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Vastarannan Kiiski 

Siunaaminen – jäsenetu?

Pääkirjoitus

Kirkolla
imago-ongelma
Toimittaja Johanna Korhonen käsittelee 
kirkon imagoa Vantaan Lauri -lehden ko-
lumnissa:

”Kirkon jäsenenä minulta kysytään sil-
loin tällöin, miten voin uskoa mitään niin 
hönttiä juttua kuin kristinusko on. Par-
taukko pilven reunalla kuikkimassa! Sen 
poika, sandaaleissa hiihtelevä hippi mora-
lisoimassa ja tuomitsemassa! Eihän tuom-
moista voi kukaan järkevä ihminen ottaa 
vakavasti.

Joudun esittämään käänteisen uskon-
tunnustuksen: ei, en todellakaan usko ri-
supartaiseen ukkoon pilven reunalla, en 
pahantahtoiseen sandaalijeppeen enkä 
myöskään hönkäilevään kummitukseen, 
joka tässä kuulemma kolmantena pyörii.

– Ne ovat uskon kieltä, vertauskuvaa, 
runoa. Ne ovat ihmisten kirjoittamia teks-
tejä jostain ihmistä suuremmasta, jota ei 
voi sanoilla kuvata. Ne eivät ole tieteelli-
nen kuvaus maailmasta.”

Vantaan Lauri 3.5.2012

Säännöt sovittu
yhdessä
Piispa Samuel Salmi ottaa Kalevassa kan-
taa vanhan virkakannan mukaisiin mes-
suihin.

”Hengellisten liikkeiden järjestämät 
messut noudattavat Salmen mukaan yh-
teisiä pelisääntöjä, joista on sovittu yhtei-
sesti piispojen ja herätysliikkeiden johtaji-
en kanssa.

– Kun tämä tapahtuu toinen toisen-
sa virkakäsityksiä kunnioittaen, siinä ei 
ole varsinaista ongelmaa. Mikäli messuis-
sa opetetaan kirkon yleisesti hyväksymän 
virkakäsityksen vastaisesti, silloin siihen 
olisi puututtava, Oulun hiippakunnan 
piispa Samuel Salmi sanoo.

Piispan mukaan on olennaista huoma-
ta, että vuoden 1986 kirkolliskokouksen 
ponnessa määriteltiin se, etteivät naispap-
peuden vastustajat ole harhaoppisia.”

Kaleva 6.5.2012

Muut lehdetAatoksia

koko kansa nukkui. Olisivatko vai-
vautuneet heräämään, vaikka olisi-
vat tienneet. Mene, tiedä.

Kärsivällisyys kuuluu harvoin ih-
misen luontaisiin ominaisuuksiin. 
Useimmiten sitä täytyy opetella.  
Kiistaton on Raamatun totuus ”ihmi-
nen, naisesta syntynyt, elää vähän ai-
kaa ja on täynnä levottomuutta”. Ju-
malan ikuisuusperspektiiviä ja oma-
peräistä työskentelytahtia on vaikea 
hyväksyä tai edes tunnistaa.

 Kun kärsivällisyys ihmisten keski-
näisessä elämässä loppuu, myös rak-
kaus – tuo ensimmäinen Hengen he-
delmä – näyttää useimmiten kaik-
koavan. Herkkyys nähdä ja kuulla 
katoaa. Ilon tilalle tulee viha, rauhan 
tilalle levottomuus. Oikeamielisyys 
joutuu väistymään vääryyden tieltä. 
Vaaditaan ”omien johtopäätösten te-
kemistä” milloin yhdeltä, milloin toi-
selta.

Mitä menettäisimme, jos edes ko-
keeksi antaisimme Suurelle Työnan-
tajallemme työrauhan? Jättäisimme 
hänen hoidettavakseen meidän sil-
missämme ratkaisemattomilta näyt-
tävät ongelmat. Keskittyisimme vain 
tekemään parhaamme omalla paikal-
lamme, toisiamme kunnioittaen.

Juha SoraNta
Kirjoittaja on oululainen kanttori, joka 

opiskelee parhaillaan musiikkipedagogiikkaa.

Kaikella aikansa

Raamatun sanat eivät selittelyjä 
kaipaa, ajattelin, kun poistuin 
illan hämärään Oulun tuo-
miokirkosta. Olin juuri saanut 

kuulla profeetta Elian elämän kään-
teistä oratorion muodossa, laulun ja 
soiton välityksellä. Kiitos reilun sa-
dan hengen toteuttajajoukolle sydä-
mellä tehdystä työstä!

Kaksisataa vuotta sitten Elian elä-
män puhuttelema nuori muusikko Fe-
lix Mendelssohn tarvitsi suuren orato-
rionsa säveltämiseen kymmenen vuot-
ta, enemmän kuin neljäsosan lyhyek-
si jääneestä elämästään. Tulisieluisen 
Jumalan miehen elämän kertomuksen 
käännöstyö musiikin kielelle vaati sä-
veltäjän taidoista ja tehtävään paneu-
tumisesta huolimatta aikaa; vain lop-
puun asti punnittu, tinkimättömän 
tekstilähtöinen sävelasu kelpasi. Tä-
nään voi todeta, että lopputuloksesta 
tuli ajaton, kestävä.

Kiire on tuntematon käsite silloin, 
kun Jumala tekee työtään. Koulutta-
essaan Moosesta Israelin kansan joh-
tajaksi Luoja näki tarpeelliseksi antaa 
hänelle ensin 40 vuoden sosiaalisten 
taitojen koulutusjakson faaraon ho-
vissa. Sitä seurannut välttämättömi-
en erämaataitojen koulutusjakso kes-
ti toiset 40 vuotta. Vasta sitten oli itse 
tehtävän aika.

Ajan kulumisesta välittämättä – 
hiljaisuudessa – Jumala valmisteli 
luomaansa maailmaa valmiiksi Jee-
suksen elämäntehtävää varten; en-
nen Jeesuksen syntymää Raamatus-
sa on neljän sadan vuoden jakso, jos-
ta ei kerrota mitään. Kun kaikki oli 
valmista ja syntymän hetki koitti, to-
teutui kaikkien aikojen taidokkaim-
man jouluoratorion kantaesitys. Mut-
ta käsittämättömät olivat silloinkin 
Jumalan aivoitukset paitsi ajan käy-
tön, myös tiedotuksen suhteen: lähes 

Sinkut vetoavat

Oulun seurakuntien, 1990-luvun loppu-

puolella alkanut sinkkutoiminta uhkaa 

loppua ryhmän pitkäaikaisen vetäjän, 

johtavan diakoniatyöntekijän Liisa Rahkolan teh-

tävien muuttuessa piakkoin.

Tämän lehden sivuilla kuulutettiin jo helmi-

kuussa uutta vetäjää aktiiviselle ryhmälle. Sellais-

ta ei ole Oulun seurakunnista löytynyt. 

Ryhmäläiset jatkavat taistelua sinkkuilun jat-

kumiseksi seurakunnissa. Seurakuntien kirkko-

herroille ollaan valmistelemassa vetoomusta toi-

minnan turvaamiseksi. Allekirjoittajia on useita 

kymmeniä.

Sinkut ovat varmasti tervetulleita kaikkeen 

seurakunnan yhteiseen toimintaan, mutta jos 

ryhmässä koetaan, että juuri sinkkutoiminta vas-

taa parhaiten heidän tarvettaan, pitää tuo tun-

ne kuulla hyvin tarkasti työntekijöiden keskellä.

Jäsenyydestä on saatava jotain etua. Näin voisi tii-

vistää parhaillaan kirkolliskokouksessa keskustel-

tavan hautaan siunaamista koskevan esityksen si-

sällöstä. Siinä ehdotetaan selvitystyötä kirkkoon kuu-

lumattomien hautaan siunaamisen maksullisuudesta. 

Tällä hetkellä kaikki hautaan siunaamiset ovat ilmaisia.

Kirkkoon kuulumaton vainajakin voidaan siunata, 

ellei hän ole ”selvästi ilmaissut tahtovansa toisin tai 

jos pappi sielunhoidollisessa keskustelussa tai muulla 

tavoin saamansa käsityksen nojalla katsoo, ettei kir-

kolliseen hautaan siunaamiseen ole riittäviä perus-

teita”. Näin todetaan piispojen muutama vuosi sitten 

antamassa ohjeistuksessa.

Suomessa lasketaan maan poveen vuosittain 

omaisten toivomuksesta kirkollisen siunauksen saa-

neina tuhansia kirkkoon kuulumattomia vainajia. Täs-

tä koitui kuluja esimerkiksi vuonna 2010 noin 1,25 

miljoonan euron verran. Kirkkoon kuulumattomien 

siunausten määrä ja sen myötä kulut ovat olleet tasai-

sessa nousussa.

On oikeudenmukaista, että myös kirkon jäsenyydes-

tä saisi konkreettisia etuja. Paras paikka etujen antami-

seen ei kuitenkaan ole välttämättä asia, joka tapahtuu 

meille kaikille, mutta koskettaa enemmänkin jälkeen 

jääviä, surevia omaisia. Vain osalta siunattavista perit-

tävät maksut kalskahtavat korvaan ikävästi. 

Kenties luontevammalta tuntuisi, että kirkon ja 

seurakuntien niistä kerhoista, leireistä ja tapahtumis-

ta, joista peritään maksua, perittäisiin kahdenlaista 

hintaa. Tähän saakka seurakunnat eivät ole jaotelleet 

toimintaansa osallistuvia kirkon jäseniin ja kirkkoon 

kuulumattomiin. Ehkä pian on sen aika, tuntuipa hin-

tajaottelu miltä tahansa.

Tosiasia on, että kirkon jäsenkunta kutistuu ja sen 

seurauksena verotulot laskevat. Jollakin tapaa seura-

kuntien on saatava lisää tuloja. 
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Äidit löytävät seurakunnan
Pienten lasten äideillä 
on tarve kokoontua 
yhteen toisten äitien 
kanssa. Seurakuntien ovet 
ovatkin auki monenlaisille 
äitiryhmille. 
Muun muassa Kiimingissä 
ja Oulunsalossa 
työntekijät vierailevat 
myös vauvaperheiden 
kodeissa.

Jos keski-ikäinen mies tus-
kailee, mitä tarjottavaa seu-
rakunnalla on hänelle, moni 
pienten lasten äiti voi ruksit-

taa kalenteriinsa, mihin kaikkeen 
äititoimintaan hän pikkuistensa 
kanssa ennättää. 

Kuntien vähentäessä talous-
ahdingossaan palvelujaan lapsi-
perheille monissa seurakunnissa 
tarjonta päinvastoin lisääntyy: äi-
deillä on tarve kokoontua yhteen 
ja kirkossa tämä kaipuu on nähty.

Seurakuntien työntekijät koh-
taavat tulevia äitejä usein jo per-
hevalmennuksessa ja muun mu-
assa Kiimingissä työntekijät vie-
railevat kodeissa, kun lapsi on 
täyttänyt puoli vuotta.

Runsaan tarjonnan vuoksi 
vain harvalle äidille kirkon kyn-
nys on enää liian korkea. Jos seu-
rakunnan tilaisuudet kuitenkin 
oudoksuttavat joitakuita, tarjoaa 
kirkko olkapäätään äideille myös 
verkossa. 

Äitiys yhdistää vieraammat-
kin ihmiset toisiinsa
Oulunsalolainen Päivi Kyllönen 
käy puolitoistavuotiaan Juho-
poikansa kanssa kahdessa seura-
kunnan ryhmässä: maanantaisin 
Muskari-perhekerhossa ja tiistai-
sin Rytmi ja riimi -ryhmässä.

Kyllösen syy osallistua kirkon 
kerhoihin on selvä:

– Juho ottaa ryhmissä kontak-
tia muihin lapsiin ja itse saan tava-
ta muita aikuisia. Hiljentymishet-
ket ja kerhokirkko kuuluvat asiaan. 
Minulle on tärkeää myös oppia uu-
sia lauluja ja riimittelyjä virikkeek-
si kodin arkeen, hän selvittää.

– Äitiys on asia, joka yhdistää 
hyvin erilaisissa elämäntilanteissa 
olevia naisia. Lasten kanssa kaik-
ki kokevat jotain samaa ja yhteistä 
puhuttavaa löytyy. Äitiyden äärel-
lä tulee kohdattua niitäkin lähim-
mäisiä, joiden kanssa ei yhteyttä 
muutoin olisi. Se on hyvin rikas-
ta ja antoisaa.

Maksuttomuus 
ja avoimuus tärkeitä
Päivi Kyllönen kertoo arvostavan-
sa sitä, että seurakunnan kerhot 
ovat kaikille avoimia, maksutto-
mia ja ohjaajat ammattitaitoisia. 

– Lapsen synnyttyä sain kir-
jeen seurakunnasta ja siinä tar-
jottiin mahdollisuutta pyytää dia-
konissa vierailemaan kotona. Mi-
nusta se oli mukava kädenojennus 
kotiseurakunnalta ja merkitsi kir-
kon tulemisesta ihmisten lähelle.

Kyllönen arvioi, että seura-
kunta on Oulunsalossa merkit-
tävin lapsille suunnatun vapaan 
toiminnan järjestäjä – tai ainakin 
aktiivisin tiedottaja.

– Seurakunnan toiminta antaa 
mahdollisuuden luoda verkostoja 
myös meille, jotka olemme muut-
taneet Oulunsaloon muualta, Ju-
hon äiti sanoo.

Syyllisyys 
tuttu puheenaihe
Oulun seurakuntien päihdetyön 
naisten ryhmässä on useita äite-
jä. Sari ja Leena (nimet muutet-
tu) ovat molemmat yksinhuolta-
jia. Heille naistenryhmä on hen-
kireikä, josta saa voimia myös äi-
tinä olemiseen. 

– Kun arjesta pääsee välillä 
käymään ryhmässä ja voi osallis-
tua esimerkiksi yhteisille retkil-

Urhea äiti kertoo myös väsymyksensä

Tyrnävän kunnan sosiaalityöntekijä, seurakunnan 

lapsi- ja nuorisotyön puheenjohtaja anne Sal-

menhaara kuvailee äitejä arjen sankareiksi.

– Teen työtä hyvin erilaisten äitien kanssa ja kun-

nioitan heitä suuresti joka päivä. 

Lastensuojelussa työskentelevä Salmenhaara ha-

luaa rohkaista äitejä olemaan tarvittaessa myös niin 

urhoollisia, että he uskaltautuvat sanomaan ääneen 

myös väsymyksensä.

– Joskus suurinta huolenpitoa perheestä on se, et-

tä hakee itselleen tukea kodin ulkopuolelta. Sitä ei 

tarvitse hävetä eikä avun hakeminen ole merkki epä-

onnistumisesta äitinä.

– Vanhemmat saattavat tarvita tukea silloin, kun 

odottavat lastaan tai silloin kun lapsi pieni; elämän 

arkipäiväistyessä ja vauvan tuoman onnenhuuman 

muuttuessa ehkäpä jopa tylsältä tuntuvaksi arjeksi.

Salmenhaara kertoo rohkaisevansa äitejä käymään 

tutustumassa myös seurakunnan kerhoihin. 

– Uskon, että Tyrnävällä kynnys kirkon kerhoon ei 

ole monillekaan liian korkea. Eikä se sitä saakaan ol-

la. Haluan kannustaa äitejä puhumaan rohkeasti seu-

rakunnan työntekijöiden kanssa. Avoin keskustelu ar-

jen keskellä on tärkeää. 

– Kirkko edustaa koko yhteiskuntaa, siksi kaikenlai-

set ihmiset ovat tervetulleita seurakuntaan, Salmen-

haara sanoo.

Ku va t :  Ve s a R a n t a

Päivi Kyllönen, sylissään Juho Kemppainen, sekä Saana, Sinna ja Sari Ollanketo käyvät Oulunsalon seurakunnan musiikkipainotteisessa perhekerhossa  Repussa.

Päivi Kyllösen mukaan äitien rakkaudenpiiriin mahtuu muitakin kuin oma lapsi. Siksi 
yhteiset kokoontumiset ovat Päiville tärkeitä.

le, jaksaa kotona paremmin, Sa-
ri sanoo.

Hän kertoo, että ryhmäläis-
ten kesken uskaltaudutaan puhu-
maan asioista avoimesti. Kun per-
heen elämää varjostaa äidin päih-
teidenkäyttö, nousee puheenai-
heeksi usein syyllisyys.

– Tunne siitä, että on huono äi-
ti, on meille monille tuttu koke-
mus, Leena kertoo.

