Annika 
Erkkilä.
Karjasilta: Tero Henrik 
Kaarre ja Piritta Susanna 
Ylilehto, Sami Rikhard Kyl-
mäluoma ja Heidi Marika 
Taivalkoski.

Kuolleet 
Tuomiokirkko: Helvi Elina Ja-
lamaa s. Mannermaa 93, Hel-
li Tuulikki Järvenpää s. Toivo-
la 77, Arja Hilkka Hellevi Sipi-
lä s. Purtilo 60.
Karjasilta: Paavo Martti In-
kala 87, Mauno Johannes 
Ojala 87, Juha Antero Suorsa 
64, Kerttu Kyllikki Vähäkainu 
s. Ahola 83.
Tuira: Aino Maria Aarnio s. 
Ahonen 86, Mauno Ante-
ro Jakku 65, Anna Elisabet 
Karvonen s. Suorsa 84, Rau-
ha Anna-Maria Lounila s. Ka-
tila 100, Elsi Irmeli Nevasaa-
ri s. Vieruaho 71, Esko Pekka 
Nikkanen 77, Esko Johannes 
Seppänen 82, Kimmo Elmer 
Kemppainen 57.
Oulujoki: Onni Iisakki Matti 
Laaninen 70, Saimi Alina Sak-
ko s. Kastari 90, Iida Orvokki 
Tauriainen s. Tiikkaja 78, Al-
po Antero Pelkonen 72.

Elämän polku
Retki Tampereelle 

perjantaina 11.–13.5.

Retki on tarkoitettu 10–14-vuotiaille oululaisille ty-
töille ja pojille. 
Menomatkalla käymme Pandan tehtaanmyymälässä 
Vaajakoskella, Jyväskylässä. Lauantaina vietämme vii-
si tuntia Särkänniemessä. Elämysavaimella pääset elä-
myspuiston sallittuihin laitteisiin, delfinaarioon, pla-
netaarioon, akvaarioon, lasten eläintarhaan, Näsin-
neulaan ja Sara Hildénin taidemuseoon. Yövymme 
ja ruokailemme Tampereen seurakuntien leirikeskuk-
sessa. 
Retken hinta on 140 euroa. Hintaan sisältyy bussimat-
ka, majoitus, ruokailut, elämysavain Särkänniemessä 
sekä tapaturmavakuutus oululaisille ev.-lut. seurakun-
tien jäsenille. Retkelle pääsee 45 retkeläistä ilmoittau-
tumisjärjestyksessä. 
Ilmoittautumiset 27.4. mennessä www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo. Ilmoittautuneille lähetetään retkikir-
je! Lisätietoja Atte Kääriäiseltä, p. 040 5060 315.

Seikkailu saaressa -leiri 
11.–13.6. Montajan leirikeskuksessa Simossa.

Erähenkinen kesäleiri 1.–6.-luokkalaisille. 
Yövymme leirikeskuksessa, jossa ei ole sähköjä ja juo-
mavesi tuodaan mantereelta. 
Leirillä ulkoillaan, leikitään, askarrellaan, kalastetaan, 
hiljennytään Raamatun sanoman äärellä, syödään ja 
seikkaillaan saaren maastossa. 
Hinta on 30 euroa, joka sisältää matkat, majoituksen, 
ohjelman, ruoat ja tapaturmavakuutuksen Oulun ev.-
lut. seurakuntien jäsenille. 
Ilmoittautumiset 25.5. mennessä www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo. 
Lisätietoja: Atte Kääriäinen, p. 040 5060 315, 
atte.kaariainen@evl.fi.

Diakonia

Diakoniatyön ajanvaraukset 

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa
Taloudellisissa asioissa maanantaisin klo 9–11, p. 
(08) 316 1405. Kotikäyntipyynnöt suoraan alueen 
diakoniatyöntekijöille.
Tuiran seurakunnassa
Taloudellisen tuen hakemista varten maanantaisin 
klo 9–11, p. (08) 531 4616, Tuiran kirkko, Myllytie 
5. Muissa asioissa keskusteluajasta tai kotikäynnistä 
voi sopia suoraan oman alueen diakoniatyöntekijän 
kanssa.
Oulujoen seurakunnassa
Taloudellisissa asioissa maanantaisin klo 9–11, 
p. (08) 531 3519, Myllyojan seurakuntatalo, 
Koivumaantie 2. Kotikäyntipyynnöt suoraan 
alueen diakoniatyöntekijöille.
Karjasillan seurakunnassa
Maanantaisin klo 9–11, p. (08) 531 3219, 
Nokelantie 39. Kotikäyntipyynnöt suoraan alueen 
diakoniatyöntekijöille.

Neulansilmä 
to 26.4. klo 17–19, Hönttämäen seurakuntatalo. 
Kaikenikäisten naisten ja tyttöjen kansainvälinen kä-
sityökerho, joka on tarkoitettu sekä suomalaisille et-
tä maahanmuuttajille. Lisätietoja antaa Sari Meriläi-
nen, p. 040 5583 294 ja Katja Haipus, p. 044 3161 459.
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Kirkkoherranvirastossa 
päivystys maanantaisin 
klo 9.30–12. 
Muina aikoina palvelu 
mobiilivaihteen kautta 
numerosta (08) 8100 565. 
Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä 
p. (08) 3161 300.

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

19

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netlumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki
avoinna 
ma, ke, pe
klo 9–14
Virasto suljettuna 
pe 4.5. koulutus-
päivän takia! 

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 387 172
Srk-talo 
p. (08) 387 395
Kerhohuone
p. (08) 387 512
p. 043 2111 916
Kirkkoherra
p. 045 2369 094
Suntio 
p. 045 6306 081
Diakonissa 
p. 045 6381 973

Virasto suljettuna pe 4.5. 
koulutuspäivän takia! 
Päiväkerhot muuten nor-
maalisti paitsi ti 1.5 ja to 3.5 
ei ole kerhoja!
Perhekerho to 26.4. klo 10 
srk-talolla. To 3.5. ei ole per-
hekerhoa.
lähetysilta to 26.4. klo 18.30 
Irma ja Juhani Hemmilällä, 
sanaa, virsiä ja lähetyskuu-
lumisia.
lapsiparkki  pe 27.4. klo 
9–12 3–6 vuotiaille. Maksu-
ton, mutta joka kerralle paik-
ka varattava etukäteen, soi-
ta (ma–to) Silja, p. 043 2111 
916. Huom! pe 4.5. ei ole lap-
siparkkia!
Kansallisen veteraanipäivän 
juhla Lumijoen srk-talolla pe 
27.4. Juhla alkaa klo 11.45 
seppeleenlaskulla, ruokailu 
on klo 12 ja juhla klo 13, juh-
lapuhe Kyösti Karjula.
Jippii-lauluja 0.–6.-luokka-
laisille pe 27.4. klo 18–19 srk-
talolla.
Sanajumalanpalvelus su 
29.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttori-
na Maili Muuttola-Junkko-
nen. Jumalanpalveluksen jäl-
keen srk-talolla kirkkokahvit, 
"Raamattutyötä Intiassa" se-
kä Raamattunäyttely. Kahvi-
raha Pipliaseuralle. 
Raamattunäyttely esillä vie-

Kirkkokuoro to 26.4. klo 18.30.
Pyhäkoulu su 29.4. klo 12.
Päiväpiiri ke 2.5. klo 13 
Saarenkartanossa.
Kaverikerho to 3.5. klo 
10.
Kirkkokuoro to 3.5. klo 
18.30.

Seurakunnissa tapahtuu 26.4.–3.5.2012

Veteraanipäivä 
perjantaina 27.4. 
Seppeleenlasku 

sankarihaudoille klo 13.
Juhla ja kahvit 

Saarenkartanossa 
klo 14. 