Naisten ryhmässä on eri-ikäi-
siä naisia. Leena kertoo, että on 
huojentavaa kuulla vanhempien 
lasten äideiltä, että murrosiästä-
kin perheissä selviydytään.

Sen lisäksi, että naiset jakavat 
ryhmässä keskenään tuntojaan, 

Sarin mukaan monilla heistä on 
myös hyvä keskusteluyhteys seu-
rakunnan työntekijöihin.

– Kunpa ihmiset tietäisivät, 
miten tavallisia ihmisiä seura-
kunnissa on töissä. Heille voi pu-
hua suoraan, heille voi soittaa, 
kun on huono päivä. Me emme 
ainakaan ole kokeneet minkään-
laista moralisointia, Sari toteaa.

tEKStIt: rIItta hIrVoNEN

Seurakunnat muistavat äitejä 
äitienpäivänä. Lue sivuilta 11–
19. Lehden takasivulla on 
kempeleläisäidin, Pirjo Luokkalan 
haastattelu.
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Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
neuvoston jäsen.

• Rauhan Tervehdyksen nume-
rossa 16 oli Maikki Kiviharju-
Wiebengan kirjoitus Hautajai-
siin tervetulleet, jossa todettiin, 
ettei hautajaisten järjestäminen 
voi olla ainakaan rahasta kiin-
ni, sillä ”voileipäkakut saa ve-
loittaa vainajan tililtä”.

Vainajalla ei välttämättä ole 
edes tiliä, jolta veloittaa kus-
tannuksia. Nykyisin on paljon 
työttömyyttä, ja monilta jää jäl-
jelle vain lainaa.

Itse olen joutunut ottamaan 
kaksi kertaa pankkilainan, jot-
ta pystyn hautajaiset järjestä-
mään.

EI NIIN YKSINKErtaISta

• Rauhan Tervehdyksessä nu-
mero 16 (ilmestyi 26.4.) oli juttu 
Oulun yhteisen kirkkovaltuus-
ton valtuustoryhmien kannasta 
Oulun kolmessa seurakunnassa 
järjestettäviin naispapittomiin, 
niin sanottuihin vanhan virka-
kannan messuihin.

Täsmennyksenä kyseiseen 
juttuun: Elävä seurakunta – lä-
hellä ihmistä -ryhmittymän 
(ESLI) periaateohjelmassa to-
detaan muun muassa seuraa-
vasti: ”Tasa-arvo, sananvapaus 
ja naisten oikeus toimia papin 
virassa ovat meille loukkaamat-
tomia arvoja.” 

ESLI tekee siis työtä oikeu-
denmukaisuuden ja tasa-arvon 
puolesta sellaisen kansankirkon 
hengessä, jonka jumalanpalve-
luksiin ja toimintaan kaikki 
ihmiset ovat tervetulleita. Esi-
merkiksi sukupuoleen perustu-
va syrjintä ei kuulu 2000-luvul-
la kirkkoon eikä yhteiskuntaan.

tuula oKKoNEN 
ESLI:n ryhmänjohtaja

Kehuja toimittajilta

Rauhan Tervehdyksen päätoi-
mittaja Elsi Salovaara osallis-
tui viime viikolla Kustannus-
Osakeyhtiö Kotimaan laatus-
eminaariin Helsingissä. Koolla 
oli toimittajia muun muassa yli 
30 seurakuntalehdestä, Kirkon 
tiedotuskeskuksesta sekä Koti-
maa-Yhtiöistä. Rauhan Terveh-
dys sai kiitoksia erityisesti 19.4. 
ilmestyneessä lehdessä olleesta 
jutusta kristillisyydestä Oulun 
tulevana matkailubrändinä. 

• Se teidän matkailubrändijut-
tu oli todella hyvä idea. Tuliko 
se todellakin joltain lukijalta? 

tErVEISIÄ taMpErEElta

• Ai sinä olet Oulusta, siis Rau-
han Tervehdyksestä! Teillä oli 
kuules hieno juttu pari viikkoa 
sitten siitä matkailusta ja kris-
tillisyydestä. Se oli todella hy-
vin toteutettu paketti, siinä oli 
loppuun asti mietitty kuvitus, 
kunnon juttu ja vielä gallup 
kaiken päälle. Kerrohan tervei-
siä koko toimitukselle. 

YlEN toIMIttaJa

• Minä luen RT:n joka viik-
ko, joko netissä tai paperilehte-
nä kun se meidänkin toimituk-
seen tulee. Olenpa käynyt muu-
taman kerran kommentoimas-
sa facebookissakin. Jatkakaa sa-
maa rataa!

pItKÄaIKaINEN luKIJa

Palautetta ”En halua pureksimatta 
niellä opetusta”
Eikö Jeesus sanonut, että 
ihmiset ovat tasa-arvoisia. 
Eikö se ole kristinuskossa 
pätevin mittari? Näin 
kysyy kirjoituksessaan 
rippikoulunuori Suvi 
Kangaspuoskari.

Meitä rippikoulunuo-
ria on pyydetty pohti-
maan, missä tilanteissa 
rippikoulun käymises-

tä voisi olla hyötyä myöhemmäs-
sä elämässä.  Itse päätin käydä ri-
parin siksi, että jos joskus menen 
naimisiin, saisin halutessani juh-
lavat häät.

Rippikoulusta yritän oppia 
olemaan ajattelematta, että mi-
nua aivopestäisiin siellä. Siihen ei 
kovin moni rippikoululainen ole 
varmaan tottunut, että joku niin 
autuaana selittää pelastuksesta, 
loputtomasta rakkaudesta ja su-
vaitsevaisuudesta maailman ol-
lessa kuitenkin useimmissa tapa-
uksissa jotain aivan muuta. 

En halua yrittää ymmärtää 
mitään käsittämätöntä tai jotain, 
minkä ymmärtäminen vain on 
mahdotonta. En halua niellä pu-

reksimatta toisten ihmisten näkö-
kantoja faktoina. 

Olen jo todennut itselleni, et-
tei Raamattu ole kovin viihdyt-
tävä lukemistona. Sen lisäksi et-
tei siinä ole lainkaan huumoria, 
se ei oikeastaan perustele mitään 
kantojaan. 

Ainoat vaihtoehdot ovat uskoa 
tai jättää uskomatta, eikä kum-
mallekaan anneta tukevia perus-
teita. Jotkut Raamatun loppupään 
kirjeet, joita tulin kerran vilkais-
seeksi, saivat minut suuttumaan. 
Tajusin, miten seksistisiltä jotkut 
viisauspuheet kuulostivat: Jumala 
> mies > nainen > lapset. 

Omaan luonteeseeni kuuluu, 
että mieleni tekisi kysyä tuol-
ta kirjoittajalta, miksi hän väit-
tää niin. Eikö Jeesus sanonut, et-
tä ihmiset ovat tasa-arvoisia. Pis-
te. Eikö se ole kristinuskossa pä-
tevin mittari? 

Eikä hän varmasti maininnut, 
että mies olisi häpeällinen, jos 
kasvattaa hiuksensa pitkiksi.

Mitä väliä hiuksen mitalla 
muuten on? Tai onko se väärin, 
jos nainen haluaa kaljun tai ei pi-
dä hatuista?  

Minun mielestäni kirkolla ei 
ole enää nykyelämässä sellais-
ta osaa kuin sillä joskus on ollut. 
Vanhemmat tai koulut eivät ope-
ta, miten kristinuskoa toteute-
taan. Ehkä rippikoulua tarvitaan 
juuri tähän. 

Ehkä opin kesään mennessä 
käsittämään hieman, mitä tuo-
mitsemani teksti on joskus tar-
koittanut kansakuntansa ihmisil-
le ja alkuperäisellä kielellään. 

Jos opin rippikoulussa jotain 
kiinnostavaa, niin tokihan siitä 
sitten on ollut hyötyä. Jos ei, niin 
en minä ainakaan mitään menetä, 
korkeintaan jonkin verran vapaa-
aikaa ja viikonloppuni. 

Jos en löydä Jumalaa, koska Ju-
malaa ei voi löytää, löydän aina-
kin joitain uusia ihmisiä.

SuVI KaNGaSpuoSKarI

Tuiran seurakunnan rippikoululaiset 
Suvi Kangaspuoskari ja 
Anna Riipinen kirjoittavat 
Rauhan Tervehdykseen omista 
rippikoulukokemuksistaan. 

Rippikoulussa

Eväät elämään -kampanja 
auttaa nälkäisiä

M a r k ku To im e la ,  F i d a

Peruna täydentää ruokavarantoja myös Jongjun alueen kouluissa Pohjois-Koreassa.

Fidan ja Suomen helluntai-
seurakuntien Eväät elä-
mään -kampanjan oranssi-
liiviset lipaskerääjät kerää-

vät Oulun alueella tällä viikolla 
varoja Keniaan ja Pohjois-Kore-
aan.

Fida International on vuonna 
1927 perustettu Suomen hellun-
taiseurakuntien lähetys- ja kehi-
tysyhteistyöjärjestö. Sen ruoka-
turvahankkeet auttavat yli 70 000 
ihmistä.
Fidan markkinointiassistentti 
Kirsi Koski-Kujala, miten kam-
panjan avulla kerättyjen varojen 
toimittaminen Pohjois-Koreaan, 
avun tarvitsijoille taataan?

Työtä tehdään yhdessä Jongjun 
suurkunnan alueen ruokahuollos-
ta vastaavien henkilöiden kanssa. 
Heidän kanssaan meillä on keski-
näinen luottamus, sillä yhteistyö-
tä on tehty jo 10 vuotta. Meidän 
oma henkilökuntamme valvoo 
toimintaa paikan päällä. Sisäisen 
valvonnan lisäksi työstä raportoi-
daan Suomen ulkoministeriöön.
Kuka varoista konkreettisesti 
hyötyy ja miten?

Varat käytetään kehitysyhteis-
työhön, siemenperunaprojektiin. 
Fidan hanke parantaa siemen-
perunoiden viljelyä ja varastoin-
tia, mikä lisää korealaisten pöy-

tiin tulevaa ruokaperunan mää-
rä. Siemenperunahanke kohentaa 
ruokaturvaa muun muassa päivä-
kodeissa, sairaaloissa ja kouluissa 
25 kunnassa Pohjois-Pjongjangin 
maakunnassa maan luoteisosassa.
Miten Fida on luonut yhteydet 
Pohjois-Koreaan, ja millaista toi-
minta siellä on tällä hetkellä?

Pohjois-Korean Tukholmassa si-
jaitseva suurlähetystö pyysi vuon-
na 1996 apua maata kohdannei-
siin luonnonkatastrofeihin. Fida 
toimitti maahan hätäapuna riisiä 
ja maissia yhdessä ruotsalaisjärjes-
töjen kanssa. Fidaa pyydettiin jää-

mään maahan kehittämään kestä-
vää ratkaisua ruokaongelmiin.

Nyt Fidalla on siellä vuonna 
2000 käynnistynyt siemenperu-
naprojekti sekä vuonna 2003 aloi-
tetut aluesairaaloiden ja hammas-
huollon kehittämishankkeet.
Miten Pohjois-Korean valtio ja 
päättäjät suhtautuvat Fidaan ja 
sen toimittamaan apuun?

He tuntevat meidät järjestönä. 
He tietävät, että olemme kristilli-
nen järjestö ja arvostavat tapaam-
me toimia.

KatJa KIISKINEN

toimitus@rauhantervehdys.fi 
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Maata kiertelemässä

Laatupalkinto
Analogille
Valamon luostarin julkisuu-
teen nousseiden ristiriito-
jen käsittely toi ortodoksiselle 
Analogi-lehdelle Laatupalkin-
non. Palkinnon saaja valittiin 
Kotimaa-yhtiöiden kustanta-
mista yli 30 kirkollisen alan 
lehdestä viime viikolla Helsin-
gissä pidetyssä seminaarissa.

Palkitun valinnut filosofi, 
kirjailija Jukka Relander arvi-
oi Analogin juttupaketin esi-
merkilliseksi siitä, miten yhtei-
sön sisäisiä ongelmia voi ja tu-
lee käsitellä journalistisesti yh-
teisön omassa julkaisussa.

Analogin päätoimittaja Ka-
ri M. Räntilä kirjoitti yhdessä 
Mikko Juneksen kanssa luos-
tarin ongelmista 11-sivuisen 
juttupaketin, jossa jokainen 
asiaan osallinen sai sanoa sa-
nansa. Valamon johtamis- ja 
talousongelmat kärjistyivät 
viime vuoden lopulla irtisano-
misiin, julkisiin kannanottoi-
hin irtisanottujen puolesta tai 
heitä vastaan sekä lopulta jopa 
lähestymiskieltoon.

Kuopio sai
piispansa
Jari Jolkkonen vihittiin sun-
nuntaina Kuopion piispaksi. 
Vihkimysmessun saarnassaan 
hän puhui lähimmäisenrak-
kaudesta, käyttäen esimerkki-
nään Suonenjoen seurakunnan 
leipäjonoa. Saarnan lähtökoh-
ta olivat Johanneksen evanke-
liumin sanat ”Älkäämme ra-
kastako sanoin ja puheessa, 
vaan teoin ja totuudessa”.

– Kolme kertaa viikos-
sa Sammaltalossa paikalli-
nen seurakunta ja työttömien 
yhdistys jakavat ruokaa. Joka 
viikko avun luokse vaeltaa tai 
sen muutoin saavuttaa pari-
sataa leipähuolien vaivaamaa: 
pieneläkeläisiä, työttömiä, 
päihdeongelmaisia, mielenter-
veyskuntoutujia ja muita vähä-
varaisia, Jolkkonen kuvaili.

Espanjassa on maailman kor-
kein työttömyysprosentti: 
lähes 25 prosenttia kansas-
ta on työttömänä. Maa on 

laman kourissa, ja työttömyys on 
kasvussa.

Siitä huolimatta yksi organi-
saatio palkkaa edelleen työnte-
kijöitä: katolinen kirkko. Ryhmä 
piispoja on lanseerannut video-
palvelu YouTubessa oivaltavan 
kampanjan, jolla yritetään rekry-
toida uusia pappeja alati kasvavas-
ta työttömien joukosta.

Kaksi ja puoliminuuttisen vi-
deon alussa ääni kysyy espanjaksi:

– Kuinka monta toteutuma-
tonta lupausta sinulle on annettu?

Sitten kuvaan tulee nuori pap-
pi, joka sanoo:

– En lupaa sinulle suurta palk-
kaa. Lupaan sinulle pysyvät työn.

Nuoret papit toisensa jälkeen 
ilmestyvät kuvaan omine lupauk-
sineen. Välillä näytetään pappeja 
työssään: vihkimässä pareja, ru-

koilemassa sairaalasängyn vieres-
sä tai vankilassa.

– En lupaa sinulle luksusta. Lu-
paan iankaikkisen toimeentulon, 
sanoo eräs nuori pappi.

Viime kuussa julkaistu video 
on osa katolisen kirkon yritys-
tä kasvattaa muutoin hupenevaa 
joukkoaan. Sillä näyttää olleen jo 
menestystä: opiskelijamäärä se-
minaareissa kasvoi neljällä pro-
sentilla, kun viimeisen vuosikym-
menen aikana se on vähentynyt 
25 prosentilla.

Piispa Josep Ángel Saiz Mene-
ses, jonka toimeksiannosta video 
tehtiin, on mielissään tuloksesta.

– Kahden päivän ajan tämä oli 
Espanjan kastotuin video, joka la-
dattiin satoja tuhansia kertoja. Toi-
mittajat viideltä eri mantereelta 
soittelivat meille, Meneses kertoo.

Nuoria vaikea
motivoida
Kaikesta huolimatta Espanjan kir-

Espanjassa rekrytoidaan työttömiä papeiksi

Miksi kristityt eivät   
puolusta Intian vainottuja?

Jesuiittapappi ja ihmisoikeus-
taistelija Cedric Prakash on 
rohkea mies. Hän puolustaa 
kotimaassaan Intiassa muun 

muassa kristittyjen ihmisoikeuk-
sia, mikä ei ole vaaratonta. Pra-
kash on pahoinpidelty kolme ker-
taa, hänen henkeään on uhattu ja 
häntä vastaan on nostettu tekais-
tuja oikeusjuttuja.

Prakash asuu Gujaratin osa-
valtiossa, jossa valtaa pitävät ää-
rihindut, jotka haluaisivat muo-
dostaa Intiasta yksiuskontoisen 
valtion, hindutvan. Äärihindu-
jen vastustaminen on Gujaratis-
sa hengenvaarallista. 

”Miksi te 
pelkäätte”
Prakash ei pelkää kuolemaa, mut-
ta ei myöskään halua, että häntä 
kutsutaan sankariksi tai mart-
tyyriksi. Mutta sankarihan mies 
selvästi on, niin rohkea, että eu-
rooppalaista hävettää. Mitä me 
eurooppalaiset teemme vainot-
tujen kristittyjen puolesta? Em-
me ainakaan riittävästi. 

Prakash on samaa mieltä.
– Sanomalehtenne eivät kerro 

juuri Gujaratin vainoista. Sen si-
jaan ne kertovat Intian ydinaseis-
ta, rikkauksista ja elokuvatähdistä. 
Miksi te pelkäätte?  Miksi kukaan 
silmäätekevä ei ilmoita haluavan-
sa tietää vainoista, Prakash kysyy.

Prakash nostaa esiin myöntei-
senä esimerkkinä esiin Ranskan 
väistyvän presidentti Nicolas Sar-
kozyn.

– Hän ei kenties ole kristitty ei-

kä käy kirkossa, mutta nosti kui-
tenkin vainot esille. Sarkozy tie-
tää, että kristittyjen oikeuksia tu-
lee Intiassa kunnioittaa. Intian 
media kuitenkin kysyi heti, mi-
ki Sarkozy on meitä neuvomaan, 
Prakash selostaa.

Sarkozy on kuitenkin harvi-
nainen poikkeus.

– Miksi kristitty Eurooppa, 
jonka pitäisi uskoa Kristukseen, 
pelkää tunnustaa, että sen pitäisi 
tehdä jotain, Prakash kysyy.

Häpeämmekö me eurooppa-
laiset uskoamme? 

Prakash nyökkää.

Vainottuina 
myös muslimit
Äärihindujen vainon kohteina 

Gujatissa ovat olleet muslimit, 
kristityt ja muut vähemmistöt. 
Vuonna 2002 junan palosta al-
kaneet väkivaltaisuudet johtivat 
2 000 muslimin kuolemaan.

– Jotkut intialaiset hyväksy-
vät vainot tai huolehtivat vain it-
sestään. Noin 1–2 prosenttia hin-
duista tukee äärihinduja, Prakash 
huomauttaa.

Gujaratissa kristittyjä on vain 
murto-osa väestöstä. Siitä huoli-
matta he käyvät äärihindujen her-
moille. Prakash kertoo, että osa-
valtiossa vallitsee muun muassa 
laki, joka periaatteessa sallii kään-
tymisen, mutta käytännössä heit-
tää kapuloita rattaisiin.

– Kääntymiseen vaaditaan lu-
paa. Lain mukaan kääntyvän on 

kerrottava viranomaiselle esimer-
kiksi, missä kaste tapahtuu, ket-
kä ovat paikalla ja kuka piispoista 
tulee tilaisuuteen. Tällaiselle by-
rokraattisella venkoilulla käänty-
mistä yritetään hankaloittaa, Pra-
kash kertoo.

Äärihindut uskottelevat, että 
kristityt käännyttävät koko Inti-
an, jos heitä ei pysäytetä ajoissa. 
Muslimien taas kerrotaan aiheut-
tavan väkivaltaisuuksia.

Jesuiittapapin mukaan ääri-
hindut eivät edusta oikeaa hindu-
laisuutta, joka on salliva ja suvait-
sevainen uskonto. Prakash viittaa 
muun muassa Gujaratissa synty-
neeseen itsenäisyystaistelija Ma-
hatma Gandhiin, joka toteutti 
ahimsa- eli väkivallattomuuden 
periaatetta.

Ganhdi oli suvaitseva hin-
du. Hänen kerrotaan arvosta-
neen kristinuskoa, mutta ei niin-
kään kristittyjä. Prakashin mu-
kaan Gandhi perusti käsityksensä 
kristityistä brittien raakaan siir-
tomaavaltaan Intiassa.

Äärihindut tappoivat Gandhin 
vuonna 1948.

Cedric Prakash johtaa Guja-
ratissa keskusta, joka tekee työ-
tä ihmisoikeuksien puolesta. Hän 
myös johtaa kastittomien lasten 
oppilaitoksia, joissa käy koulua 
40 000 oppilasta. 

Prakash vieraili Suomessa Sina-
pinsiemen-järjestön kutsumana.

pEKKa hElIN

S a nna Tu r u n e n

Isä Cedric Prakash kävi Suomen-visiitillään myös Oulussa.

K T /  A a r n e O r m io

kossa käy edelleen kato. On vaike-
aa löytää nuoria espanjalaisia, jotka 
suostuvat tekemään selibaattilupa-
uksen koko loppuelämäkseen, olipa 
taloudellinen tilanne mikä tahansa.

Jopa Meneses toteaa, että nuo-
rille asiaa on vaikea markkinoida.

– En usko, että kukaan nuori läh-
tee mukaan vain varman työllisyy-
den vuoksi. Idea tuli markkinointi-
puolelta. Lisätään videoon sen ver-
ran provokatiivisuutta, että se saa 

ihmiset katsomaan sen, hän kertoo.
Ja siinä video onnistuikin. Piis-

pa uskoo, että Euroopan talous-
kriisi voisi edesauttaa hänen rek-
rytointiprojektiaan muulla ta-
voin. Tähtäimessä ovat työttö-
myydestä ymmällään olevat ih-
miset – ne, jotka etsivät sitä, mikä 
todella on tärkeää.

KatJa KIISKINEN
Lähde: National Public Radio
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Yhdistykset

Muut seurakunnat

Fanita Rauhan Tervehdystä!
Anna palautetta tuoreeltaan

www.facebook.com/
rauhantervehdys

Saara on enemmän kuin ikuinen kakkonen
Musiikissa täytyy olla sanomaa, ja 
minulla se on ilo ja ihmisten välinen 
rakkaus, toteaa koko kansan sydämiin 
laulunut Saara Aalto. Hänelle musiikki 
on elämäntehtävä, eikä hän haluaisi 
tehdä mitään muuta.

Nelosella esitettyä Voice of Finlandia seu-
rattiin talven ajan kädet jännityksestä hi-
koillen. Uusien laulajien kykyjenetsin-
täkisassa kalkkiviivoille kirivät muun 

muassa oululainen Aki Louhela ja Oulunsalos-
ta kotoisin oleva Saara Aalto. Kilpailu huipentui 
tammisaarelaisen Mikko Sipolan ja Saara Aal-
lon taistoon.

Vaikka voiton nappasi Sipola, tuomarien ylis-
tämä Saara haluaa kääntää kakkossijan edukseen. 
Samalla hän antaa rehdin tunnustuksen parem-
malleen. 

– Mikko ansaitsi voiton, hänen kehityskaaren-
sa on ollut huikea. Häviö antaa minulle varmasti 
vapaammat kädet musiikkibisneksessä, nyt voin 
tehdä juuri sellaisia lauluja kuin haluan, Saara 
sanoo. 

Saaran valtteja kilpailussa olivat koulutettu, 
upea ja laajaskaalainen lauluääni. Hän tulkitsi 
isoja balladeja ja sai kehuja puhtaasta vireestään.

likeltä piti, 
jälleen
24-vuotias Saara on kolunnut jo monet arvokisat, 
ja voitto on aiemminkin ollut piirun päässä. Ta-
lent 2007 -kisassa hän sijoittui kolmen parhaan 

joukkoon, ja viime vuoden Suo-
men Euroviisu-

karsinnoista hän hävisi nipin napin Paradise Os-
karille. Pari kertaa aiemmin hän on päässyt lau-
lamaan Suomen Euroviisukarsintojen taustatii-
missä. 2011 Saara kilpaili Euroviisuehdokkuu-
desta omalla kappaleellaan Blessed with Love. 

– Kappaleeni oli mielestäni ”hyvällä taval-
la imelä”, jännitin kuitenkin, kunka se otetaan 
vastaan. Vaikka laulussa puhutaan rakkaudesta, 
se ei kuitenkaan ole varsinaisesti rakkauslaulu, 
vaan kertoo siitä, kuinka voi olla ylipäätään rak-
kaudella siunattu. 

– Sain hyvää palautetta, ja se kertoi mielestäni 
siitä, että ihmiset nykyään kaipaavatkin positii-
vista sanomaa ja iloa. 

Rakkaudesta kertoi  myös Voice of Finland  
-kisan finaalilaulu My Love, oma sävellys sekin. 
Molemmat edellämainitut ovat balladeja, joita 
Saara mielellään esittäisi myös kansainvälisillä 
areenoilla. Laulajan valmentaja Voice of Finland-
kisassa, muusikko Michael Monroe, onkin lu-
paillut viedä artistin maailmanvalloitusretkelle.

harjoittelemalla 
mestariksi
Saaran menestys on syntynyt sitkeän työn tulok-
sena. Kannustus ja musikaalisuus on kotoista pe-
rua, sillä molemmat vanhemmat harrastivat mu-
siikkia. Lapsuuden pianonopettaja, Olga Maslak, 
saa laulajalta myös ison ruusukimpun.  

– Innostun asioista helposti, ja koska opetta-
jani laittoi minut jo pienenä harjoittelemaan vai-
keita kappaleita, tuli intohimoa treenata. Siinä 
oli haastetta! 

Nuorena alkoi syntyä myös omia kappaleita. 
Vaikka Saara kertoo harjoitelleensa paljon, se ei 
koskaan ole tuntunut työnteolta, koska hän on 
nauttinut niin paljon. 

– Sanon nykyään omille piano-oppilailleni ja 
kaikille, jotka kysyvät, miten päästä epävakaassa 
musiikkibisneksessä eteenpäin, että vain ja aino-
astaan työn tekemisellä.

Nuorten rakettimaista nousua julkisuuteen 
esimerkiksi kisojen kautta Saara aprikoi miet-
teliäänä. 

– Toki ihmisestä voidaan tehdä nopeastikin 
tähti, mutta jos haluaa pitkäkestoisen amma-
tin, täytyy löytyä vankkaa ammattitaitoa. 

Saaran taidot hioutuivat Oulun Madetojan 
musiikkilukiossa. Ylioppilaaksi kirjoitettu-
aan hän muutti Helsinkiin opiskelemaan Si-
belius-Akatemiaan, ja suoritti samaan aikaan 
muusikon ammattitutkinnon Helsingin Pop 
& Jazz konservatoriolla.

oman elämänsä 
tähdeksi
Saara unelmoi pääsystä isoille, kansainvä-

lisille areenoille. Tähteydestä keskustel-
taessa hän haluaa kuitenkin kannustaa 
jokaista löytämään sen oman juttunsa.  

– Nykyään nuoret helposti ajattele-
vat, että olisi kivaa olla julkkis ja laula-
ja. Jos ei jaksa tuntikausien treenausta 
päivittäin, se on merkki siitä, ettei ky-
se ole elämäntehtävästä. Täytyy tuntua 
syvällä sydämessä, ettei haluaisi tehdä 
mitään muuta elämässään. 

Tositeeveen tähteys on Saaran mie-
lestä "ihan ookoo", jos ihminen on 
valmis kohtaamaan kaikki, mitä sii-
hen liittyy. 

– Näitä kilpailuja on hirveän pal-
jon, ja jos se on ainoa keino päästä pin-
nalle, se on tosi harmittavaa. Levy-yh-
tiöstäkin voidaan sanoa, että mene jo-
honkin kilpailuun, sieltä me sinut sit-
ten bongataan. 
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Saara on enemmän kuin ikuinen kakkonen
Samaan hengenvetoon hän muistelee omaa 

osallistumistaan Talent 2007 -kisaan. Hän ker-
too harkinneensa sitä pitkään. Vaikka kisasta saa-
tu kokemus oli hyvä, Saaran mielestä oli viisas-
ta, ettei vielä silloin tehnyt ensimmäistä levyään. 

Tässä välissä hänelle on kertynyt kokemusta 
useista musikaalirooleista sekä konserttikiertu-
eilta. Omakustannelevyt Blessed with Love ja jou-
lulevy Enkeleitä - Angels ilmestyivät viime vuon-
na. Nyt hänet tuntee koko Suomi.

pää kunnossa 
parrasvaloissa 
– Jotta julkisuuden kanssa pääsee sinuiksi, täy-
tyy olla hyvä tukiympyrä, toimiva tiimi. Yksin 
ei kukaan pärjää. Tukena voi olla puoliso, perhe 
tai työyhteisö. 

Saara kertoo olevansa hyvin tarkka siitä, että 
ihmiset joiden kanssa hän työskentelee, ovat reh-
tejä ja kannustavia. 

– Kielteiset tunteet ihmissuhteissa ovat tieten-
kin luonnollisia, mutta jos joukossa on henkilö, 
joka jatkuvasti tuo kitkaa tai ikävää fiilistä, ajatte-
len että tämä ihminen kuuluu ehkä sitten johon-
kin toiseen porukkaan. 

Saaran tiimin hyvä yhteispeli edesauttaa hä-
nen mukaansa siinä, että tavoitteetkin saadaan 
pidettyä hyvinä. 

– Voimme puhua asioista suoraan. En myös-
kään halua, että puhutaan pahaa toisista. 

Saaran mielestä julkisuuteen pyrkivien olisi 
hyvä saada jonkinlaista esiintymisvalmennusta. 
Suomessa on myös aika uutta se, että artistilla on 
oma manageri. 

– Olen todella iloinen, että löysin sellaisen. 
Eräs henkilö bongasi minut viime vuoden Eu-
roviisukarsinnoista, ja on auttanut minua julki-
suuden kanssa. Julkisuudessa on tärkeää, että pää 
pysyy kunnossa. 

ruoanlaitto  
tekee onnelliseksi
Laulaja ja lauluntekijä kertoo oivaltaneensa, 
kuinka oikeanlainen ruokavalio ja hyvinvointi 
nivoutuvat yhteen. 

– Pari vuotta sitten söin vielä paljon roska-
ruokaa, sairastin infektioita, ja olin tosi kipeä, 
jouduin myös syömään lääkkeitä. 

Saara vaihtoi luomuun ja jätti sokeria ja viljaa 
vähemmälle. Ruuan kautta löytyi myös arvostus 
luontoon ja ruuanlaittoon. 

– En ole ennen kokannut, mutta nykyisin ajat-
telen, että itse tehty ruoka on valmistettu rakkau-
della. Olin hämmästynyt, että keittiössä saatan 
olla yhtä onnellinen, tai jopa onnellisempi, kuin 
musiikkia tehdessä! Oivalsin myös, että kun ar-
vostaa kaikkea sitä mitä tekee, olipa se sitten vaik-
ka siivoamista tai tiskien laittamista, elämä on 
paljon onnellisempaa.

Halu katsella maailmaa positiivisin silmin vä-
littyy myös Saaran tekemien laulujen kautta. 

– Musiikissa täytyy olla sanomaa, itselläni se 
on iloa, toivoa ja ihmisten välistä rakkautta. Maa-
ilmassa tapahtuu niin paljon pahaa – hyvän fii-
liksen levittäminen, se on minun juttuni, Saa-
ra sanoo.

MarJa BloMStEr

Saara Aalto esiintyy Suuressa äitienpäiväkonsertissa 
sunnuntaina 13. toukokuuta kello 18 Oulun 
tuomiokirkossa. Liput maksavat 20 euroa ja niitä saa 
tuntia ennen ovelta.
Kuuntele Radio Dein haastattelu Saara Aallosta ti 
15.5. klo 22.05 Radio Dein Viikon vieras -ohjelmassa. 
Ohjelma on kuunneltavissa myöhemmin myös Radio 
Dein arkistosta.

Saara Aalto

• Syntynyt 2.5.1987 Oulunsalossa.

• Kasvoi musikaalisessa perheessä ja tehnyt omia lauluja pienestä pitäen. Voitti 11-vuo-

tiaana 1998 Kotkan Merilaulukilpailut omalla sävellyksellään.

• Läheistä sukua ovat muun muassa kuvataiteilija ja dokumentintekijä Eeli Aalto se-

kä taikuri Simo Aalto. 

• Ylioppilaaksi Oulun Madetojan musiikkilukiosta 2007.

• Musiikkiopintoja Sibelius-Akatemiassa ja muusikon ammattitutkinto Helsingin Pop 

& Jazz konservatoriolla.

• Talent 2007 -kisassa kolmen parhaan joukossa.

• 2011 Suomen Euroviisukarsintojen kakkonen omalla kappalellaan Blessed with Love.

• Musikaalirooleja mm. Wicked-musikaalissa ja Helsingin kaupunginteatterin High 

School Musical 1 & 2 -musikaaleissa, mukana Kabbas Abbaa -musikaalissa tänä ke-

väänä yhdessä Laura Voutilaisen, Hanna-Riikka Siitosen, Ville Pusan ja Pasi Ojalan 

yhtyeen kanssa.