Tervetuloa!
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lä ma 30.4. klo 14–17 sekä ti 
1.5. klo 13–16. Tervetuloa tu-
tustumaan!
Kokkikerho A ke 2.5. klo 14 
kerhohuoneella.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 2.5. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 2.5. 
klo 18.30 srk-talolla.
lähetysilta to 3.5. klo 18.30 
srk-talolla ”rukousmatka 
maailmalle”.
lastenleiri Siikajoen pap-
pilassa 5.–6.5. Leiri alkaa ja 
päättyy klo 13. Lähtö la klo 12 
M-marketilta. Leiri on tarkoi-
tettu 1.–4.-luokkalaisille. Il-
moittautumiset Sinikalle 2.5. 
mennessä, p. 044 5037 080 tai 
sinikka.harkonen@lumijoki.fi.
leirikirkko partiolaisten val-
takunnalliseen kirkkopyhään 
liittyen su 29.4.   partiokäm-
pällä klo 12. Kirkon jälkeen 
jaetaan Mafekingin todistuk-
set ja tunnukset sekä huomi-
onosoituksia. Partiolaiset 
myyvät lättyjä ja makkaraa 
tulilla yhteisvastuun hyväksi.
Virastossa saatavana lasten 
Raamattuja, 5 € hintaan.
Rauhanyhdistys:  Pe 27.4. klo 
19 raamattuluokka 5.–6.-lk 
Juha Klaavo ja 7.–8.-lk Jaakko 
Klaavo. Su 29.4. klo 12 ruo-
kailu ja seurat ry:llä. 
Kastettu: Elia Frans Joonatan 
Hirvasniemi.

Metsolan lastenkodille lahjoitus 
harrastustoimintaan

Simone Muwazi ja Olavi Mäkelä luovuttivat lahjoituksen Metsolan lastenkodin johtajalle Kristiina Peltolalle.

Simone Muwazin vetämällä 
vatsatanssikurssilla kerät-
tiin Metsolan lastenkodille 
varoja lasten ja nuorten har-

rastustoimintaa varten.
Myös tammikuussa kurssin 

huipennukseksi järjestetyn gaalan 
pääsylipputulot lisättiin lastenko-
din pottiin, johon kertyi kaikki-
aan 1 438 euroa.

Kaikenikäisille naisille suun-
nattu kurssi järjestettiin yhteis-
työssä Karjasillan seurakunnan 
kanssa, joka hoiti käytännön asiat.

– Osallistujia oli 12-vuotiaasta 
lähemmäs 60-vuotiaaseen saak-
ka, kertoo Karjasillan seurakun-
nan kappalainen Olavi Mäkelä.

Lastenkodin tytöt
mukana kurssilla
Kurssilla oli myös muutama 
14–17-vuotias tyttö Metsolan las-
tenkodista sekä toimintaterapeut-
ti Tiina Tupitsa.

– Oli haastavaa motivoida nuo-
ria tanssimaan, mutta lopulta mu-
siikin rytmi tempaisi heidät mu-
kaansa. Vatsatanssi on vaikeaa, jo-

ten se vaatii keskittymistä. Siinä 
unohtuvat muut maailman mur-
heet, Tupitsa toteaa.

Metsolan lastenkodin johtaja 
Kristiina Peltola muistuttaa, et-
tä lastenkodin nuorilla on mones-
ti erilaisia ongelmia, jotka voivat 

vaikeuttaa yhteiskunnan toimin-
toihin osallistumista. Sen vuok-
si on hyvä, jos heille löytyy jokin 
mieleinen harrastus.

– Nuoret on helpompi saada 
kokeilemaan erilaisia harrastuk-
sia, jos joku työntekijöistä on mu-

kana, Peltola sanoo.

Vatsatanssi pitää
kehon kunnossa
Idea tanssikurssin järjestämiseen 
tuli Simona Muwazilta, joka vuo-
si sitten tempaisi pitämällä kurs-

Pe k ka H e l i n
sin Yhteisvastuun hyväksi.

Hän kysyi Karjasillan seura-
kunnasta, olisiko tiedossa jotain 
uutta hyväntekeväisyyskohdetta.

– Keksimme, että voisin järjes-
tää tanssikurssin nuorille, joilla ei 
ole mahdollisuutta osallistua kal-
liisiin tanssiharrastuksiin, kertoo 
lähes koko ikänsä tanssia harras-
tanut Muwazi.

Hänen mukaansa vatsatanssi 
oli hyvä valinta, sillä se sopii kai-
kille ikään ja kokoon katsomatta.

– Esimerkiksi baletti on hyvin 
kova ja vaikea laji, eikä sitä voi 
millään kaikki oppia. Vatsatans-
sissa kehon lihakset kehittyvät ja 
siitä voi olla apua vaikka hartia- 
tai selkäongelmiin.

Muwazi kertoo olevansa jä-
mäkkä opettaja, sillä hän ei ha-
lua kenenkään loukkaavan itse-
ään vääränlaisilla liikkeillä.

– Yllätyin, miten hyvin kaikki 
tanssivat, hän hymyilee.

KATJA KIISKINEN

laulajaiset Koppakovalla 
Tukkitien varressa sunnuntaina 29.4. klo 14. 
Kahvitarjoilu yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
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Kirkkoherranvirasto 
avoinna 
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17

p.    (08) 561 4500
fax. (08) 561 4555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Rukouspiiri to 26.4. klo 18 
Puttaan Tuvan vieraskama-
rissa ja to 3.5. klo 18 Puttaan 
Tuvalla.
Ripari-ilta rippikoululaisille 
to 26.4. klo 17 Vakkurilassa. 
Kirjallisuuspiiri to 26.4. klo 
18 Puttaan Tuvalla. Keskus-
telunaiheena ja luettavana 
Virpi Hämeen-Anttilan Sok-
kopeli. Iltoihin ei tarvitse si-
toutua, osallistua voi oman 
kiinnostuksen mukaan.
Kansallinen veteraanipäivä 
pe 27.4. klo 11 kunniakäynti 
ja seppeleen laskeminen san-
karihaudoilla, klo 12 juhla-
ruokailu Asemakylän koulul-
la ja klo 12.45 pääjuhla Ase-
makylän koululla.
Raamattupiiri ke 25.4. ja 2.5. 
klo 18 Puttaan Tuvalla.
Kellon seurakuntakerhon ja 
perhekerhon yhteinen ke-
vätkerho to 3.5. klo 9.30 Kel-
lon seurakuntakodilla. Taksi-
listalla olevat: mikäli et pääse 
mukaan, ilmoita Johannalle.
Martinniemen Juttukahvi-
lan ja Jokivarren seurakun-
takerhon vierailu to 3.5. klo 
13 Martinniemen tsasou-
naan. Ilmoita mahdollinen 
kyydintarve diakoniatoimis-
toon p. (08) 5472 636 ma klo 
9–11.
Myyjäiset ja kirpputori la 
5.5. klo 12–15 Puttaan Tuval-
la. Myytävänä leivonnaisia, 
käsitöitä ja kirpputoritava-
raa, kahvit ja arpajaiset lähe-
tystyön hyväksi. Voitte tilata 
äitienpäiväksi kakun (maisti-
aiset myyjäisissä), jonka voi 

noutaa pe 11.5. klo 15 men-
nessä Puttaan Tuvalta.
Rantapohjan alueen mie-
lenterveysleiri 14.–16.5. Iso-
niemen leirikeskuksessa. Ilm. 
maanantaisin klo 9–11, p. (08) 
5472 636 ma 7.5. mennessä.
Narppi (nuorten aikuisten 
raamattupiiri) tiistaisin klo 
18 Puttaan Tuvalla.
Puttaan Tupa, kai-
kille avoin käyn-
tipaikka tors-
taisin ja per-
jantaisin klo 
12–15 Kirk-
kotie 10 C. 
Puttaan Tu-
van keittopäi-
vä to 26.4. Sa-
vulihakeitto-lou-
nas 5 €.
Perhekerhot torstaisin 
klo 9.30–11 Kellon srk-kodis-
sa, perjantaisin klo 10–11.30 
kirkonkylän Wirkkulassa, 
Martinniemen srk-kodissa ja 
Jokelan vanhalla koululla. 
Missiokerho (alakouluikäis-
ten raamattu- ja lähetysker-
ho) perjantaisin klo 16 Put-
taan Tuvalla.
Perheretki PowerPark-hu-
vipuistoon alakouluikäisten 