• Debyyttilevy Blessed with Love ja joululevy Enkeleitä – Angels ilmestyivät 2011.

• 2012 Voice of Finland -kisan toinen sija, tähtäimessä on kansainvälinen ura.

Palveluja tarjotaan

Oulun ev.-lut. 
seurakunnat ovat 

Facebookissa.

Käy tykkäämässä.

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

Saara Aalto jakoi nimikirjoituksia Ouluhallin Monimessuilla viime sunnuntaina.
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Eetterissä

radio Dei 106,9 Mhz, 
kaapeliverkossa 94,1 Mhz
Oulun seurakuntien aluelähe-
tys kello 9–12.
Su 13.5. klo 8.45 Äitienpäivän 
radiopyhäkoulussa puhuu las-
tenohjaaja Outi Metsikkö. Klo 
9.05 Päivän valinnassa puhu-
taan äitien ja lasten merkityk-
sestä kirkolle. Haastattelussa on 
perheenäiti Pirjo Luokkala, jon-
ka haastattelu löytyy s. 20. Klo 
9.15 Armonpulla-ohjelmassa 
kuullaan Sarianna Halosen tari-
na armosta kastematojen maail-
masta. Häntä haastattelee Mik-
ko Salmi. Klo 9.30 Herätys eilen 
ja tänään -ohjelmassa haastatel-

laan nuorta evankelisen liikkeen 
edustajaa, Kaarina Rimpeläistä. 
Mikä tekee SLEY:n nuorisotyös-
tä toimivaa? Klo 9.45 Oululai-
sen uskontunnustus -ohjelmas-
sa Tuiran seurakunnan pastori
Riikka Honkavaara. Ohjelman 
toimittaa Marja Blomster. Klo 10 
messu Tuiran kirkosta. Klo 11.30 
radiopyhäkoulun uusinta. Klo 
11.45 Kurkistus kirkkoon -oh-
jelmassa puhutaan Oulun tuo-
miokirkkoseurakunnan valo-
kuvauskilpailusta Yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi. Miten kerä-
ys sujui tänä vuonna? Haastatte-
lussa on diakoniatyöntekijä Hei-
di Karvonen.
Helatorstaina 17.5. klo 9.55–12. 
Klo 10 messu Oulun tuomiokir-
kosta. Veteraanien kirkkopyhä. 
Klo 11.30 Radiopyhäkoulussa 

lastenohjaaja Marja Raatikainen 
Tuiranseurakunnasta puhuu Py-
hästä Hengestä. Ohjelma on uu-
sinta.

Radio Dei Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
Pe 11.5. klo 14.40 Päivän valin-
nassa puhutaan äitien ja lasten
merkityksestä kirkolle. Haas-
tattelussa on perheenäiti Pirjo 
Luokkala, jonka haastattelu löy-
tyy s. 20. 
Pe 11.5. klo 16.03–17 Toivon tuo-
miokapitulissa perataan perjan-
taisin kirkon uutisviikon hudit 
ja osumat. Tämän viikon poltto-
pisteessä ovat Turussa kokoontu-
neen kirkolliskokouksen päätök-
set. Toimittajana on Mikko Salmi.
Ma 14.5. – ke 16.5 klo 16.20 Ar-
monpulla.

Ti 15.5. klo 22.05 Radio Dein Vii-
kon vieraana Oulunsalosta kotoi-
sin oleva laulaja-lauluntekijä Saa-
ra Aalto.
Ke 16.5. klo 16.40 Oululaisen 
uskontunnustus. Kehitysvam-
maistyön pastori Elina Hyvö-
nen. Häntä haastattelee Marja 
Blomster.
To 17.5. klo 16.20 Herätys eilen 
ja tänään -ohjelmassa puhutaan
lestadiolaisuuden synnystä. Tut-
kija Ari-Pekka Palolaa haastatte-
lee Mervi Päivärinta.

radio pooki 88,0 Mhz, 
kaapeliverkossa 89,5 Mhz
Su 13.5. klo 9.45 Äitienpäivän ra-
diopyhäkoulussa puhuu lasteno-
hjaaja Outi Metsikkö. Klo 10 Ra-
diojumalanpalvelus Nivalan kir-
kosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 13.5. klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta. 

YlE radio 1
La 12.5. klo 18 iltahartauden pi-
tää kanttori Lauri-Kalle Kallun-
ki Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnasta.

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

Nettiradio 
kempeleenseurakunta.fi
Pyhän Kolminaisuuden kirkon 
messut suorana netistä.

Tanssiryhmä Elliotsilla 
10-vuotisjuhlanäytös

Kristillinen tanssiryhmä 
Elliots juhlii tänä vuon-
na 10-vuotista taivaltaan. 
Pohjankartanon juhlasa-

lissa 12. toukokuuta kello 14 jär-
jestettävän juhlanäytöksen tee-
mana on suomalainen gospelmu-
siikki.

– Näytös on kuin suomalaisen 
gospelin siivittämä aikamatka 
1970-luvulta nykypäivään, ker-
too Elliots ry:n varapuheenjohta-
ja Emma Hulaud.

Tanssinäytöksessä ovat muka-
na kaikki Elliotsin tanssiryhmät, 
joita on Hulaudin mukaan kaksi-
toista. Jokainen opettaja on suun-
nitellut ryhmälleen koreografian, 
jota on harjoiteltu tammikuusta 
lähtien.

– Lisäksi on muutamia ryhmi-
en yhteisiä koreografioita. Pääjuo-
ni on kehitelty yhteisvoimin, Hu-
laud sanoo.

Hän iloitsee siitä, että esitys-

paikaksi on saatu Pohjankarta-
no, jonne mahtuu paljon yleisöä.

Lippuja näytökseen voi ostaa 
tuntia ennen esitystä ovelta. Li-
put maksavat aikuisille 8 euroa ja 
alle 12-vuotiaille lapsille 5 euroa.

– Alle 3-vuotiaat, jotka istuvat 
vanhemman sylissä, pääsevät il-
man lippua, Hulaud kertoo.

tanssiryhmästä
yhdistykseksi
Hulaudin mukaan Elliots on 
kymmenen vuoden kuluessa ke-
hittynyt ja kasvanut paljon.

– Aluksi oli vain pieni tanssi-
ryhmä, josta kehittyi oma kristil-
linen yhdistys. Toiminta kasvoi, 
ja ihmiset alkoivat opettaa tanssia 
toisilleen. Nyt mukana on yli 100 
tanssijaa, ja säännöllisillä viikko-
tunneilla on opettajina myös am-
mattilaisia.

Nykyisin Elliotsilla on omat 
tilat Oulun kristillisellä koululla 

Välivainiolla.
Kristillisyys ilmenee Elliotsin 

toiminnassa siten, että tunneilla 
tanssitaan hengellisen musiikin 
tahtiin.

– Lisäksi jokaisen tunnin alus-
sa on pieni rukous, jolla siunaam-
me tunnin, Hulaud kertoo.

Hän toteaa, että mukaan ovat 
tervetulleita kaikenlaiset ihmiset 
taustastaan riippumatta.

– Korostamme yhteisöllisyyt-
tä, jotta kaikilla olisi mukava ol-
la ja tanssia.

Elliotsissa on tarjolla muun 
muassa balettia, showjazzia, 
hiphopia sekä nykytanssia. Ryh-
miä on 4-vuotiaista aikuisiin.

– Pienimmille on balettia. 
Meillä on myös 6–10-vuotiail-
le showhop-ryhmä, joka yhdistää 
showtanssia ja hiphopia.

KatJa KIISKINEN

Kotimainen gospelmusiikki on teemana Elliotsin juhlanäytöksessä. Kuva on harjoituksista Oulun kristillisen koulun salista.

Em ma H u lau d
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”Luomisvoima.

Sisälläni sykkii elämä.

Pienet jalkasi potkivat minua ja

kätesi hamuavat –

mitä ne etsivät?

Äiti on tässä, lähelläsi.

Koskaan, en koskaan ole ollut näin onnellinen.

Välillä pelottaa, mutta en halua antaa sille valtaa.

Valmistan paikkaa sinulle.

Rakkaudella olen asetellut vaatteitasi lipastoon.

Sinun paikkasi on meidän vieressämme,

keskellämme.

Haluan laskea sinut Jumalan käsiin –

hän on antanut sinulle elämän!

Äiti ja isä – me –

uusi olemus, uusi mahdollisuus.”

     19.10.1994

Esikoisemme syntyi joulukuussa 1994 ja sen jälkeen olemme saaneet vielä kolme 
ihanaa lasta. Äitinä oleminen on jotain niin suurta, että sitä ei voi sanoittaa. 

Lapset, omat ja muiden, saavat olla Taivaan Isän huomassa. 
Eivät meidän omat voimamme ja taitomme yksin riitä. 
Niin kovin monta kertaa olen pelännyt lasteni puolesta.
Katsonut pyörällä kouluun rientävän lapsen perään ja huokaissut; 
”Voi hyvä Jumala, varjele tätä lasta, kalleintani.”

”Pyytäkää, niin teille annetaan. Kolkuttakaa, niin teille avataan.”
 
Lapsemme tarvitsevat rakkautta ja rukousta. Sanoja ei tarvitse muotoilla kauniisti. 
Sekin riittää, kun huokaiset Jumalalle huolesi ja pyyntösi, kiitoksesi.
Syvältä sydämeni pohjasta saakka 
toivon, että jokaisen lapsen puolesta rukoillaan.

VIrpI SIllaNpÄÄ-poSIo
Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän oppilaitospastori

Sanan aika Ps. 40: 2-6
Hartaasti minä odotin Herraa,
ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli huutoni.
      Hän veti minut ylös syvästä kuopasta,
      upottavasta liejusta.
Hän nosti minut kalliolle,
antoi lujan pohjan askelteni alle.
      Herra antoi suuhuni uuden virren,
      kiitoslaulun Jumalamme ylistykseksi.
Tämän kuulevat monet,
tuntevat pyhää pelkoa ja turvaavat Herraan.
      Hyvä on sen osa,
      joka luottaa Herraan,
ei etsi apua pahan voimilta
eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta 
palvelevat.
      Herra, minun Jumalani,
      kukaan ei ole sinun vertaisesi!
Sinä olet tehnyt suuria tekoja,
sinä ajattelet meidän parastamme.
      Minä haluan kertoa teoistasi -
      niitä on enemmän kuin voin luetella.

Jaak. 5: 13-16
Jos joku teistä kärsii, hän rukoilkoon; jos joku 
on hyvillä mielin, hän laulakoon kiitosvirsiä. Jos 
joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen 
seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot 
hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot 
hänen puolestaan, ja rukous, joka uskossa 
lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet 
jalkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen 
anteeksi. Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja 
rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. 
Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon 
aikaan.

Luuk. 11: 5-13
Jeesus sanoo:
    "Kuvitelkaa, että joku teistä menee keskellä 
yötä ystävänsä luo ja sanoo: 'Veli hyvä, lainaa 
minulle kolme leipää. Eräs ystäväni poikkesi 
matkallaan luokseni, eikä minulla ole tarjota 
hänelle mitään.' Toinen vastaa sisältä: 'Älä 
häiritse minua. Ovi on jo lukossa, ja minä olen 
nukkumassa lasten kanssa. En minä voi nousta 
antamaan mitään.' Mutta minä sanon teille: 
vaikka hän ei nousisikaan antamaan toiselle 
leipää pelkkää ystävyyttään, hän kuitenkin tekee 
sen, kun tämä hellittämättä pyytää, ja hän antaa 
niin paljon kuin toinen tarvitsee.
    Niinpä sanon teille: Pyytäkää, niin teille 
annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, 
niin teille avataan. Sillä pyytävä saa, etsijä 
löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Ei 
kai kukaan teistä ole sellainen isä, että antaa 
pojalleen käärmeen, kun poika pyytää kalaa? Tai 
skorpionin, kun hän pyytää munaa? Jos kerran 
te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne 
kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän Isänne 
paljon ennemmin antaa taivaasta Pyhän Hengen 
niille, jotka sitä häneltä pyytävät."

Sunnuntai 13.05.2012
Päivän Psalmi: Ps. 40: 2-6

1. lukukappale: 2. Moos. 17:8-13
2. lukukappale: Jaak. 5:13-16

Evankeliumi: Luuk. 11:5-13
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Rukous
Taivaallinen Isämme,

sinä olet luvannut kuulla rukouksemme.

Anna meille rukouksen Henki,

niin ettemme vain puhuisi

vaan myös kuuntelisimme,

mitä sinä tahdot meille sanoa.

Tyhjennä meidät kaikesta omastamme,

jotta voisimme ottaa vastaan anteeksiantamuksen

ja uskaltaisimme elää rakkautesi varassa.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden.

Rukous kirkkovuosikalenterista

umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa 10.–17.5.2012

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta

Messu su 13.5. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen 
ja avustaa Jouko Lankinen. 
Urkurina Péter Marosvári ja 
kanttorina Henna-Mari Sivu-
la. Kolehti seurakuntien tyt-
tö- ja poikatyön tukemiseen 
ja kehittämiseen. Lähetys 
myös www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 13.5. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Anna-Mari Heikkinen 
ja kanttorina Henna-Mari Si-
vula.
Messu 13.5. klo 12 Intiön 
srk-koti. Toimittaa Ari-Pek-
ka Metso ja kanttorina Péter 
Marosvári.
Messu to 17.5. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Veteraanien 
kirkkopyhä. Toimittaa Ma-
ri Flink ja avustaa Matti Pik-
karainen. Urkurina Péter Ma-
rosvári ja kanttorina Henna-
Mari Sivula. Tuomiokirkko-
kuoro. Radiointi Radio Dei. 
Lähetys myös www.virtuaa-
likirkko.fi.

Karjasillan seurakunta

Messu su 13.5. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Sa-
tu Saarinen, avustavat Heik-
ki Karppinen ja Auli Kipinä, 
kanttorina Sirpa Ilvesluo-
to. Mieskuoro Oulujoen lau-
lu avustaa, johtajana Juhani 
Alakärppä. Messun jälkeen 
mahdollisuus keskusteluun 
ja rukoukseen. Kakkukahvit 
ja äideille ruusut. 
Messu su 13.5. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Er-
ja Järvi, avustaa Esa Nevala, 
kanttorina Ilkka Järviö. Mies-
kuoro TervasCanto. Messun 
jälkeen kakkukahvit ja äideil-
le ruusut. 
Varikkomessu su 13.5. klo 
12 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Toimittaa ja saarnaa Kimmo 
Kieksi, vapaaehtoiset avus-
tajat Mervi Kokkosen opas-
tuksella, messubändi Tuomas 
Keskitalon johdolla. Lapsille 
pyhäkoulu. Messun jälkeen 
kakkukahvit ja äideille ruusut. 
Messu su 13.5. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Satu Saarinen, avustaa Esa 
Nevala, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Messun jälkeen kakku-
kahvit ja äideille ruusut. 
Messu su 13.5. klo 12 Maikku-
lan kappelissa. Toimittaa Er-
ja Järvi, kanttorina Sirpa Ilves-
luoto. Messun jälkeen kakku-
kahvit ja äideille ruusut. 
Messu to 17.5. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Er-
ja Järvi, avustavat Olavi Mä-
kelä, Asta Leinonen ja Sirpa 
Kemppainen, kanttorina Pir-
jo Mäntyvaara. 80-vuotisjuh-
la messun jälkeen. 
Messu to 17.5. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, avustaa Marjuk-
ka Hamari, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto. 
Messu to 17.5. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, avustaa 
Marjukka Hamari, kanttori-
na Riitta Piippo. 

Iltamessu to 17.5. klo 17.30, 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Erja Järvi, avustavat Ola-
vi Mäkelä ja Anu Kontio, 
kanttori Pirjo Mäntyvaara. 
70-vuotisjuhla messun jäl-
keen.