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

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

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

Pyhäkoulu su saarnan aikana 
kirkossa (ei perhemessuissa). 
Oulun konservatorion ke-
vätkonsertti to 26.4. klo 18 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
Naisten piiri to 26.4. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodissa.
Miesten piiri to 26.4. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Askeleet pe 27.4. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Versot su 29.4. klo 17 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Yhteys–ilta su 29.4. klo 18 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Juha Maalismaa pu-
huu aiheesta Taivasmatkaa 
muukalaisina. HPE. Lapsille 
pyhäkoulu. 
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-talolla.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 

Perhekerhot kokoontuvat 
klo 9.30–11. Pe Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Ke Kes-
kustan srk-talolla. Ke ja to 
Vanhassa pappilassa. Ti ja ke 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Perhepäivähoitajien ja 
hoitolasten ryhmä ma Kes-
kustan srk-talolla ja pe Kok-
kokankaalla. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
ke 2.5. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Seurakunta-
piiriä ei ole to 3.5. Seurakun-
tapiirin retki Muhokselle 2.5. 
Lähtö klo 10 Keskustan srk-
talolta, paluu n. klo 14.30. Il-
moittautumiset piirissä.
Päihdekuntoutujien ret-
ki Kalajoelle ti 22.5. Ilmoit-
tautuminen  15.5. mennessä 
Elisa Metsänheimolle, p. 040 
7707 431. Retken hinta 10 €. 
ks. ohjelma Muhoksen srk:n 
ilmoitukset.

Kirkkokuoro ke 2.5 klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Työikäisten miesten piiri ke 
2.5. klo 18 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Kansalaisopiston kevätma-
tinea to 3.5. klo 18.30 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kuorot to 
klo 16–16.45 Kirkonkylän srk-
kodissa ja pe klo 15–16 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Varhaisnuorten kerhot ks. 
www.kempeleenseurakun-
ta.fi/koululaiset.
Nuoret: Nuorten illat tors-
taisin klo 19 Vanhassa pap-
pilassa. 
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. 
Aamukahvilaa ei ole 30.4. 
Aamukahvilan retki Luurin-
mutkaan ma 7.5. Hinta 10 €. 
Kastetut: Minella Susanna 
Tuomikoski, Helmiina Aino 
Inkeri Juvani, Nico Christian 
Tapio Heikkinen, Olivia Isla 
Eveliina Palo.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Kevätmyyjäiset pe 27.4. 
ry:llä, alkaen ruokailulla klo 
17. Nuortenilta la 28.4. klo 18 
Oulun ry:llä. Laulupyhäkou-
lu su 29.4. klo 12 ry:llä, kaik-
ki ryhmät. Seurat su 29.4. klo 
16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Kevätmyyjäiset la 28.4. klo 
11 ry:llä, klo 18 iltaohjelma. 
Seurat su 29.4. klo 13 ry:llä.

Hautausmaan siivoustalkoot 
keskiviikkona 16.5. klo 13–16
Ruokailu ja kahvit talkoolaisille klo 16–17 Kirkonkylän 
srk-kodissa. Tervetuloa talkoilemaan, otathan oman ha-
ravan ja hanskat mukaan!

perheille järjestetään 12.–
13.6. Retken hinta on 50 € / 
hlö. Hinta sis. matkat, majoi-
tuksen, yhden ruokailun me-
nomatkalla ja vakuutuksen 
Haukiputaan seurakunnan 
jäsenille. Ilm. puhelimitse pe 
27.4. klo 9–16 numeroon 050 
5133 225. Lisätietoja retkestä:

Elisa Manninen, p. 050 
5133 225 tai elisa.

manninen@evl.
fi.
Kehitysvam-
maisten 
kirkkopy-
hä su 29.4. 
on peruttu. 

Kirkkopyhää 
vietetään su 

21.10. 
Rauhanyhdistyk-

sen toimintaa: Hauki-
pudas: raamattuluokka pe 
27.4. klo 18.30 ry:llä, pyhä-
koulut su 29.4. klo 12 Nie-
melällä, Huovisella, Hiltu-
sella ja Onnelalla, seurat su 
29.4. klo 16 Kultasimpussa ja 
klo 17 srk-keskuksessa, laulu-
seurat ke 2.5. klo 18.30 Suvi 
ja Ville Suomalalla, Jokelan-
tie 198. Kello: raamattuluok-
ka pe 27.4. klo 17.30 ry:llä, 

Kirkon-
esittelijöiden 
hakuaikaa on 

jatkettu. 
Ks. lisätietoja www.hau-
kiputaanseurakunta.fi. 

Aiemmin saapuneet 
hakemukset otetaan 

huomioon. 

ompeluseurat pe 27.4. klo 
18.30 Rehulla, Uhanperäntie 
18, pyhäkoulu su 29.4. klo 12 
Takkulalla ja Huhtalalla, päi-
väkerho ma 30.4. klo 17.30 
ry:llä. Jokikylä: ompeluseu-
rat pe 27.4. klo 18.30 ry:llä, 
koko perheen tapahtuma la 
28.4. Isollaniemellä, pyhä-
koulut su 29.4. klo 12 Ase-
ma e Kari Kaunisto, Asema 
p Markku Laukka, Keskikylä 

Jukka Jokitalo, Vänttilänperä 
Pekka Paananen, Taipaleen-
kylä Hannu Holappa.
Kastetut: Lotta-Maija Annik-
ki Karjalainen, Neela Adal-
miina Luokkanen.
Avioliittoon kuulutettu: Ar-
vi Johannes Klasila ja Nina 
Carita Hartikka.
Kuollut: Jenni Marjatta Puu-
perä 91, Heikki Krigsholm 88, 
Reino Kalevi Saarelainen 81.

Yhteisvastuu WAPPU-kahvila 
maanantaina 30.4. klo 12–14 Wirkkulassa 
(Kirkkotie 10 D). Myytävänä simaa, munkkeja, 
kahvia ja arpoja sekä 4.-luokkalaisten tekemiä 
rannekoruja. Kotiin myytävät munkit ja simat 
varattava pe 27.4. mennessä, p. 040 5898 362 / Heli. 
Tervetuloa!

perjantaina 27.4. klo 11–13 Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa ja Kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Myytävänä simaa, munkkeja, kahvia, arpoja ja Yv-tuot-
teita. Tuotto Yhteisvastuulle.

Nuorten kesätyökampanja
Haukiputaan seurakunta ottaa hautausmaa- ja puisto-
työhön kahden viikon työjaksoihin vuosina 1993–1996 
syntyneitä nuoria. Ehdot Haukiputaan kunnan ja Hauki-
putaan Yrittäjät ry:n kesätyökampanjan mukaiset. Palk-
ka 300 euroa / 2 viikkoa. Työaika 30 h/vk. Paikat täyte-
tään arpomalla. 
Hakumenettely on hieman muuttunut aikaisemmista 
vuosista. Työpaikkoja haetaan hakulomakkeella, joka on 
kesätyökampanjan yhteinen. Lomakkeita saa kunnanvi-
raston palvelupiste Lanssista sekä kunnan nettisivuilta 
kohdasta Lomakkeet.
Hakulomake on toimitettava pe 18.5.2012 klo 14 men-
nessä osoitteeseen: Haukiputaan seurakunta, taloustoi-
misto, Kirkkotie 10, 90830 Haukipudas.

Lisätietoja tarvittaessa seurakuntapuutarhuri Erkki Mik-
koselta p. 040 5601 961.

Myyjäiset ja kirpputori 
lauantaina 5.5. klo 12–15 Puttaan 
Tuvalla. Myytävänä leivonnaisia, 
käsitöitä ja kirpputoritavaraa, kahvit ja 
arpajaiset lähetystyön hyväksi. Voitte 
tilata äitienpäiväksi kakun (maistiaiset 
myyjäisissä), jonka voi noutaa pe 11.5.
klo 15 mennessä Puttaan Tuvalta.
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www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.filiminka

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

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki

Katso Jumalan-
palvelustiedot s. 10. 

Kirkkoherranvirasto
toimii väliaikaisesti 
pappilan 
kivinavetassa, 
käynti srk-talon 
pihan puolelta
ma, ti, to ja pe klo 
9–15 ke klo 9–14 ja 
16–18

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

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Messu su 29.4. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Miia Sep-
pänen, saarnaa kuuro-
jen pappi Urpo Luokkala, 
kanttorina Eeva Holappa, 
kirkkokuoro.
Messu su 29.4. klo 13 Jää-
lin kappelissa. Toimit-
taa Miia Seppänen, saar-
naa kuurojen pappi Urpo 
Luokkala, kanttorina Ee-
va Holappa, soitinryhmä, 
tulkataan viittomakielel-
le. Poikakuoro Pohjantäh-
det johtajana Ulla Met-
sänheimo. Kirkkokah-
vitus Jäälin mes-
sun jälkeen.

Pyhäkoulu 
su 29.4. klo 
12 Kirkko-
pirtin päivä-
kerhotilassa.
Diakonia-
työn taloudel-
lista ajanvaraus-
ta Ei OlE maanantai-
na 30.4. Viikolla 18 ei käsitellä 
lainkaan avustusanomuksia. 
Diakoniapiiri ma 30.4. ei ko-
koonnu. 
Juttunurkka ma 30.4. ei ole 
avoinna.
Työttömien ja pienituloisten 
eläkeläisten ruokailua ma 

30.4. ei järjestetä.
Iltamusiikki ke 2.5. klo 19 
seurakuntakeskuksessa, poi-
kakuoro Pohjantähdet.
Raamattupiiri to 3.5. klo 10 
vanhan koulun lähimmäisen 
tupa.
Kirkkokuoro to 3.5. klo 
19.30–21 Seurakuntakeskuk-
sessa.
Miesten saunailta to 3.5. klo 
20 Suvelassa, löylynheittäjä-
nä Eino Alila.
Eläkeläiskuoro pe 4.5. klo 10 
Seurakuntakeskuksessa, joh-
tajana Tuomo Nikkola.

Iin rovastikunnan Ran-
tapohjan alueen 

mielenterveys-
kuntoutuji-
en leiri ma–
ke 14.–16.5. 
Isoniemen 
leirikeskuk-
sessa Hauki-
putaalla. Il-

moittautu-
minen Sei-

jalle 
pe 4.5. 

mennes-
sä. Mukaan 
pääsee 8 
kiiminki-
läistä. Tar-
kat tiedot 
lähetetään 
postitse.
Perhekerho-
jen ja -kahvi-
loiden yhteinen 
kevätjuhla Suvelas-
sa perjantaina 4.5. klo 10–12.
Esikkoryhmä ti 8.5. klo 10–12 

Ikäihmisten ja eläkeläisten 
retki ke 9.5. klo 11.30 Limin-
ganlahden Luontokeskuk-
seen taksiasemalta. Paluu 
klo 15 mennessä. Ruokailu, 
opastus uuteen keskukseen 
ja matka 20 €. Ilmoittautu-
miset 2.5. mennessä, p. 044 
7521 226 / Ilmonen.
Kiitos kaikille yhteisvas-
tuukerääjille. Nyt on viimei-
nen hetki viedä lista ja rahat 
Osuuspankkiin, viimeistään 
30.4. Myös tyhjät listat.
Päihdekuntoutujien retki 
Kalajoelle ti 22.5. Lähtö Li-
mingan ABC:ltä klo 9.30. Il-
moittautumiset 15.5. men-
nessä Kempeleen diakonia-
työntekijälle Elisa Metsänhei-
molle, p. 040 7707 431. Ret-
ken hinta 10 €, sis. matkat, 
lounaan, keilailun ja kahvit. 
Järj. Limingan rovastikunnan 
diakoniatyö.
Kuorot:  Tähdet ke 2.5. klo 
17–18 srk-talolla. Kirkkolau-
lajat klo 18.30–20.30 srk-ta-
lolla.
Nuorisotyö: Nuortenilta to 
26.4. klo 18–20 Nurkassa ja 
to 3.5. klo 18–20 Vanamossa. 
Gospelmessu sekä koulutuk-
sensa päättävien isosten siu-
naus su 6.5. klo 12 Limingan 
kirkossa. Musiikista vastaa 
nuorten bändi. Tervetuloa!
Varhaisnuorisotyö: 
7–14-vuotiaiden kerhotoi-
minta päättyy viikolla 18.  Va-
punpäivänä 1.5. ei kerhoja. 
Kaiken Maailman Lastenjuh-
la eskari – 6.-lk-ikäisille lapsil-
le ti 8.5. klo 17.30–19.30 seu-

Kastetut: Maija Anna 
Mirjami Haverinen,  Iiris 
Eerika Hautamäki,  Neea 
Aurora Ollikkala.

rakuntatalolla. Kaiken maa-
ilman juttuja meiltä ja maa-
ilmalta: askartelua, pelailua, 
temppurata, herkuttelua ja 
paljon muuta mukavaa.
Perhekerhot: Perhekerhoa ei 
ole  vapunpäivänä ti 1.5. Ko-
ti-Pietilässä.  Vanamossa ke 
2.5. klo 9.30–11 yhdessäoloa.
Bändipyhäkoulu 5–7-vuoti-
aille pe 27.4. klo 13.15–14 se-
kä  Bändikerhot ala-asteikäi-
sille klo 14.15–15 ja 15.15–16 
Vanamon kerhohuoneessa.
Pyhäkoulu: Futispyhis, jalka-
palloa ja ilosanomaa alakou-
luikäisille  su 27.5. klo 12–15 
(paikka avoin), ilmoittautu-
miset ti 8.5. klo 13–15 välil-
lä, p. 044 7521 238 / Ari Na-
tunen. Taivaan Isän seurassa 
on hyvä olla futaaja!
Partio: Su 29.4. Partiolais-
ten valtakunnallinen kirkko-
pyhä.  Sanajumalanpalvelus 
(Leirikirkko) Partiokämpäl-
lä klo 12. Kirkon jälkeen jae-
taan Mafekingin todistukset  
ja tunnukset sekä huomion-
osoituksia. Partiolaiset myy-
vät lättyjä ja makkaraa tulil-
la Yhteisvastuun hyväksi. Ter-
vetuloa.  Tarkemmat ohjeet 

kotisivuilla. Pe 4.5. Päivystys 
Partiotoimistossa klo 15–17. 
4.–6.5. JOTOS 12 märkäleiri 
tarpojille, samoajille ja vael-
tajille Partiokämpällä.  Lisä-
tietoa kololta retkikirjees-
tä ja lippukunnan kotisivuil-
ta. Sudenpentujen PÄÄTÖS-
POLKUPYÖRÄ-PT  Limingan 
ympäristössä. Lisätietoa ake-
loilta ja lippukunnan koti-
sivuilta.
Rauhanyhdistys: Varttu-
neidenkerho to 26.4. klo 12 
ry:llä. Raamattuluokka (7.–
8.-lk) pe 27.4. klo 18.30 ry:llä. 
Raamattuluokka (5.–6.-lk) la 
28.4. klo 18.30 ry:llä. Pyhä-
koulut su 29.4. klo 11.30 ja 
seurat klo 17 ja 18.30 ry:llä. 
Vappumyyjäiset ti 1.5. klo 11 
ry:llä. 
Kastettu: Paulus Juhani 
Puoskari, Aaro Matias Pyy-
könen.
Kuollut: Jukka Pekka Lempi-
nen, 48.