Tuiran seurakunta

Pop-messu la 12.5. klo 18 Py-
hän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Helena Paalanne, 
avustaa Terhi-Liisa Sutinen. 
Messu su 13.5. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Harri Fa-
gerholm, avustaa Hannu Oja-
lehto, kanttorina Heikki Jäm-
sä. Psalmikvartetti. Radiointi 
Radio Dei.
Messu su 13.5. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Riikka Honkavaara, avus-
taa Petteri Tuulos, kanttori-
na Laura Kumpula. Äitienpäi-
väkahvit.
Messu su 13.5. klo 12 Pate-
niemen kirkossa. Toimittaa 
Jukka Kolmonen, avustaa 
Tuulikki Ståhlberg, kantto-
rina Katri Sippola. Patenie-
men 3. ja 4. rippikouluryhmät 
osallistuvat messuun.
Messu su 13.5. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Anna-Leena Häkkinen, avus-
taa Sanna Jukkola, kanttorina 
Tommi Hekkala. Rippikouluun 
muualle menevät mukana 
messussa. Äitienpäiväkahvit.
Iltamessu su 13.5. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Päivi 
Jussila, avustaa Terhi-Liisa Su-
tinen, kanttorina Laura Kum-
pula. Messussa rukouslaulu-
ja ja hiljaisuutta. Teetä tuntia 
ennen messua. Mukana eko-
rippikouluryhmä.
Tuiran kirkossa ei ole viikko-
messua ke 16.5. 

Viikkomessu ke 16.5. klo 20 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Veijo Koivula.
Messu to 17.5. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Jaak-
ko Syynimaa, avustaa Riitta 
Louhelainen, kanttorina Kat-
ri Sippola.
Messu to 17.5. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Lauri Kujala, avustavat Päi-
vi Jussila ja Terhi-Liisa Sutinen, 
kanttorina Taru Ängeslevä.
Messu, perheiden kevät-
kirkko to 17.5. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Sanna Jukkola, avustaa Riik-
ka Honkavaara, kanttorina 
Laura Kumpula. Kirkkokah-
vit ja -mehut.

Oulujoen seurakunta

Messu su 13.5. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, avustaa Riitta Ken-
tala, kanttorina Lauri Nurk-
kala.
Perhemessu su 13.5. klo 12 
Hintan seurakuntatalossa. 
Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Leo Rahko. Äi-
tienpäiväjuhla n. klo 13. Tar-
joilu kakkukahvit. Ohjelma: 
Enkelidraama ja lastenlaulu-
esitys päiväkerho- ja iltapäi-
väkerholasten esittämänä, 
puhe äidille Ilkka Mäkinen, 
kuorolaulua Typen Lauluvei-
kot johtajanaan Heikki Jäm-
sä, oboensoittoa Hilla Mä-
kinen. Järjestävät: Oulujoen 
seurakunta ja Hintta-Parkki-
senkankaan Pienkiinteistöyh-
distys ry. 
Messu to 17.5. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, avustaa Ilkka Mä-
kinen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.

YlI-II
Sanajumalanpalvelus su 
13.5. klo 10 Yli-Iin kirkossa. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Raija Tyni. Äitien-
päiväjuhla.
Messu to 17.5. klo 10 Yli-
Iin kirkossa. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, saarna Sau-
li Typpö, avustaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Anja Hyyry-
läinen. Kirkkokuoro. Ruokai-
lu. Sepän seurat Hökän pirtis-
sä: Pentti Kortesluoma, Juha-
ni Laurila ja Sauli Typpö.

YlIKIIMINKI
Sanajumalanpalvelus su 
13.5. klo 10 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Leo Rahko. 
Kirkkokahvit.
Motoristikirkko to 17.5. klo 
12 Ylikiimingin kirkossa. Toi-
mittaa Jouni Riipinen. Mes-
sun jälkeen kirkkokahvit ja 
makkaranmyynti seurakun-
tatalon pihalla. Tuotto lähe-
tyksen hyväksi.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
13.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Timo Juntunen, kantto-
rina Kaisamarja Stöckell. Äi-
tienpäiväkahvit.
Helatorstain messu to 17.5. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Sanajumalanpalvelus su 
13.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jari Flink, saarna Mart-
ti Heinonen, kanttorina El-
se Sassi, Mieskuoro Weljet. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
kirkkokahvit ja äitien kukitus 

seurakuntakeskuksessa. Seu-
rakunta tarjoaa kirkkokyy-
tiä, kyytitilaukset diakonia-
toimistoon p. (08) 5472 636 
ma klo 9–11.
Messu helatorstaina 17.5. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Martti 
Heinonen, saarna Jari Flink, 
kanttorina Hannu Niemelä, 
Trio MeLeKo. 

Kempele
Äitienpäivän messu su 13.5. 
klo 10 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Vesa Ää-
relä, avustaa Paulus Pikkarai-
nen, diakoni Pia Rättyä, kant-
torina Marjo Irjala. Pyhäkou-
lu saarnan aikana. 
Helatorstain messu 17.5. 
klo 10 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Pau-
lus Pikkarainen, avustaa Ju-
ha Maalismaa, diakoni Min-
na Sorvala, kanttorina Marja-
Liisa Jääskeläinen. Musiikki-
avustus kirkkokuoro. Seura-
kunnan uusien työntekijöi-
den tehtävään siunaaminen.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
kempeleenseurakunta.fi.

Kiiminki
Messu su 13.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppänen, 
avustaa Sari Salmi, kanttori-
na Eeva Holappa.
Messu su 13.5. klo 13 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Miia 
Seppänen, kanttorina Eeva 
Holappa.
Helatorstain jumalanpalve-
lus to 17.5. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Juha Tahkokorpi, 
avustaa Seija Lomma, kant-
torina Jarkko Metsänheimo.

Liminka
Messu su 13.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Ulla Nyyssönen, 
avustaa Aino Pieskä, kanttori 
Mika Kotkaranta.
Messu Helatorstaina 17.5. 
klo 10  kirkossa. Toimittaa 
Ilkka Tornberg, avustaa An-
na-Maari Ruotanen, kantto-
rina Mika Kotkaranta. Juma-
lanpalvelukseen osallistuu 
50 vuotta sitten konfirmoi-
tuja, joille jumalanpalveluk-
sen jälkeen  juhla seurakun-
tatalolla.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
13.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Olavi Palovaara, kantto-
rina Maili Muuttola-Junkko-
nen. 
Helatorstain sanajumalan-
palvelus 17.5. kirkossa. Toi-
mittaa Markku Tölli, saarnaa 
Liisa Kingma. Gideonit vierai-
levat, kirkkokahvit ja lähetys-
tuokio seurakuntatalolla.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
13.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, kanttori-
na Ossi Kajava.
Helatorstain messu to 17.5. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Pekka Kyllönen, kanttorina 
Ossi Kajava, päiväkuoro.
Sanajumalanpalvelus to 
17.5. klo 12 Kylmälänkylän 
kappelissa. Toimittaa Jou-

ni Heikkinen, saarnaa Pek-
ka Kyllönen, kanttorina Os-
si Kajava. Vietetään kappelin 
50-vuotisjuhlaa.

Oulunsalo
Messu kirkossa su 13.5. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Päivi Lii-
ti, kanttorina Taru Pisto. Mes-
sun jälkeen äitienpäivälou-
nas lähetystyön hyväksi seu-
rakuntatalolla. 
Messu helatorstaina 17.5. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Päivi 
Liiti, kanttorina Taru Pisto.

Siikalatva
KeSTiLä
Iltakirkko su 13.5. klo 19 Kes-
tilän kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Hakkarainen, kanttorina 
Veijo Kinnunen.  Iltakirkos-
ta poistuttaessa äidit saavat 
ruusun.
Messu helatorstaina 17.5. klo 
10 Kestilän kirkossa. Toimit-
taa Saila Karppinen, kantto-
rina Veijo Kinnunen.

PiiPPOLa
Sanajumalanpalvelus su 
13.5. klo 10 Piippolan kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Arja Lei-
nonen. Jumalanpalvelukses-
ta poistuttaessa äidit saavat 
ruusun. 
Messu helatorstaina 17.5. klo 
10 Piippolan kirkossa. Herät-
täjän kirkkopyhä. Toimit-
taa Matti Nuorala, kantto-
rina Unto Määttä. Ruokailu, 
kahvit ja seurat seurakunta-
kodissa. 

PuLKKiLa
Messu su 13.5. klo 10 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Saila 
Karppinen, kanttorina Veijo 
Kinnunen. Jumalanpalveluk-
sesta poistuttaessa äidit saa-
vat ruusun.

PyHänTä
Perhekirkko su 13.5. klo 12 
Pyhännän kirkossa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen. Kantto-
rina Veijo Kinnunen, avustaa 
lapsikuoro. Äitienpäiväjuhla 
ja Pyhännän MLL:n 85-vuotis-
juhlat seurakuntatalossa.
Messu helatorstaina 17.5. klo 
13 Pyhännän kirkossa. Toi-
mittaa Perttu Kyllönen, kant-
torina Veijo Kinnunen.

RanTSiLa
Sanajumalanpalvelus su 
13.5. klo 13 Rantsilan kir-
kossa. Toimittaa Saila Karp-
pinen, kanttorina Arja Lei-
nonen. Jumalanpalvelukses-
ta poistuttaessa äidit saavat 
ruusun.
Messu helatorstaina 17.5. klo 
10 (huom. kelloaika) Rantsi-
lan kirkossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Arja Lei-
nonen. Lähetystilaisuus seu-
rakuntatalossa.

Tyrnävä
Messu su 13.5. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.
Konfirmaatiomessu helators-
taina 17.5. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Timo Liika-
nen, saarna Outi Pohjanen, 
kanttorina Pentti Korkiakoski.
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Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Aamupiiri la 12.5. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto.
Sunnuntain opetusseurat su 
13.5. klo 15, Vanha pappila. 
Rukous – sydämen puhetta 
Jumalan kanssa – miten?
Hartaus ti 15.5. klo 14, Ves-
perkoti. Jyrki Vaaramo.
Hartaus ti 15.5. klo 18.30, 
Kuntotalo. Jyrki Vaaramo.
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 16.5. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Järjestäji-
nä Oulun NNKY:n lisäksi Sina-
pinsiemen ry ja tuomiokirk-
koseurakunta.
Raamattupiiri to 10.5. klo 14, 
Vanha pappila. Torstain raa-
mattupiirissä luetaan Luuk-
kaan evankeliumia.
Opettajien raamattupiiri ma 
14.5. klo 16, Vanha pappila. 
Aurinkokodin raamattupiiri 
ke 16.5. klo 15, Aurinkokoti. 
Jyrki Vaaramo.
Raamattupiiri ke 16.5. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 10.5. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirkko. 
Raamattupiiri to 10.5. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Torstai-illan raamattupiiri 
to 10.5. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Raamattupiiri kutsuu. Ke-
vään kokoontumiset joka toi-
nen torstai klo 18 alkaen. Ter-
vetuloa vanhat ja uudet Kas-
tellin kirkon pappilaan!
Miesten raamattupiiri ke 
16.5. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. Tule keskustelemaan ja 
tutkimaan yhdessä Raamat-
tua miesten raamattupiiriin.

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 10.5. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Uudet 
piiriläiset ovat tervetulleita. 
Lisätietoja pastori Riitta Lou-
helaiselta p. 040 5850 818.

Oulujoen seurakunta
Johanneksen evankeliumi 
tutuksi ke 16.5. klo 18, Myl-
lyojan seurakuntatalo. Mi-
nä olen -vertaukset, kappa-
lainen Ilkka Mäkinen. Illassa 
alustus aiheesta ja mahdolli-
suus keskusteluun.

Musiikki ja kulttuuri
Valtakunnallinen puhallin-
musiikin päivä pe 11.5. Ks. 
ilmoitus s. 14. 
Virsilauluilta ti 15.5. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Virsiä luonnosta, keväästä ja 
kesästä, Esko Laukkanen.
Häämusiikki-ilta ti 15.5. klo 
19, Oulun tuomiokirkko. Ks. 
ilmoitus s. 13. 
Kuorokonsertti to 17.5. klo 
19, Oulun tuomiokirkko. Poh-
jalaisten Osakuntien Laulajat 
tekee keväällä retken kanta-
alueelleen. Konsertti *Ke-
väisissä tunnelmissa* tarjo-
aa kuulijalle kokoelman ke-
vään ja ihmisyyden inspi-
roimia musiikillisia kuvia. Va-
paa pääsy, käsiohjelma 10€. 
Sydämellisesti tervetuloa! 
Urkupreludi su 20.5. klo 9.30, 
Oulun tuomiokirkko. Kuusa-
mon musiikkiopiston urku-

jensoiton opiskelijat soitta-
vat J.S. Bachin urkumusiikkia 
tuomiokirkon kuoriuruilla. 
Musiikkimatinea su 20.5. klo 
11, Oulun tuomiokirkko. Kuu-
samon seurakunnan Kuulas-
kuoro, johtajanaan Tarutiina 
Perttunen musisoi keväisissä 
tunnelmissa. Kuoromusiikin 
ohella kuullaan myös nuori-
en urkujensoitonopiskelijoi-
den soittamaa urkumusiik-
kia. Vapaa pääsy.

Karjasillan seurakunta
Karjasillan kirkkokuoron ke-
vätkonsertti ke 16.5. klo 19, 
Karjasillan kirkko. Ks. ilmoi-
tus s. 13. 
"Tiesi varrella valo kypsyy" 
– Äitienpäivän runoilta su 
13.5. klo 18, Kastellin kirkko. 
Ks. ilmoitus s. 13. 
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille. ke 
23.5. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Eino "Erkkuli" Lipponen: 
Renttahelekku. Tarinoita Ou-
lusta. Kirjan toimittaja Raimo 
Ritola vierailee kirjallisuuspii-
rissä, Pia Pesonen: Urho Kek-
konen Strasse. 

Tuiran seurakunta
Kolme tenoria ja sopraano 
-konsertti pe 11.5. klo 18–
19, Tuiran kirkko. Ks. ilmoi-
tus s. 123. 
lauletaan suvivirttä yhdes-
sä, yhteislaulutilaisuus to 
17.5. klo 14, Tuiran kirkko. Ks. 
ilmoitus s. 13. 

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405.
Diakonian vastaanotto to 
10.5. klo 9, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Vastaanotolla 
mahdollisuus verenpaineen 
mittaukseen.
Diakonian aamu ti 15.5. klo 
9, Elohuone. Tarjolla maksu-
ton aamupala vapaaehtois-
ten sekä diakoniatyönteki-
jän tarjoamana. Lue päivän 
Kaleva ja jutustele, hiljenny 
aamuhartauteen.

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

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisen tuen hakemista var-
ten maanantaisin klo 9–11 
Tuiran kirkko p. (08) 5314 
616. Muissa asioissa keskuste-
luajasta tai kotikäynnistä voi 
sopia oman alueen diakonia-
työntekijän kanssa.
Työttömien ruokailu to 10.5. 
klo 12, Rajakylän seurakunta-
koti. Aterian hinta 2 €.
Työttömien ateria pe 11.5. 
klo 12, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Diakonian vapaaehtois-
ten järjestämä ateria 2 €. Li-
sätietoja diakonissa Saila 
Luukkonen p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 14.5. klo 10, 

Pyhän Luukkaan kappeli. Hy-
vä tapa aloittaa viikko! Tar-
jolla hartaus ja aamupala. 
Lisätietoja, diakonissa Saila 
Luukkonen p. 040 5747 092.
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 24.5. klo 13–
14.30, Pateniemen kirkko. Li-
sätietoja diakonissa Heli Mat-
tilalta, p. 040 5747 145.
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 31.5. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. Palokan seurakunta-
kerhossa paikalla Tuiran seu-
rakunnan kappalainen Har-
ri Fagerholm ja diakoni Heli 
Mattila. Mukana myös. ent. 
sairaanhoitaja Saara Riihola.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519.
Yhteisvastuukeräyksen kii-
tosjuhla to 10.5. klo 19, Yli-
Iin kirkko. Ohjelmassa mu-
siikkia ja iltapala.
Diakonian aamu ma 14.5. klo 
10.30, Myllyojan seurakunta-
talo. Tarjolla maksuton aa-
mupala kaikenikäisille, mu-
kana seurakunnan työnteki-
jä ja vapaaehtoisia. 

yhteiset  
seurakuntapalvelut
KUUlOVAMMAISET
Hyvä tietää -luento pe 11.5. 
klo 9.30, Oulun srk-yhtymän 
virastotalo. Vanhustyön pas-
tori Markku Palosaari alustaa 
aiheesta "Kaikki me kuolem-
me", keskustelua kuolemaan 
liittyvistä asioista.
lähetyspiiri ma 14.5. klo 14, 
Tuiran kirkko. 
Kuurojen kulttuuripäivien 
viittomakielinen iltamessu 
25.5. klo 21 Oulun tuomiokir-
kossa. Kuurojen kulttuuripäi-
vät Oulussa 25.–27.5. Oulun 
kaupunginteatterilla. Lisätie-
toa Kuurojen Liiton verkkosi-
vuilta www.kl-deaf.fi.