Jäälin kappelilla. Ryhmä en-
simmäisen lapsen saaneille 

vanhemmille kahvikup-
posen äärellä.

lastenparkki 
Jäälin kappe-

lilla torstai-
sin klo 12–
15. Ilmoit-
tautumiset 
parkkiin 
maanan-
taista keski-

viikkoon klo 
15 mennessä 

p. 0400 835 374 / 
lastenohjaajat.

lähetyspiiri ti 8.5. klo 12.30 
Montin-salissa.

Laajemmin 
seurakunnan 
toiminnasta

kotisivuiltamme
www.kiimingin-

seurakunta.fi.

Eläkeläisten 
retki Hailuotoon 
to 10.5. Retken 
hinta on 20 €. 

Ilmoittautumiset 
kirkkoherranvirastoon 
040 5844 406 to 3.5. 

mennessä. 
Rauhanyhdistys: Seurat su 
29.4. klo 17 rauhanyhdistys, 
Mauno Mustapää ja Tapio 

Kukko. Vappumyyjäiset ti 1.5. 
klo 16 rauhanyhdistys, alku-
hartaus Antti Impiö.

Hautojen hoidot
Palveluvalikoima sisältää: Pitkäaikaiset hoidot 5 tai 10 
vuotta ja kesähoito. Kesähoidot ilmoitettava kirkkoher-
ranvirastoon kunkin vuoden toukokuun loppuun mennes-
sä, jonka jälkeen kesähoitosopimuksia ei enää kyseiselle 
kesälle tehdä. Sisältö (molemmissa sama): Haudan perus-
kunnostusmaksu, haudan pinnan nurmi/hiekkahoito, ku-
kat ja kukkien hoito. Kukkia yksi/hautasija, kuitenkin enin-
tään kolme/hautakivi, kastelu, jouluna kynttilä. Kynttilöitä 
yksi/hautasija, kuitenkin enintään kolme/hautakivi. Ennen 
1.1.2006 solmitut pitkäaikaissopimukset hoidetaan tehty-
jen sopimusten mukaisesti.

Varaudu vappuun! 
Yhteisvastuun hyväksi vappumunkkeja 
ja simaa! Pe 27.4. klo 13– (niin kauan 
kuin myytävää riittää) Kk S-marketin 
edessä ja Jäälissä ostoskeskuksessa. 
Munkit 0,80 € / kpl ja myydään 
5 / 10 kpl:n pusseissa, sima 1,5 litran 
pulloissa 3 €. 
Ennakkotilaukset noudettavissa 
seurakuntakeskuksesta klo 10–13. 
Tiedustelut Seijalta, p. 040 5793 247.

Rantakylän hautaus-
maan siivoustalkoot to 
10.5. alkaen klo 8. Tal-
koolaisille tarjotaan her-
nekeittoa ja kahvit. Ota 
oma harava mukaan. Va-
rapäivä pe 11.5.

9-luokkalaisten 
leiri Suvelassa pe–la 

11.–12.5. Vapaata 
yhdessä oloa ja 

mukavaa touhuamista.
 Ilmoittaudu 

pe 27.4. mennessä, 
Kirsi Paavola, 

p. 040 577 628.
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Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

p. (08) 5331 284
fax. (08) 5331 284

Kirkkoherra 
p. 040 5525 810

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

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13
Virasto ja 
toimistot ovat
suljettu 3.–4.5. 

Virkatodistuspyynnöt
sähköpostiosoittesta:
oulunsalonseura-
kunta@evl.fi tai 
p. (08) 5142 700

www.oulunsalon-
seurakunta.fi

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo

Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 26.4. klo 11 kappelis-
sa, Simo Pekka Pekkala.
Kolmivuotiaiden syntymä-
päiväjuhlat to 26.4. klo 18 
seurakuntatalossa.
lähetysilta to 26.4. klo 19 Lee-
na ja Janne Honkasella, Piilo-
haantie 3, Jouni Heikkinen.
Hartaus pe 27.4. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Leena Leskelä.
Pyhäkoulu su 29.4. klo 11.30–
12.30 srk-talon alakerrassa. 
Keskipäivänkerho ke 2.5. 
klo 11.30 seurakuntatalos-
sa, Hanna Kaisto-Vanhamä-
ki, Pekka Kyllönen. Saam-
me kerhoon vieraita Kempe-
leestä. Kerholaisilla mahdol-
lisuus osallistua maksulliseen 
lounaaseen vieraiden kanssa 
jo klo 11.
Hartaus ke 2.5. klo 14 Koivu- 
ja Tähtikodeissa, Simo Pekka 
Pekkala.  
Rukouspiiri ke 2.5. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.

laitasaaren rukoushuone-
yhdistyksen vuosikokous ke 
2.5. klo 19 rukoushuoneella.
Hartaushetket to 3.5. klo 
13.30 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus to 3.5. klo 14 Vire ko-
dissa, Jouni Heikkinen.
Kuorot: Ke 2.5.  klo 17 lapsi-
kuoron ja klo 18.30 kirkkokuo-
ron harj. seurakuntatalossa.
lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja klo 10–
12 Päivärinteen seurakunta-
salissa sekä parillisten viikko-
jen torstaina klo 10–12 Laita-
saaren rukoushuoneella. To 
26.4. klo 18 kolmivuotiaiden 
(v. 2009 syntyneet) syntymä-
päiväjuhlat seurakuntatalos-
sa. Su 29.4. klo 11.30–12.30 
pyhäkoulu srk-talon 
alakerrassa.
Nuoret/rip-
pikoulut: 
Koulupas-
toripäivys-
tys tors-
taisin klo 
11–12.15 
yläkoulul-
la ja lukiol-
la. Isosilmoit-
tautuminen ke-
sän leireille kirk-
koherranvirastossa ole-
vaan kansioon 27.4. mennes-
sä. Raamattupiiri su 29.4. klo 
12–13 srk-talon alakerrassa.
laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 26.4. klo 18.30 ompelu-

Seurakunnissa tapahtuu 26.4.–3.5.2012

lasten pyhäkoulu su 29.4. 
klo 12–13 Repussa. Tervetu-
loa!
Hartaus ke 2.5. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Päivi Liiti.
Perhekerhot keskiviikkoi-
sin Repussa ja Salonpään 
ry:llä klo 9.30–11, sekä Mu-
siikkipainotteinen perheker-
ho Repussa maanantaisin klo 
12.30–14.
Parkkikerho perhepäivähoi-
don väelle keskiviikkoisin 
Vattukujalla klo 9–10.30.
Viikolla 18 ei ole päiväker-
hoja, mutta perhekerhot ja 
parkkikerho normaalisti.
lähetysilta ke 2.5. klo 18 toi-
mitalolla.
Kyläkamarin lauluhetki ke 
2.5. klo 12 Taru Pisto.
Seurakuntakerhoa ei to 3.5.
Musiikkikerho keskiviikkoi-
sin klo 15–16 Repussa.
Uusi Ääni torstaisin klo 18–
20 seurakuntatalolla. 
Kuorot: keskiviikkoisin lapsi-
kuoro klo 17 ja nuorten-
kuoro pe klo 19.
Kirkonkylän ry: Su  
29.4. klo 12 raa-
mattuluokka I ry, 
raamattuluokka II 
Kylänpuoli Keski-

Kolmen 
kanttorin 

kevätkonsertti 
su 29.4. klo 15 kirkossa.
Vesa-Pekka Kajava urut, 

Henna-Mari Sivula ja
 Ossi Kajava laulu.
Ohjelmamaksu 5 € 

Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi.

kylä; ry Karhuoja; Pekka Tah-
kola klo 16 seurat ry Mauno 
Linnanmäki, Erkki Alasaarela.
Salonpään ry: Seurat  pe 

29.4. klo 16. 
Kastettu:  Valeri Kas-

pian Lahtinen, Jooa 

Kehitysvammaisten 
Tuki ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous 

to 26.4. klo 18 
Toimintakeskuksessa

Vehnäkujalla. 
Tervetuloa!