NÄKöVAMMAISET
Näkövammaisten raamat-
tu-ja keskustelupiiri to 10.5. 
klo 13–14.30, Caritas-koti, 
Caritas-sali. Tule tutkimaan 
Raamattua ja luotsaamaan 
elämää pintaa syvemmäl-
tä. Kahvitarjoilu. Opasystävä 
vastassa pääoven läheisyy-
dessä klo 12.30 alkaen. 
Näkövammaisten kesäretki 
Kainuuseen 17.–19.8. Lähde 
mukaan virkistäytymään Kai-
nuun jylhiin vaaramaisemiin 
ja Oulujärven rannoille. Tu-
tustumme maakunnan mie-
lenkiintoiseen menneisyy-
teen ja nykypäivään. Käym-
me mm. Raatteentiellä, Pal-
taniemellä, Kajaanissa, Ki-
vesvaaran Elämyskeskus Jät-
tiläisenmaassa ja Manaman-
salossa. Retken hinta on 150 
€ sisältäen kuljetuksen turis-
tibussilla, täysihoidon, opas-
tukset, pääsymaksut, majoi-
tuksen Kainuun opistolla ja-
etussa kahden hengen huo-
neessa (1HH+18 €) ja tapatur-
mavakuutuksen Oulun seura-
kuntien jäsenille. Lähtö per-
jantaina 17.8. klo 9 ja paluu 
Ouluun sunnuntaina 19.8. n. 
klo 18. Sitovat ilmoittautumi-
set 8.6. mennessä Diakonia-
työn erityispalvelujen toimis-
toon, p. 044 3161 552 tai ne-
tissä www.oulunseurakun-

nat.fi/ilmo. Retken vetäjinä 
toimivat diakoniatyöntekijät 
Terttu Rahko ja Paula Musto-
nen, jolta saat tarvittaessa li-
sätietoja, p. 050 4305 178. 

PÄIHDETYö
Työttömien ruokailu keski-
viikkoisin klo 11–13, Heinäto-
rin seurakuntatalo. 
Aamukahvihetki pe 11.5. 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 11.5. klo 
13–15.30, Diakoniakeskus. 
Tavoiteryhmä ma 14.5. klo 
9–16, Vasamon leirikeskus. 
Tavoiteryhmän retkipäivä 
Vasamolla. Etukäteisilmoit-
tautuminen ryhmässä.

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja ma–ke, pe klo 10–14., 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Puodista käytettyjä astioi-
ta, liinavaatteita, koruja, kir-
joja, polkupyöriä sekä pajan 
tuotteita, tarjolla myös kah-
via yms. Pajassa tehdään kä-
sitöitä ja askarrellaan. Lahjoi-
tuksia otetaan vastaan. Puh. 
044 316 1720. Tervetuloa va-
paaehtoistoimintaan ja os-
toksille! Kangaskarkelot 7.–

11.5., kassillinen kankaita 5 €.
laulamme yhdessä pe 11.5. 
klo 12–13, Siipi, lähetyksen 
puoti ja paja. Lähetystovi, 
Tommi Hekkala.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
lähetyspiiri to 10.5. klo 14, 
Vanha pappila. Kevätmatka. 

Karjasillan seurakunta
Helatorstain kevätkonsertti 
to 17.5. klo 15–17, Kaukovai-
nion kappeli. 20-vuotisjuhla-
konsertti Etiopassa tehtävän 
lähetystyön hyväksi Suomen
Lähetysseuran kautta. Esiin-
tyjät ovat Oulun konservato-
rion opettajat Ritva Lehtinie-
mi-Anundi laulu, Mervi Kyr-
ki viulu, Hannele Kerkelä sel-
lo, Mikko Salo huilu ja Samuli
Seppänen piano. Säveltäjäni-
miä Beethoven, Krebs, Mo-
zart, Sonninen, Tikka ja Me-
rikanto. Vapaaehtoinen oh-
jelmamaksu Suomen Lähe-
tysseuran työlle Etiopiassa. 
Kahvitarjoilu.

Tuiran seurakunta
Puutyökerho ma 14.5. ja ke 
16.5. klo 9, Siipi, lähetyksen 
puoti ja paja. 
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
15.5. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko kellaritila. 

Oulujoen seurakunta
yLiKiiMinKi
Piispankamari pe 11.5. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-
tupa.

Lapset ja  lapsiperheet
Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoa www.
oulunseurakunnat.fi/muskari.

Tuiran seurakunta
Äitienpäiväjuhla su 13.5. klo 
13, Koskelan seurakuntakoti. 
Ks. ilmoitus s. 13. 
Kevätrallatus – kaikkien 
yhteinen lastenlauluilta ti 
22.5. klo 18, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Ks. ilmoitus s. 12. 

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

Tuiran seurakunta
Varhaisnuorten avarit ti 
15.5. klo 15, Hintan seura-
kuntatalon nuorten kella-
ri. Tarkoitettu 4.–6.-luokka-
laisille. Yhdessäoloa, pelai-
lua, jutustelua ja pientä pur-
tavaa. Tervetuloa kaikki mu-
kaan! Lisätietoja Sanna Park-

Oulun seurakunnissa tarjo-
taan äitienpäivänä 13. tou-
kokuuta kakkukahvit kello 
10 alkavien jumalanpalve-

lusten jälkeen Kastellin ja Karjasillan 
kirkoissa, Pyhän Luukkaan kappelis-
sa sekä Oulun tuomiokirkossa, jos-
sa kahvit on Asemakadun Vanhassa 
pappilassa.

Pannu on kuumana myös 
kello 12 alkavien jumalan-
palvelusten jälkeen Inti-
ön seurakuntakodissa, 
Heinätorin seurakun-
tatalossa, Pyhän Tuo-
maan kirkossa, Kau-
kovainion ja Maikkulan 
kappeleissa sekä Pyhän 
Andreaan kirkossa.

Seurakunnat järjestävät äitienpäi-
vänä myös kaikille avoimia juhlia. 
Yli-Iin kirkossa vietetään sanajuma-
lanpalvelusta kello 10 ja heti sen jäl-
keen on äitienpäiväjuhla seurakunta-
talolla.

Hintan seurakuntatalolla on per-
hemessu kello 12. Kello 13 alkaa äi-
tienpäiväjuhla. Tilaisuudessa esite-
tään Enkelidraama ja kuullaan päi-
väkerho- ja iltapäiväkerholasten las-

tenlauluja. Puheen äideille pitää Ou-
lujoen pastori Ilkka Mäkinen ja Ty-
pen Lauluveikot laulavat. Ohjelmas-
sa on myös oboensoittoa. 

Juhlan järjestävät Oulujoen seu-
rakunta ja Hintta-Parkkisenkankaan 
Pienkiinteistöyhdistys.

Klo 13 alkaa Tuiran seurakunnan, 
Oulun kaupungin ja Toppilan Oma-

kotiyhdistyksen yhteinen äi-
tienpäiväjuhla, jossa äi-

tejä muistaa pastori 
Harri Fagerholm. Oh-

jelmassa on myös yh-
teislaulua. 

Tilaisuus järjestetään 
Koskelan seurakuntata-

lolla.
Kulttuurinnälkäisille äi-

deille on tarjolla runoutta ja virsiä il-
lalla kello 18 Kastellin kirkolla. Tie-
si varrella valo kypsyy -runoillassa 
kuullaan Rakel ja Heidi Liehun ru-
noutta. 

Runojen maailmaan johdattavat 
Eeva Holma, Hilja Alasuvanto, Mai-
ja Kauppinen, Pirjo Kauppinen, Eeva-
Kaarina Sarastamo, Terttu Välikan-
gas, Soili Hämäläinen, Pirkko Böhm-
Sallamo ja Juha Vähäkangas.

Pannut porisevat äideille



12    Nro 18    10.–17.5.2012

enot Oulussa  10.–17.5.2012M

Oululaisille järjestetään keskustelu- ja tiedo-
tustilaisuus seurakuntayhtymän laajentu-
misesta ja sen tuomista muutoksista. Ti-
laisuus pidetään Oulun tuomiokirkossa 

maanantaina 14. toukokuuta kello 18.
Uuden Oulun myötä myös Haukiputaan, Kii-

mingin ja Oulunsalon seurakunnat liittyvät Ou-
lun seurakuntayhtymää 1.1.2013. 

Seurakuntayhtymän laajentuminen tarkoittaa 
sitä, että seurakunnat jatkavat toimintaansa nor-
maaliin tapaan, mutta seurakuntatyötä tukevia 
palveluja, kuten hallintoa, taloutta ja kiinteistöjä 
hoidetaan yhteisesti. Toimintoja on tarkoitus yh-
denmukaistaa niin, että kaikki seurakuntalaiset 
Oulunsalosta Ylikiiminkiin olisivat tasa-arvoisia.

Tilaisuudessa käsitellään laajentumiseen liitty-
viä asioita seurakuntalaisen näkökulmasta: mi-
kä muuttuu, mikä pysyy ennallaan? Illassa selvi-
ää muun muassa, miten toimivat rippikoulut, mitä 
palvelua saa jatkossa kirkkoherranvirastoista, mak-
saako hautapaikka ja mistä saa vihkipapin. Entä 
jatkuvatko päiväkerhot samaan tapaan tai vaihtu-
vatko seurakuntien tutut työntekijät? Maksetaan-
ko isosille palkkiota?

Seurakuntalaisilla on tilaisuudessa mahdolli-
suus esittää kysymyksiä itseään askarruttavista 
asioista.

Kysymyksiä on voi esittää myös etukäteen Ou-
lun seurakuntien facebook-sivulla: www.facebook.
com/oulunseurakunnat tai Oulun seurakuntien 
internetsivuilla: www.oulunseurakunnat.fi/laa-
jentuminen.

Paikalla tilaisuudessa ovat laajentumistyöryh-
män puheenjohtaja, Oulun tuomiorovasti Matti 
Pikkarainen sekä Oulun seurakuntayhtymän yh-
tymäjohtaja Ilpo Kähkönen.

Tiedotustilaisuus 
seurakuntayhtymän 

laajentumisesta

Lasten
tapahtumat
seurakunnissa
Kouluikäisten toimintapäivä 
tiistaina 12.6. klo 10–14 Yli-Iin seurakuntatalossa. 
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.

Kevätrallatus - kaikkien yhteinen 
lastenlauluilta 
tiistaina 22.5. klo 18 Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Tervetuloa kaikkien yhteiseen lastenlauluiltaan, 
Kevätrallatukseen, tiistaina 22.5 klo 18 Pyhän 
Luukkaan kappeliin. Mukana on Pyhän 
Tuomaan lapsikuoro. Laulamme ja leikimme 
keväisiä lastenlauluja ja -virsiä. Lopussa keksi- 
ja mehutarjoilu Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 
Vapaa pääsy.

Lastenpäivät Hietasaaressa
arkipäivisin 4.–28.6. klo 10–15 lukuunottamatta 
juhannusaattoa. Lastenpäivät 7–12-vuotiaille 
oululaisille lapsille (synt. 2000–2005). 
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.

Lastenpäivät Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskuksessa 
arkipäivisin 4.6.–26.7. 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.

kinen vs. nuorisotyönohjaaja, 
p.040 8211 979, sanna.parkki-
nen@evl.fi.

yLi-iin SeuRaKunTaPiiRi
Kouluikäisten toimintapäi-
vä ti 12.6. klo 10–14, Yli-Iin 
seurakuntatalo. Ks. ilmoitus 
s. 12.

nuoret

Karjasillan seurakunta
Nuorisotyön päivystys to 
10.5. klo 15–17, Karjasillan 
kirkko. Käynti ulkoa nuori-
sotyön ovesta, ei viraston 
kautta. Tervetuloa juttele-
maan ja tapaamaan nuori-
sotyössä toimivia työnteki-
jöitä. Päivystys on tarkoitet-
tu sekä nuorille että nuorten 
vanhemmille. Päivystyksessä 
voit keskustella työntekijän 
kanssa esimerkiksi mieltä as-
karruttavista asioista, ilmoit-
tautua leireille ja kysyä nuo-
risotyön toiminnasta. Olem-
me läsnä sinua varten. Lisä-
tiedot: Jukka Kärkkäinen, p. 
040 574 7183 tai jukka.kark-
kainen@evl.fi.

Tuiran seurakunta
Tuiran nuorten gospelryh-
mä ke 16.5. klo 17, Tuiran 
kirkko. Lisätietoja Merjalta, 
p. 040 524 5944, merja.oks-
man@evl.fi tai Jaakolta, p. 
044 3161 414, jaakko.syyni-
maa@evl.fi. 

Oulujoen seurakunta
yLi-iin SeuRaKunTaPiiRi
Nuorten Action-ilta la 12.5. 
klo 15–18, Yli-Iin seurakunta-
talo. Ks. ilmoitus s. 14.

nuoret aikuiset 
Changemaker-ilta to 10.5. 
klo 18, Elohuone. Changema-
ker on Kirkon Ulkomaanavun 
yhteydessä toimiva verkosto, 
joka tarjoaa vapaaehtois- ja 
vaikuttamistoiminnan mah-
dollisuuksia kehityskysymyk-
sistä kiinnostuneille. Oulun 
paikallisryhmä kokoontuu 
Elohuoneella. Tervetuloa mu-
kaan maailman parantajat. 
Ks. lisätietoa www.elossa.fi
Matalan kynnyksen Raamis 
ke 16.5. klo 18, Elohuone. Li-
sätietoja Mari Flink, p. 050 
5649 070.
 
OPiSKeLijajäRjeSTöT
Körttiopiskelijoiden seurat 
to 10.5. klo 18, Körttikodilla. 
OPKOn ilta la 12.5. klo 18.30, 
Raatin nuorisotalo. Rooma-
laiskirje 3 – rauhaa rakenta-
massa, Antti Leinonen.
3K-ilta ma 14.5. klo 18.30, 
Kansanlähetyksen lähetys-
koti, Torikatu 9 A 23. Päättä-
jäiset.
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 16.5. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Mukana, 
mutta ei mukautuen, Sofi-
an talo.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkeläisten kerho to 10.5. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 10.5. 
klo 12.30, Intiön seurakun-
takoti. 

Eläkeläisten kevätretki Raa-
heen ke 16.5. klo 9–16.30. 
Oulun tuomiokirkkoseura-
kunta tekee eläkeläisten päi-
väretken Raaheen ke 16.5. 
Tutustuminen Raahen van-
haan museoon, uusittuun 
kirkkoon sekä osallistumi-
nen seurakuntakodilla kevät-
juhlaan. Retken hinta 20 € sis. 
matkat, ruoan ja museovie-
railun. Lisätietoja ja ilmoit-
tautumiset 11.5. mennessä 
diakonissa Heidi Karvoselle, 
p. 040 5747 091 tai Kirsi Karp-
piselle, p. 040 5747181.
Tarinatupa ke 16.5. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 10.5. 
klo 13.30–15, Karjasillan kirk-
ko. 
Seniorikahvila ke 16.5. klo 
12–14, Kaukovainion kappe-
li, Ystävänkammari. Toimin-
nasta vastaa Ikä-Esko hanke 
/ Oulun Seudun Setlement-
ti ry. 

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 10.5. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Seniorien laulupiiri to 10.5. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Ter-
vetuloa laulamaan kevätlau-
luja. Ohjelmassa kahvitarjoilu 
ja yhteislauluja. Mukana Katri 
Sippola ja Paula Kyllönen.
Seurakunta kerho to 10.5. 
klo 14.30, Rajakylän seura-
kuntakoti.

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho to 10.5. 
klo 14, Metsolan Hovi. 
Porinapiiri ma 14.5. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 14.5. 
klo 13, Saarelakoti, Takalah-
dentie 11. 

yLi-ii
Eläkeläiskerho ti 15.5. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo.  

yLiKiiMinKi
Torstaikerho to 10.5. klo 11, 
Yli-Iin seurakuntatalo. 

Leirit ja retket
Ks. koosteilmoitus s. 13. 

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

Siionin kevätveisuut ma 
14.5. klo 19, Kaukovainion 
kappeli. Oulun seudun virsi-
kuoro, kahvit klo 18.30.

Muut menot
Kolmen kirkon pyörälenkki 
su 6.5.–su 16.9. Oulun ev.-lut. 
seurakuntien kirkoissa. Ks. il-
moitus s. 12.
Äitiryhmä to 10.5. klo 18, 
Vanha Pappila, Jössensali /
vintti. Äitiryhmä on kaiken-
ikäisten äitien kohtaamispaik-

ka. Ryhmässä on lämminhen-
kinen ja luottamuksellinen il-
mapiiri. Tule mukaan! Lisätie-
toja: mari.tuokkola@evl.fi, p. 
050 5249 779 tai mari.flink@
evl.fi.

Fransupiiri ti 15.5. klo 17, Myl-
lyojan seurakuntatalo. 
Maikkulan alueen päiväko-
tien kevätkirkko ke 16.5. klo 
9, Maikkulan kappeli.

Kolmen kirkon pyörälenkki 
6.5.–16.9. Oulun ev.-lut. seurakun-
tien kirkoissa, kirkkoherranvi-
rastoissa sekä seurakuntayh-
tymän virastotalossa on saa-
tavana Kolmen kirkon pyörä-
lenkki -passeja. 
Passin omistaja kerää leiman 
tms. merkinnän vähintään kol-
mesta eri kirkoista, jonne hän 
pyöräilee. 
Passi laitetaan ennen jumalan-
palvelusta rippikoulukorttien ke-
ruulaatikkoon tms. Jumalanpal-
veluksen jälkeen kortin saa merkittynä takaisin. 
Jumalanpalvelusten ajankohdat selviävät Rauhan Ter-
vehdyksestä ja www.oulunseurakunnat.fi/kalenteri. 
Passi palautetaan viimeistään su 16.9. kirkkoon tai vi-
rastoon 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.

Kesäkerhot
vuosina 2006–2008 syntyneille

Pyhän Andreaan kirkko, kaakkuri  4.–19.6.
ma ja ke  klo 9–11.30 sekä klo 13–15.30,

ti ja to klo 13–15.30.
Maikkulan kappeli, 5.–19.6.

ti ja to klo 9–11.30.

Ilmoittautumiset: eveliina.korkea-aho@evl.fi.
 Tiedustelut Eveliinalta sähköpostilla tai p.  044 3161 573

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ohjaajina Eveliina Korkea-aho ja Kaisa Janger
Karjasillan seurakunnan  lapsi- ja perhetyö

2013
OUlU lAAJENEE
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Seurakuntapäivä Oulujoella
perjantaina 11.5. klo 14–18. 
Tule moikkaamaan kotiseurakuntasi työntekijöitä. Oulu-
joen seurakunnan työntekijät ovat tavattavissa Myllyo-
jan Ostarilla, Hintan Salen edessä, Ruskon Citymarketin 
edessä, Ylikiimingin S-marketin edessä ja Yli-Iin Salen 
edessä. Tarjoilua ja porinaa.Yhteisvastuukeräyksen kiitosjuhla 

torstaina 10.5. klo 19 Yli-Iin kirkossa. 
Ohjelmassa musiikkia ja iltapala.

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
Yhteisvastuukeräyksen kiitosjuhla 

torstaina 17.5. klo 12–14 Vanhassa pappilassa. 
Tule kuuntelemaan tietoa tämän vuoden keräyksen 

tuotosta ja nauttimaan kauniista musiikista. 
Tilaisuudessa palkitaan myös 

Yv-valokuvauskilpailun parhaimmisto.

Pää pyörällä? – Matka valtakunnallisille 
lähetysjuhlille Haminaan
Lähtö perjantaina 8.6. klo 8 Oulusta linja-autoaseman 
tilausajolaiturista ja klo 8.15 Kempeleestä kirkonkylän 
seurakuntatalolta. Paluu sunnuntai-iltana 10.6. puolen 
yön aikaan. 
Yöpyminen: 2 hh:ssa 140 € Sokos hotelli Seurahuoneel-
la Kotkassa. 1 hh 218 €, mikäli huoneita saatavilla. Hin-
ta sisältää matkan, majoituksen sekä vakuutuksen Ou-
lun ev.-lut. seurakuntien ja Limingan rovastikunnan seu-
rakuntien jäsenille. 
Osallistujille lähetetään retkikirje. 
Lisätietoja ohjelmasta www.lahetysjuhlat.fi tai matkan-
johtajilta: Katja Haipus, p. 044 3161 459 ja Minna Sor-
vala, p. 040 7797 705. Ilmoittautuminen viimeistään pe 
25.5. leirikeskuspalveluun, p. (08) 316 1340 tai www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo. 

liikuntavammaisten leiri 
4.–7.6. Rokuan leirikeskuksessa 
Ohjelmassa ulkoilua kauniissa luonnossa, askartelua, 
laulua, hiljentymistä ja mukavaa yhdessäoloa. 
Leirin hinta 62 €, sisältää matkat, majoituksen, ruokai-
lut ja tapaturmavakuutuksen Oulun ev.-lut. seurakun-
tien jäsenille. 
Ilmoittautuminen 11.5. mennessä, p. (08) 3161 340 
tai netissä, www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Leiristä voit 
tiedustella diakoni Päivi Moilaselta, p. 040 5747 064.

Seikkailu saaressa -leiri 
11.–13.6. Montajan leirikeskuksessa Simossa
Erähenkinen kesäleiri 1.–6.-luokkalaisille. 
Yövymme leirikeskuksessa, jossa ei ole sähköjä ja juoma-
vesi 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.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo. Lisätietoja: Atte Kääriäinen, p. 040 5060 315, 
atte.kaariainen@evl.fi.

Ruskaretki lappiin
20.–22.9. Enontekiön Vuontispirtillä
Näe ja koe Pallas syksyn väriloistossa. Oulujoen seura-
kunta järjestää ruskaretken Lappiin.
Retki on suunnattu työikäisille (18–65-v.). Retken hinta 
täysihoitoineen ja matkoineen 180 euroa / hlö 2 h huo-
neessa, 210 euroa / 1 hlö huoneessa. Etusija Oulujoen 
seurakuntalaisilla.
Sitovat ilmoittautumiset pe 25.5. mennessä www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo tai arkisin 9–16, p. (08) 3161 340. 
Retkelle valituille lähetetään retkikirje. Lisätietoja: srk-
pastori Antti Leskelä, p. 040 5747 154, antti.leskela@evl.
fi ja diakoniatyöntekijä Anu Fedotoff, p. 040 5747 098.

Äitienpäiväjuhla 
sunnuntaina 13.5. klo 13 Koskelan seurakuntakodissa. 

Puhe äideille Harri Fagerholm, yhteislaulua ja täyte-
kakkukahvit. Äitien kukitus. Äitienpäiväjuhlan järjes-
tää Toppilan Omakotiyhdistys, Oulun kaupunki ja Tui-
ran seurakunta.

Kouluunlähtevien siunaus
Karjasillan seurakunnassa 

ti 22.5. klo 17 Pyhän Andreaan kirkossa 
– Sarasuon ja Korttelin päiväkotien kouluun 
lähtevät lapset perheineen sekä isovanhemmat ja 
kummit.
ti 22.5. klo 18.30 Pyhän Andreaan kirkossa 
– Oulunlahden päiväkodin kouluun lähtevät 
lapset perheineen sekä isovanhemmat ja 
kummit.
ke 23.5. klo 17 Pyhän Andreaan kirkossa 
– Kaakonpojan päiväkodin kouluun lähtevät 
lapset perheineen sekä isovanhemmat ja 
kummit.
ke 23.5. klo 18 Karjasillan kirkossa
– Karjasillan ja Kaukovainion alueiden 
päiväkotien kouluun lähtevät lapset perheineen 
sekä isovanhemmat ja kummit. Mäntylä-
Snellman päiväkodin kouluun lähtevät lapset 
siunataan to 31.5. klo 18 päiväkodin kevätjuhlan 
yhteydessä.
ke 23.5. klo 18.30 Pyhän Andreaan kirkossa 
– Pikkulinnan, Vekaralinnan ja Metsälinnan 
päiväkotien kouluun lähtevät lapset perheineen 
sekä isovanhemmat ja kummit.
to 24.5. klo 17 Pyhän Andreaan kirkossa 
– Metsokankaan, Tähtivekaran ja Pikkuvekaran 
päiväkotien kouluun lähtevät lapset perheineen 
sekä isovanhemmat ja kummit.
to 24.5. klo 18.30 Pyhän Andreaan kirkossa
– Kuukkelin päiväkodin kouluun lähtevät lapset 
perheineen sekä isovanhemmat ja kummit.
ke 30.5. klo 18 Kastellin kirkossa
– Kastellin alueen päiväkotien kouluun lähtevät 
lapset perheineen sekä isovanhemmat ja 
kummit.
to 31.5. klo 18 Karjasillan kirkossa
– Mäntylä-Snellman päiväkodin kouluun 
lähtevät lapset siunataan koulutielle kirkossa 
olevan päiväkodin kevätjuhlan yhteydessä. 
Tilaisuuteen ovat tervetulleita päiväkodin lapset 
perheineen. 
to 31.5. klo 18 Maikkulan kappelissa
– Maikkulan alueen päiväkotien kouluun 
lähtevät lapset perheineen sekä isovanhemmat ja 
kummit.

Siunaamisella rukoillaan ja 
toivotetaan pienen koululaisen 
ja hänen perheensä elämään 
Taivaan Isän siunausta ja 
kaikinpuolista huolenpitoa.

Kolme tenoria ja sopraano -konsertti 
perjantaina 11.5. klo 18 Tuiran kirkossa. 
Yksinlaulukoulun DORE:n musiikki-ilta. 
Esiintymässä tenorit Jarkko Ronkainen, Timo 
Ylikoski, Joonas Tapaninen ja sopraano Sari 
Kemppainen. Illassa kuullaan perinteisiä hartaita 
kirkkolauluja.

Häämusiikki-ilta 
tiistaina 15.5. klo 19 Oulun tuomiokirkossa. 
Oulun tuomiokirkon kanttorit Henna-Mari 
Sivula, Péter Marosvári ja Lauri-Kalle Kallunki 
esittelevät häämusiikkia. Illan aikana kuullaan 
monipuolista urkumusiikkia ja näytteitä 
vihkitilanteisiin sopivasta laulumusiikista.

Karjasillan kirkkokuoron kevätkonsertti 
keskiviikkona 16.5. klo 19 Karjasillan 
kirkossa. Karjasillan kirkkokuoro laulaa 
kevätkonsertissaan tämän vuotisten kirkon 
musiikkijuhlien helluntai-aiheista ohjelmistoa. 
Kuoroa johtaa kanttori Pirjo Mäntyvaara, 
urkurina ja pianistina Pauliina Stenudd, huilu- 
ja laulusoolot Sirpa Ilvesluoto. Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 2 euroa kirkkokuoron hyväksi.

Lauletaan suvivirttä yhteislauluna
torstaina 17.5. klo 14 Tuiran kirkossa. 
Suvivirren sävelillä on tänä keväänä kesälomalle 
saattamisen lisäksi toinenkin tehtävä: sen 
avulla kuka tahansa voi tehdä lahjoituksen 
koulujen jälleenrakentamiseksi Haitiin. 
Tervetuloa mukaan rakennustalkoisiin! Koulujen 
rakentamisesta vastaa Kirkon Ulkomaanapu 
paikallisten kumppaneidensa kanssa. Tilaisuuden 
juontaa Aino-Liisa Ilkko ja säestyksistä ja 
sekakuoro Tuikkeen johtamisesta vastaa Katri 
Sippola. Tilaisuudessa käytetään Suvilinnun 
lauluvihkosta.

Musiikkia 
kirkoissa

Tuiran seurakunnan Juttutupien 
ja työttömien kevätretki
maanantaina 21.5. Ranuan eläinpuistoon 
ja Pentikmäelle. 
Lähtö Tuiran kirkolta klo 8.30. Retken hinta on 20 eu-
roa sisältäen matkan, pääsylipun eläinpuistoon ja ruo-
kailun. Ilmoittautumiset diakonissa Saila Luukkoselle, 
p. 040 5747 092, 18.5. mennessä.

Puistopyhis 
perjantaina 11.5. klo 9.30–10.30 Kotimetsän keskusleik-
kipuistossa Metsokankaalla. 
Hiljennymme, laulamme, leikimme ja teemme kaikkea 
kivaa yhdessä. Pyhäkouluun kutsumme perhepäivähoi-
tajia ja vanhempia lapsineen. Kokoonnumme kerran 
kuussa perjantaisin Metsokankaalla koulun lähellä ole-
vassa Kotimetsän keskusleikkipuistossa. Lisätietoja Ma-
ri Jääskeläinen, p. 040 5747 109.
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enot Oulussa  10.–17.5.2012M

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

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: Kuutti Albert 
Alasaarela, Samuel Martin 
Hukkanen, Ellen Sofia Karhu-
nen, Sanni Aurora Kettunen.
Karjasilta: Emilia Siiri So-
fia Kähkönen, Nooa Jaakko 
Asarias Peltola, Johannes An-
ton Pokela, Lauri Elias Ante-
ro Moilanen.
Tuira: Ella Matilda Haidamo-
us, Niila Onni Valdemar Ilo-
la, Daniel Etinosasere Iyke, 
Recheal Aiseosa Iyke, Hel-
jä Tähtimö Juhonsalo, Topi-
as Juha Jalmari Kadenius, Isa-
ela Eden Liukko, Emilia Anna 
Helena Paaso.
Oulujoki: Ville Sakari Littow, 
Nooa Eliel Mertaniemi, Joo-
nas Eemeli Parkkinen.

Vihityt
Tuomiokirkko: Santtu Ante-
ro Karjalainen ja Hanna Ma-
rika Niskala.

Karjasilta: Heikki Ville Oska-
ri Vierimaa ja Varpu Eveliina 
Niittyranta.
Tuira: Jaakko Matias Korkia-
koski ja Eeva Kaarina Kälkäjä, 
Jaakko Matti Sakari Yrjänä ja 
Viena Johanna Eskola. 

Kuolleet: 
Tuomiokirkko: Helmi Este-
ri Auer-Lopakka s. Penttilä 
82, Olga Leinonen s. Huovi-
nen 81. 
Karjasilta: Kerttu Tellervo 
Paavola s. Kangasolli 88.
Tuira: Arvo Anton Koivis-
to 88, Raili Inkeri Koskela s. 
Liimatainen 70, Petri Juha-
ni Laine 47, Jouni Vilho Lille-
berg 69, Elias Antero Mehto-
maa 75, Martti Einari Tammi-
nen 98, Bertta Lyydia Tihinen 
s. Niemelä 83, Valte Eenokki 
Vaarala 84.
Oulujoki: Martti Ilmari Junt-
tila 84.

Elämän polku

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 Tui-
ja Perkkiöltä, p. 044 316 1451, tuija.perkkio@evl.fi. Acti-
on-illassa mukana Oulujoen nuorisotyönohjaajat.

Varikkomessu 
sunnuntaina 13.5. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Toimittaa ja saarnaa Kimmo Kieksi, vapaaehtoiset avus-
tajat Mervi Kokkosen opastuksella, messubändi Tuo-
mas Keskitalon johdolla. Lapsille pyhäkoulu. Messun 
jälkeen kakkukahvit ja äideille ruusut. Kolehti seura-
kuntien tyttö- ja poikatyön tukemiseen ja kehittämi-
seen Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskuksen kautta.

Sant’ Egidion 
rukoushetki 

tiistaina 29.5. 
klo 18 

tuomiokapitulin 
tallikappelissa. 
Rukoushetken 
jälkeen tarjolla 
teetä ja kahvia. 

Tervetuloa!

Messu, perheiden 
kevätkirkko 

torstaina 17.5. klo 12 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Toimittaa Sanna Jukkola, 

avustaa Riikka Honkavaara, 
kanttorina Laura Kumpula.

Kirkkokahvit ja -mehut.

Tuiran kirkossa ei ole 
viikkomessua ke 16.5.  