Oulunsalon ja Kempeleen kuntien  yhteinen

Kansallisen 
veteraanipäivän 

juhla 

perjantaina 27.4. klo 10 
Oulunsalon seurakuntatalolla 

Tämän vuoden valtakunnallisen 
Veteraanipäivän tunnuksena on: 
”Jälleenrakentamisen sankarit”

Alvar Säkkinen.
Vihitty: Jouni Altti Ilari Miet-
tinen ja Anu Kristiina Niemi-
nen.
Kuollut: Laila Mirjami Koski-
aho.

Tilkkutäkki-
laulujen ilta 
pe 27.4. klo 18.30 
Simojoella, 
Suosirrintie 7. 
Tervetuloa!!

Päihdekuntoutujien 
retki Kalajoelle

tiistaina 22.5.

Ohjelma
11.00 perillä 
11.30 lounas Sanifanissa
12.30 keilailu Sanifanissa
14.00 siirtyminen Hiekkasärkille, jossa makka-
ranpaistoa, yhdessäoloa ja mölkkyolympialai-
set 
15.30 lähtö Isopahkalan keramiikkapajalle, 
kahvit
17.30 paluumatka alkaa

Bussi: 
Kempele 
(Oulunsalolaiset ja Hailuodon väki) klo 8.30
Tyrnävä 
(Utajärven ja Muhoksen väki) klo 8.50
limingan ABC 
(lumijoen väki) klo 9.30

Ilmoittautuminen  15.5. mennessä 
Kempeleen diakoni Elisa Metsänheimolle 
040 7707 431.
Retken hinta 10€

lÄHETYSTYöN                                TORIPöYTÄ 
VAPPUNA 1.5. n. klo 10 alkaen, 

niin kauan kuin tuotteita riittää.
  MAUKKAITA, TUOREITA  MUNKKEJA JA KOTISIMAA!

seurat ry:llä. La 28.4. klo 18 
nuortenilta Oulun ry:llä. Klo 
19 raamattuluokka (4.–6.-lk) 
J. Räisäsellä ja raamattuluok-
ka-iltakylä (7.–8.-lk) H. Ki-
viahteella.  Su 29.4. klo 12 py-
häkoulut: kirkonkylä M. Tol-
jamo, Anttila Lohilahti, Kori-
vaara Karjula, Pälli H. Pitkä-
nen, Suokylä L. Keränen. Ti 
1.5. klo 11 ruokailu ja klo 12 
vappumyyjäiset ry:llä. 
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 27.4. klo 19 alueelli-
set kotiompeluseurat; Hyrkki 
Taina ja Risto Parviainen, Lai-
tasaari/ Huovila Katja ja Heik-
ki Alanen. La 28.4. klo 19 raa-
mattuluokka/ iltakylä (isot) 
Kiviahde, Muhos. Su 29.4. 
klo 12 pyhäkoulut: Hyrkki 
Honkonen, Junnintie 46; Lai-

tasaari Riekki, Taka-
talontie 15; Huo-

vila Korkala, 
Ylämetsän-
tie 5. Klo 17 
seurat ja 
laulutuo-
kio ry:llä. 
Kastettu: 
Helge Ju-

ho Edvard 
Joensuu, Ii-

ris Mariia Oi-
karinen, Meea 

Josefiina Heilimä.
Vihitty: Tiera Jeremias Parvi-
ainen ja Sofia Eveliina Pino-
niemi. 
Kuollut: Veli-Matti Tapani 
Karjalainen 58, Sirpa Riitta 
Tuulikki Snicker-Joki e. Kos-
tekivi s. Snicker 55, Kristiina 
Jenni Lyyli Ruonala 87.

Veteraanipäivän 
iltakirkko ja -juhla 
perjantaina 27.4. 
Jumalanpalvelus kirkos-
sa klo 18. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, kanttorina Os-
si Kajava, Muhoksen tor-
vipojat. Kunniakäynti san-
karihaudoille. Jumalan-
palveluksen jälkeen kahvi-
tarjoilu ja juhla seurakun-
tatalossa, juhlapuhe pää-
sihteeri Marja Irjala, pää-
tössanat Pekka Kyllönen.

Seurakunta 
ottaa 

lahjoituksena 
vastaan 

hyväkuntoisia 
lautapelejä, 

jotka ovat jääneet 
perheille tarpeet-

tomiksi. Pelit tulevat 
seurakunnan perhe-

työn pelinlainauspistee-
seen. Lautapelien keräys al-

kaa srk-talolla Perheiden Vap-
putapahtumassa ja sen jälkeen 

pelejä voi tuoda kirkkoherranviras-
toon toukokuun aikana. Kiitos!

Virasto 
ja toimistot 

ovat
suljettu 
3.–4.5. 
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Kirkkoherra Erkki Piri lomal-
la alkaen 2.5., kirkkoherran 
sijaisena Saila Karppinen, p. 
020 7109 866. 
Kerhot ja kuorot kokoontu-
vat normaalisti vetäjien il-
moittamina aikoina. 

KeSTiLä
Yhteisvastuukirppis loppuu 
pe 27.4. pappilassa. Tule te-
kemään hyviä löytöjä!
Järvikylän diakoniapiiri to 
26.4. klo 11 Rauha ja Einari 
Seppäsellä.
Ompeluseurat pe 27.4. klo 
19 ry:llä.
Kirkkokahvit ja arpajaiset 
lähetystyön hyväksi su 29.4. 
klo 10 jumalanpalveluksen 
jälkeen srk-kodissa.
Seurat su 29.4. klo 19 ry:llä, 
Timo Liikanen.
Ystävänkammari ke 2.5. klo 
10 pappilassa.
Kirkkokuoro to klo 18 srk-ko-
dissa (26.4. yhteisharj. Pulkki-
lan kuoron kanssa).

”Jälleenrakentamisen 
sankarit ” 
Kansallinen veteraanipäivä perjantaina 27.4. 

Kestilä
Klo 10 hartaus kirkossa, Saila Karppinen ja Arja Leino-
nen. Kunniakäynti sankarihaudoilla.
Kahvit ja ohjelmaa seurakuntakodilla.
Piippola
Klo 10 hartaus kirkossa, Erkki Piri ja Ulla Koskelo.
Kunniakäynti sankarihaudoilla.
Kahvit ja ohjelmaa seurakuntakodilla.
Pulkkila
Klo 11 hartaus kirkossa, Merja Jyrkkä ja Pekka Kyöstilä.
Kunniakäynti sankarihaudoilla.
Ruokailu Pulkkilan peruskoululla.
Pyhäntä
Klo 10 hartaus kirkossa, Perttu Kyllönen ja Veijo Kinnu-
nen. Kunniakäynti sankarihaudoilla.
Kahvit ja ohjelmaa rauhanyhdistyksellä.
Rantsila
Klo 13 hartaus kirkossa, Merja Jyrkkä ja Arja Leinonen.
Kunniakäynti sankarihaudoilla.
Kahvit ja ohjelmaa seurakuntakodilla.

Eri tilaisuuksiin kyyditystä tai avustajaa tarvitsevia pyy-
detään ottamaan yhteyttä Siikalatvan kirkkoherranvi-
rastoon, p. 0207 109 860.
 

2.5. klo 16.30 srk-talossa.
Seurakuntakerho to 3.5. klo 
12 srk-talossa. 
Hartaus pe 4.5. klo 13 Koivu-
lehdossa.
Vihitty: Aki Pekka Hiltunen 
ja Sanna Marketta Niva.

PyHänTä
Pyhä Paimen -konsertti tuot-
ti 129 € Yhteisvastuulle. Kii-
kokset kaikille!
Myyjäiset la 28.4. klo 18 
ry:llä.
Seurakuntapäivät su 29.4. 
klo 15 ry:llä.
Seurakuntakerho ke 2.5. klo 
12 srk-talossa. 
Päiväkerhon kevätjuhla ke 
2.5. klo 18.30 ry:llä.
Herättäjäyhdistyksen seu-
rat ke 2.5. klo 19 Tavastken-
gän Kylätalolla, aluesihteeri 
Matti Nuorala.
Kastettu: Silva Matilda Sy-
dänmetsä.
Kuollut: Toini Katri Leiviskä s. 
Karppinen 88.

RanTSiLa
Seurakuntakerho to 26.4. 
klo 13 Rauhalassa.
Seurat su 29.4. klo 18.30 
ry:llä, Jukka Joensuu.
Vappumyyjäiset ti 1.5. klo 
11 ry:llä.

www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

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

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

Kirkkoherranvirasto 
ja seurakunta-
toimistot ovat 
ma 30.4. kiinni.

Kirkkoherra
lääninrovasti
Erkki Piri
p. 020 7109 861

Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 020 7109 731

Perttu Kyllönen
p. 020 7109 871

Saila Karppinen
p. 020 7109 866

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

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

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

PiiPPOLa
Ompeluseurat pe 27.4. klo 
19 Tuomo ja Marjo Seppä-
lällä.
Veteraanien lauluryhmä to 
3.5. klo 11 srk-kodissa.

PuLKKiLa
Kirkkokuoro to 26.4. klo 18 
Kestilän srk-kodissa ja ke 2.5. 
klo 18 Pulkkilan srk-talossa.  
Yhteisvastuun kiitoshetki ja 
listojen palautus su 29.4. klo 
10 jumalanpalveluksen jäl-
keen srk-talossa. 
Pyhäkoulu ja raamattuluok-
ka su 29.4. klo 12 ry:llä.
Seurat su 29.4. klo 19 ry:llä.
Perhekerho ma 30.4. klo 10 
srk-talon kerhotilassa.
Käsikellokuoroharjoitus ke 

Nuortenilta pe 27.4. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 26.4. klo 19 
Kolehmaisella, Saunakarta-
no 2. Su 29.4. seurat klo 14 

Lepolassa ja klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Ke-
vätmyyjäiset la 28.4. klo 11  ja 
iltaohjelma klo 18 ry:llä. Seu-
rat su 29.4. klo 13 ry:llä.
Kastettu: Erica Aleksandra 

Björnholm.
Kuollut: Matti Evert Heikki-
nen 89, Paula Taina Annikki 
Honkakoski s. Jutila 57.

Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 26.4. klo 
10.30 Kauttarannassa.
Raamattu- ja Tuumailupii-
ri kokoontuu jälleen to 26.4. 
klo 18 Temmeksen srk-talol-
la Raamatun sanoman ää-
reen Leilan ja Sarin johdolla. 
Tervetuloa mukaan ihan jo-
kainen.
Nuttupiiri to 3.5. klo 17–19 
Tyrnävän srk-talon takkahuo-
neessa.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.

Messu 
sunnuntaina 29.4. klo 
10 Tyrnävän kirkossa.
Toimittaa Timo Lii-
kanen, saarna Ou-
ti Pohjanen, kanttori-
na Pentti Korkiakoski. 
Lapsikuoro. Rippikou-
luryhmä I. Puu-Jaako-
lan, Kotihalmeen ja 
Kotimetsän asukkai-
den kirkkopyhä.

Stellat ke klo 17 srk-talossa.
Kastettu: Enni Elisabet Niva, 
Aleksi Juho Pernu.

Vappumyyjäiset
torstaina 26.4. alkaen klo 12 
Piippolan kunnanviraston edessä.
Myytävänä munkkeja, simaa ym.

Hernekeittomyyjäiset
perjantaina 4.5. alkaen klo 10 
Kestilän K-kaupan edustalla.
Omat astiat mukaan!

Myyjäisten tuotot  Yhteisvastuukeräykselle.

Kuollut: Eeva Maria Kuori-
lehto 80, Maria Annikki Hui-
kari 92.

Isä ja lapsi -tapahtuma 
Ahvenjärven mökeillä pe 11.5. klo 18 – la 12.5. klo 12.
Järjestäjinä Siikalatvan seurakunta ja Pyhännän kunnan 
Vapaa-aikatoimi. Ilmoittautumiset ja tiedustelut viimeis-
tään to 10.5. matti.saaranen@pyhanta.fi, p. 040 1912 238 
tai perttu.kyllonen@evl.fi, p. 040 5836 278.

Rovastikunnallinen 
päihdekuntoutujien retki Kalajoelle 
tiistaina 22.5.

Ohjelmassa: lounas Sanifanissa, keilailua, 
makkaranpaistoa ja mölkkyä hiekkasärkillä 
sekä vierailu Isopahkalan keramiikkapajaan. 

Retken hinta 10 € / osallistuja.
Ilmoittautuminen 15.5. mennessä 
diakoniatyöntekijä Salme Kinnuselle, p. 044 7372 631.

HOX! Lisätietoja retkestä Muhoksen seurakunnan 
ilmoituksissa.

Piispantarkastuksen yhteydessä jaettiin seurakunnan luottamushenkilöille ansiomerkkejä. Kultaisen 
ansiomerkin saivat: Aino Junttila, Eila Korkala ja Pekka Markkula. Hopeisen ansiomerkin saivat: Kristiina 
Ahola, Anita Junttila, Anna-Liisa Koskenniemi, Kyllikki Matinolli, Markku Rahko, Alpo Saksio ja Toivo 
Snellman. Pronssisen ansiomerkin saivat: Tarja Bäckman, Veli-Matti Hietikko, Eila Kärppä, Pirjo Linnola, 
Marjo Miettunen, Heleena Nuolioja-Saksio ja Eeva Seppänen.

lauantaina 12.5. klo 10–14 Kuulammen koululla, Tupostie 4.                 

• TAIKURI KARI esiintyy klo 11–12 koulun liikuntasalissa.  
Hinnat: alle 2-v. ilmaiseksi, muilta 2 €, perhelippu 10 €

Ohjelmassa lisäksi: • onnenpyörä • arpajaiset • puffetti
• pihasählyturnaus alkaen klo 10 • kävely- ja pyöräilylenkit klo 12

Perhetapahtuma

Tuotto 
Yhteisvastuukeräykseen

Yhteiskinkerit
perjantaina 18.5. klo 18 Pyhännän srk-talossa.
Raamattu- ja virsivisa, hartaus, makkaranpaistoa grilliko-
dalla. Raamatun lukualue: 1. Johanneksen kirje. Opetel-
tavat virret: 157, 391, 430, 435 ja 600.  Nyt perustamaan 
joukkueita visaa varten! Joukkueen koko 3–5 henkilöä. 
Ilmoittautumiset visaan viimeistään ti 15.5., 
perttu.kyllonen@evl.fi tai p. 040 5836 278.
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Surupolku lapsen kuolemasta

Oulun seurakuntien sai-
raalapastori Hannele Lu-
sikka vie Oulun seudun 
ammattikorkeakoulun 

kätilöopiskelijoita surupoluksi 
kutsutulle reitille, joka alkaa Ou-
lun yliopistollisen sairaalan kap-
pelista patologian laitokselta.

Sieltä joukko jatkaa matkaan-
sa Oulun hautausmaan siunaus-
kappeliin ja hautausmaalle. Pol-
ku päättyy Kajaanintien hauta-
jaishuoneistoon.

Surupolulla puhutaan lapsen 
kuolemasta: raskausaikana me-
netetyn pienokaisen saattamises-
ta ja hautaamisesta.

Sairaalapastorin puhe hiljentää 
opiskelijat matkan aikana useita 
kertoja. Vauvaonnen muuttumi-
nen suruksi koskettaa.

Joka vuosi noin 200 perhet-
tä menettää maassamme lapsen-
sa ennen kuin lapsen elämä äidin 
vatsan ulkopuolella ehtii edes al-
kaa. 

Vauvan katsominen 
on tuonut voimia
Hannele Lusikka tietää, että su-
run keskellä kuolleen pienokai-
sen vanhemmat joutuvat tahto-
mattaan mukaan moniin erilai-
siin käytännön asioihin: useille 
vanhemmille pienokaisen hake-
minen patologian laitokselta on 
etukäteen lähes ylivoimaisen ah-
distava. 

– Vaikeaan tilanteeseen tuo 
turvallisuutta, jos mukana on 
osastolta tuttu hoitaja tai sairaa-
lapastori. 

Lusikka on nähnyt työssään, 
että samalla kun kuolleen vauvan 
katsominen on monille raskas ko-
kemus, se myös antaa useille van-
hemmille voimia hautajaispäi-
vään. Omaisten kokemusten mu-
kaan katsominen helpottaa ym-
märtämään, että läheinen ihmi-
nen on lopullisesti poissa. 

Lusikan mukaan osa vanhem-
mista haluaa pukea pienokaisen ja 
laittaa – ehkä itse tehtyyn – ark-
kuun, mutta ”jokainen tekee sen 
verran kuin jaksaa tai haluaa”, 
sairaalapastori painottaa.

Lapsi mukaan 
patologian osastolle?
Patologian laitoksen kappelissa 
Lusikka kertoo opiskelijoille, että 
myös lapset saavat tulla vanhem-
piensa mukana katsomaan kuol-
lutta pikkusiskoaan tai -veljeään. 

Lapsien on tärkeää saada surra 
yhdessä perheensä kanssa. Heitä 
ei ole hyvä jättää menetyksen ul-
kopuolelle, vaan keskustella siitä 
heidän kanssaan, Lusikka puhuu.

– Mutta vanhemmat ratkaise-
vat aina omien voimavarojensa 
mukaan, mitä tekevät: jaksavatko 
he ottaa lapsensa mukaan. Mi-
nun kokemukseni on, että lapset 
voivat olla halutessaan mukana 
kuolleen katsomisessa, kun heitä 
on siihen etukäteen valmistettu. 

– Lapselle on turvallista rak-
kaan aikuisen vierellä oppia ym-
märtämään – sillä tavalla kuin 
lapsi voi ymmärtää – mitä kuole-
ma tarkoittaa, Lusikka sanoo.

Hautaaminen on 
tärkeä mahdollisuus
Oulun hautausmaan siunaus-
kappelissa Hannele Lusikka ker-
too opiskelijoille, että nykyisin yli 
22-viikkoinen vauva haudataan 
aina. Perheen pyynnöstä pienem-
milläkin raskausviikoilla mene-
tetty pienokainen voidaan hau-
data, kun ihmishahmo on tun-
nistettavissa.

Hannele Lusikka korostaa 
monta kertaa surupolun varrel-
la hautaan siunaamisen tärkeyt-
tä. Hän on kuullut vanhemmilta, 
että pienokaisen hautaaminen on 
ollut tärkeää koko perheelle.

– Hautajaispäivä on usein se 

hetki, jolloin sureminen pääsee 
kunnolla alkamaan. Siihen asti 
moni on saattanut kulkea shokis-
sa, Lusikka sanoo.

Hän kertoo kätilöopiskelijoil-
le rohkaisevansa vanhempia ot-
tamaan perheen lapset mukaan 
hautajaisiin.

– Olen ollut puhuttelevaa näh-
dä, että hautajaisissa lapset saat-
tavat pyyhkiä vanhempiensa kyy-
neleitä ja halata heitä. Lapset eivät 
häiritse hautajaisissa, jos vanhem-
mat sitä pelkäävät. Suru hiljentää 
myös lapsia.

Raskauden keskeytys ei 
estä hautaamasta pikkuista 
Lusikan mukaan myös geneetti-
sesti keskeytettyjen lasten siunaa-
minen hautaan on monille van-
hemmille tärkeää. Tämä hautaus-
mahdollisuus heillä on, mutta se 
ei ole velvoite, vaikka raskausviik-
koja olisi yli 22. 

– Abortit, niin geneettisin kuin 
sosiaalisin perustein tehdyt, ovat 
vaikeita ratkaisuja. Monen äidin 
kokemus on, etteivät he koskaan 
ole voineet edes kuvitella joutu-
vansa pohtimaan abortin mah-
dollisuutta. Kirkon työntekijöi-
nä meidän tehtävämme on tukea 

näitä vanhempia siinä ratkaisussa, 
minkä he tekevät. 

– Tuota tukemista on myös 
saattohartauden pitäminen sil-
loin, kun vanhemmat sitä pyytä-
vät, Lusikka sanoo.

TEKSTIT: RIITTA HIRVONEN  

Raskausaikana menetettyjen 
pienokaisten saattamisesta ja 
hautauskäytännöistä voi lukea 
lisää seuraavilta internetsivuilta: 
www.oulunseurakunnat.fi/
pienensiunaaminen ja 
www.kohtukuolema.fi.

Hannele Lusikan seuras-
sa kulkeneet opiskeli-
jat Taru Mäkelä ja Ira 
Luopajärvi pitivät su-

rupolulla kuulemiensa tietoja 
hyödyllisinä.  

– Tulevassa työssä on tärke-
ää tietää niistä käytännöistä, 
joiden avulla sairaalapastorit 
ja me osastoilla toimivat hoi-
tajat voimme olla tukena per-
heille, jotka menettävät lapsen 
raskauden aikana, he sanovat.

Ira Luopajärvelle jäi erityi-
sesti mieleen tieto, että jo aivan 
pieni ihmishahmoinen vauva 
voidaan haudata. Tämä mah-
dollisuus kuuluu erotuksetta 
kaikille, myös kirkkoon kuu-
lumattomille vanhemmille.

– Tärkeältä tuntui myös 
se, että sairaalapastori koros-

Käytännön tietojen 
saaminen oli tärkeää

ti usein perheen kuuntelemisen 
merkitystä. Me kerromme heille 
mahdollisuuksista hyvästellä me-
netetty pienokainen, mutta van-
hemmat päättävät, kuinka toimi-
vat.

Oulun seurakuntien sairaala-
papit ovat useiden vuosien ajan 
järjestäneet surupolkukierrok-
sia Oys:n naisten ja lasten klini-
koiden hoitajille ja kätilöopiske-
lijoille.

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n

Surupolulla 
pysähdyttiin 
muistomerkillä, 
jonka äärellä voi 
hiljentyä muistamaan 
nimettöminä alueelle 
haudattuja.

Opiskelijat 
käväisivät myös 
krematoriossa.

Sairaalapastori 
Hannele Lusikka 
puhui kätilö-
opiskelijoille 
ensimmäiseksi Oys:n 
kappelissa. Sieltä kierros 
jatkui Oulun hautausmaan 
siunauskappeliin.  Nuoret 
kuuntelivat tarkasti 
kokenutta pappia.