Populaarimusiikki ja virret sekä ikivanha 
Raamatun sana vuorottelevat messussa, joka 
tarjoaa mahdollisuuden päästä popin kautta 
pintaa syvemmälle. Messun musiikista vastaa 
Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen laitoksen 
opiskelijat Anniina Polven johdolla. 
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Kirkkoherran-
virastossa 
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

15

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netlumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki
avoinna 
ma, ke, pe
klo 9–14

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

Hautausmaan ja kirkkopuis-
ton siivoustalkoot pe 11.5, 
jos lumi on sulanut. Talkoo-
laisille ruokaa ja kahvia srk-
talolla. Tervetuloa perintei-
siin laasutalkoisiin.
Päiväkerhot normaalisti.
Syksyn kerhoihin ja laulu-
piiriin ilmoittautuminen 
ma 21.5. ja ti 22.5. klo klo 
10–14 p. 043 211 1916. Syk-
syllä uutena alkava laulupiiri 
(4–7-v.) kokoontuu joka toi-
nen maanantai ja kestää 45 
minuuttia.
Perhekerho to 10.5. klo 10 
srk-talolla.
lähetysilta to 10.5. klo 
18.30 srk-talolla, ”Emmauk-
sen tiellä”.
Rippikouluilta omalle leirille 
tuleville kirkossa to 10.5. klo 
18. Muista ottaa huhtikuun 
tehtävät mukaan.
lapsiparkki seuraavan kerran 
pe 11.5. klo 9–12, 3–6-vuoti-
aille. Maksuton, mutta joka 
kerralle paikka varattava etu-
käteen, soita (ma–to) Silja, p. 
043 211 1916. 
Sanajumalanpalvelus  kir-
kossa su 13.5. klo 10. Toimit-
taa Olavi Palovaara, kantto-
rina Maili Muuttola-Junkko-
nen. 
Helatorstain sanajumalan-
palvelus klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Markku Tölli, saarnaa 
Liisa Kingma, Gideonit vierai-
levat. Kuoro avustaa. Kirkko-
kahvit ja lähetystuokio srk-
talolla.
Kehitysvammaisten kevät-
kirkko ti 15.5, messu klo 10 
kirkossa, kirkkokahvit srk-ta-
lolla.

Kirkkokuoro to 10.5. klo 
18.30.
Raamattu- ja rukousilta ti 
15.5. klo 18 Raili Haapalalla, 
Rantatie 64.

Päiväpiiri ke 16.5. klo 13 
Saarenkartanossa.

Seurakunnissa tapahtuu  10.–17.5.2012

Toukosiunaus ja myllyn sii-
pien kääntö  ”kesäaikaan”  
ti 15.5. klo 12 alkaen Kyrön 
pellolla.
Partio ti 15.5. klo 15 srk-ta-
lolla.
Friday club pe 11.5. klo 
17.30–19.30 srk-talolla. En-
tiseen tapaan monenlaista 
touhua 0.–4.-luokkalaisille, 
nyyttärit.
Diakonia: Isovanhempi-lap-
senlapsi leiripäivä Tyrnävän 
seurakunnan kesäkodilla la 
26.5. klo 10–16. Leiripäivä 
suunniteltu yli 3-vuotiaille. 
Hinta 10 € isovanhemmalta 
/ 5 € lapselta. Luvassa muka-
vaa yhdessä olemista ja teke-
mistä. Ilmoittautumiset Mar-
jolle 18.5. mennessä marjo.
koski-vahala@evl.fi tai 045 
6381 973. Järjestää Lumi-
joen, Limingan ja Tyrnävän 
seurakunnat.
Omaishoitajien leiri 5.–
7.6 Rokuan kylpylähotellis-
sa. Leirin hinta 50 €. Lisätie-
toa ja ilmoittautumiset Mar-
jolle 15.5. mennessä marjo.
koski-vahala@evl.fi tai 045 
6381 973.
Virastossa saatavana lasten 
Raamattuja 5 € hintaan.
Ry:n toimintaa: Su 13.5. klo 
13 äitienpäiväjuhla ry:llä. Pe 
18.5. klo 19 nuortenilta S&K 
Hirvasniemellä. Su 20.5. klo 
15.30 seurat Lumilyhdyssä. 
Ma 21.5. klo 10 puurokerhon 
kevätretki.
Kastettu: Toni Juhani Greus, 
Niilo Markus Eemeli Mökkö-
nen, Joose Artturi Tervo.

Yhteisvastuu-Kirpputori 
seurakuntasalissa vielä to 10.5. klo 18 saakka ja pe 11.5. 

klo 12–15. Kahvipannu kuumana.

Muistoja uuden kirkon 
rakentamisen vaiheilta kaivataan lisää; 
kuvia, lehtileikkeitä ja muisteloja. 
Juhlavuoden seuraavassa Siunatut kädet – teemaillassa 
muistellaan uuden kirkon rakentamisen vaiheita su 27.5.

Sydämellinen kiitos yhteisvastuutilin kartuttamisesta ja 
sanoin, ajatuksin sekä teoin juhlaani osallistumisesta. 
”Pidä meitä turvissas Jeesus armohelmassas...” 

Eeva Holmi.

Pää pyörällä? 
Matka valtakunnallisille 
lähetysjuhlille Haminaan
 
Lähtö  perjantaina 8.6. ja paluu  sunnuntai iltana 10.6. 
puolen yön aikaan. 
Yöpyminen: 2 hh / 140 €. (1 hh / 218 €, mikäli huonei-
ta saatavilla.) 
Hintaan sis. matka, majoitus ja vakuutus Oulun ev.-lut. 
seurakuntien ja Limingan rovastikunnan seurakuntien 
jäsenille. 
Ilmoittautuminen pe 25.5. mennessä Leirikeskuspalve-
luun, p. (08) 3161 340 tai www.oulunseurakunnat.fi/il-
mo. Lisätietoja ohjelmasta www.lahetysjuhlat.fi tai mat-
kanjohtajilta: Katja Haipus, p. 044 316 1459 ja Minna 
Sorvala, p. 040 779 7705. 

Hautaus-
maan ja kirkon 

ympäristön 
kevättalkoot 

pe 18.5.

Hääpareilla nykyisin selvät sävelet

Monilla kesähäitään 
suunnittelevilla paris-
kunnilla on tähän ai-
kaan vuodesta jo täy-

si tohina päällä, kun he valitse-
vat asujen, kukkien, juhlapaikko-
jen ja tarjottavien lisäksi sopivaa 
häämusiikkia.

Tähän tehtävään saa apua esi-
merkiksi kirkoissa järjestettävistä 
häämusiikki-illoista. Oulun seu-
rakunnat tarjoavat nettisivuillaan 
mahdollisuuden kuunnella näyt-
teitä erilaisista häämusiikkivaihto-
ehdoista.

– Häämusiikkien valinta on 
kokenut suuren muutoksen viime 
vuosikymmenien aikana.  Netti-
maailma on tavallaan ”mullista-
nut” ja avannut musiikin käytön 
ja tietoisuuden aivan eri ulottu-
vuuksiin, toteaa Tyrnävän kant-
tori Pentti Korkiakoski.

Hän on huomannut, että te-
levision hääohjelmat vaikuttavat 
musiikin valintoihin.

Myös erikoisuuksia
tavoitellaan
Korkiakosken mukaan vihkiparit 
ovat nykyisin hyvin tietoisia sii-
tä, mitä he vihkitilaisuuteensa ha-
luavat. Toisin oli ennen vanhaan.

– 1970-luvun lopussa, kun soitin 
juhannusaattona seitsemät häät pe-
räkkäin Kuopion tuomiokirkossa, 
ainoastaan yhdellä parilla oli toive. 
Se kuului noin kymmenen minuut-
tia ennen tilaisuuden alkua sulha-
sen kurkatessa urkujen kulman ta-
kaa: "Mendelssonilla sisään ja Kuu-
lalla ulos", Korkiakoski muistelee.

Erikoisiakin toiveita Tyrnävän 
kanttori on uransa aikana kuullut.

– Kiuruveden kirkossa vihki-

pari halusi tulomusiikiksi virren 
Minä vaivainen vain mato matka-
mies maan. Lienee syytä häissäkin 
pitää mielessä "perimmäinen to-
tuus", Korkiakoski pohtii.

Hän kertoo hymyssä suin, et-
tä muutama vuosi sitten sulha-
nen Tyrnävän kirkossa halusi, et-
tä kaikki musiikki perustuu Vol-
vo-autojen tyyppimerkkeihin.

– Musiikki rakentui virsis-
tä joiden numerot liittyivät Vol-

vojen malleihin: 240, 245, 544 ja 
niin edelleen.

Kanttoreilta
vinkkejä valintoihin
Rauhan Tervehdys kysyi tilaaja-
seurakuntien kanttoreilta, mitä he 
suosittelevat perinteisten Melarti-
nin ja Kuulan häämarssien vaih-
toehdoiksi.

Suosituksia saivat E. Elgarin 
Largamente, J. S. Bachin urkuko-

raalit ja preludit. Myös Händelin 
Saban kuningattaren saapuminen, 
Lefeburen Sortie Es-duuri, Lem-
mensin Fanfare, Gigoutin Tocca-
ta sekä Boelmanin Toccata.

Kirkon virallisten ohjeiden 
mukaan musiikin valinnassa tu-
lee ottaa huomioon toimituksen 
jumalanpalvelusluonne. Vihkiti-
laisuudessa esitettävien laulujen 
suhteen Pentti Korkiakoski ker-
too muutaman kerran pyytäneen-
sä, että kappale esitettäisiin vasta 
häätilaisuudessa.

– Esimerkiksi Anna mulle täh-
titaivas on sellainen.

Kanttorit korostavat, että vih-
kimisen jälkeen pidettävien hää-
juhlien musiikin tulisi olla sellais-
ta, mistä vihkipari itse pitää, ei-
kä niinkään muiden mieltymys-
ten mukaan. Sinne sopivat myös 
maallisemmat rakkauslaulut.

KatJa KIISKINEN

Häämusiikki-ilta Haukiputaan 
kirkossa perjantaina 11.5. kello 
19, tiistaina 15.5. klo 19 Oulun 
tuomiokirkossa sekä vihki-info 
Kempeleen vanhassa kirkossa 17.5. klo 
15.  Katso lisätietoja lehden sivuilta 
13 ja 16.

w w w. sxc . hu /  D e b i  L eve n d u sk y
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www.kempeleenseurakunta.fiKempele

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

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

Eläkeläisten musiikkipiiri to 
10.5. klo 13 srk-keskuksessa. 
Rukouspiiri to 10.5. klo 18 
Puttaan Tuvalla.
Häämusiikki-ilta pe 11.5. klo 
19 kirkossa. Musiikista vas-
taavat kanttorit Hannu Nie-
melä, Else Sassi ja Raimo Paa-
so sekä koululainen Lilja Kla-
sila laulu. Tilaisuudessa esi-
tellään perinteiset ”häämars-
sit” ja myös muuta urkumu-
siikkia, jota kirkkohäissä ylei-
sesti käytetään. Laulamme 
vihkimisessä yhdessä laulet-
tavia ja esitämme yksinlaulu-
ja, jotka sopivat kirkolliseen 
vihkitoimitukseen. Häämu-
siikki-illassa esitellään vih-
kikaava. Paikalla ovat myös 
pappi ja suntio, joiden kans-
sa voi keskustella vihkitoimi-
tukseen liittyvistä asioista. 
Tilaisuuteen on vapaa pää-
sy ja sinne ovat tervetulleita 
kaikki asiasta kiinnostuneet.
liikuta minua -tapahtuma 
ma 14.5. Palveluasuntojen ja 
hoivaosaston asukkaat avus-
tajineen ulkoilevat torilla klo 
12 ja ohjelmallinen tilaisuus 
pidetään srk-keskuksessa. Tu-
lisitko tapahtuman avusta-
jaksi? Kysy lisää Johannalta, 
p. 045 1393 993.
Omaishoitajien vertaistuki-
ryhmä ti 15.5. klo 13 srk-kes-
kuksen neuvotteluhuonees-
sa.
Hautausmaan siivoustal-
koot ti 15.5. klo 18–20. Kah-
vitarjoilu, hartaus.
Raamattupiiri ke 16.5. klo 18 
Puttaan Tuvalla.

Virkistysilta kehitysvam-
maisten äideille ti 29.5. klo 
17–21 Isoniemen saunalla. 
Ilm. sekä mahd. ruoka-aller-
giat viim. ma 21.5.klo 9–11 
diakoniatoimistoon, p. (08) 
5471 636. Voit ilmoittautua 
myös sähköpostitse, heli.
puupera@evl.fi.
Yhteisvastuu-kiitosilta ti 
29.5. klo 18 Puttaan tuvalla 
keräyksen toteutuksessa mu-
kana olleille. Ilm. 22.5. men-
nessä Johannalle, p. 045 1393 
993.
Narppi (nuorten aikuisten 
raamattupiiri) tiistaisin klo 
18 Puttaan Tuvalla.
Puttaan Tupa, kaikille avoin 
käyntipaikka torstaisin ja 
perjantaisin klo 12–15 Kirkko-
tie 10 C. Puttaan Tuvan keit-
topäivä to 10.5., suppilovah-
verokeitto ja uunijuusto 5 €.
Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodis-
sa, perjantaisin klo 
10–11.30 kirkon-
kylän Wirk-
kulassa, Mar-
tinniemen 
srk-kodis-
sa ja Joke-
lan vanhalla 
koululla. 
Missiokerho 
(alakouluikäis-
ten raamattu- ja 
lähetyskerho) per-
jantaisin klo 16 Puttaan 
Tuvalla.
Nuorten kesätyökampanja. 
Haukiputaan seurakunta ot-
taa hautausmaa- ja puisto-

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). 
Naisten piiri to 10.5. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodis-
sa.
Miesten piiri to 10.5. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Mieskuoro Weljet – kirkko-
konsertti to 10.5. klo 19 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Johtaa Jussi Linnanmäki, 
solistina baritori Jussi Juola. 
Ohjelma 5 €.
Terveyskeskussairaalan ke-
vätjuhla pe 11.5. klo 13.
Askeleet pe 11.5. klo 19 Kir-
konkylän srk-kodissa.
liikuta minua -tapahtuma 
Pirilässä ma 14.5. klo 13.
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 16.5. klo 12 Kokkokankaan 

srk-keskuksessa. Seurakunta-
piiriä ei ole 17.5. 
Omaishoitajien leiri 5.6.–
7.6. Rokuan kylpylähotellis-
sa (rov.kunnallinen). Tied. ja 
ilm. 15.5. mennessä 
Sirkku Määttä, p. 
040 7790 368.
Kirkkokuoro 
ke 16.5. klo 
18 Kirkonky-
län srk-kodis-
sa. 
Varhaisnuor-
ten kuorot 
to klo 16–16.45 
Kirkonkylän srk-
kodissa ja pe klo 15–16 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. 
Varhaisnuorten kerhot ja 
kesätoiminta ks. www.kem-
peleenseurakunta.fi/koulu-
laiset.
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. 
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa ma klo 
10–12 Kirkonkylän srk-kodis-

sa. Aamukahvilan 
kevään viimeinen 

kerta ma 14.5.
Kastetut: Sa-
mu Aaro Ola-
vi Niemelä, 
Milja Marii-
na Pinnonen, 

Eemil On-
ni Sakari Kos-

kela, Leo Rafael 
Riihimäki,Veeti Kal-

le Elmeri Palviainen.
Vihitty: Mika Erkki Juhani 
Niemelä ja Riikka-Susanna 
Lappalainen. Janne Sakari 
Suorsa ja Mari Pauliina Inget.
Kuollut: Aino Aliina Lehto-
saari s. Hyvärinen, 76.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Raamattuluokat pe 11.5 klo 
18 4.–5.-lk:  Leinonen, Vesi-
haudantie 10. 6.–8.-lk: Aho-
la, Lähetvainiontie 11, iltaky-
lä. Oulun seudun nuortenil-
ta pe 11.5. klo 19 Kempeleen 
ry:llä.  Aikuisten ilta la 12.5. 
klo 19 ry:llä. Seurat to 17.5. 
klo 16 ry.llä.
Murron rauhanyhdistys: Äi-
tienpäiväseurat su 13.5. klo 
16. 

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

työhön kahden viikon työ-
jaksoihin vuosina 1993–1996 
syntyneitä nuoria. Työpaik-
koja haetaan hakulomak-
keella, joita saa kunnanviras-
ton palvelupiste Lanssista se-
kä kunnan nettisivuilta koh-
dasta ”Lomakkeet”. Haku-
lomake on toimitettava pe 
18.5. klo 14 mennessä osoit-
teeseen: Haukiputaan seura-
kunta, taloustoimisto, Kirk-
kotie 10, 90830 Haukipudas. 
Lisätietoja: Erkki Mikkonen, 
p. 040 5601 961.
Kirkonesittelijöiden haku-
aikaa on jatkettu. Aiemmin 
saapuneet hakemukset ote-
taan huomioon. Työpaikko-
ja haetaan vapaamuotoisel-
la hakemuksella. Hakemus-
ten tulee olla perillä pe 18.5. 
klo 14 mennessä Haukipu-
taan seurakunnan taloustoi-
mistossa, osoite Kirkkotie 10, 

90830 Haukipudas. Li-
sätietoja: Valma 

Liedes, p. 040 
5946 581.
Tivoliret-
ki Ouluun 
työnha-
kijoiden 
perheil-
le to 7.6. 

Lähtö Link-
ki-kirppiksen 

edestä (Herra-
lantie 1) klo 15 ja 

paluumatkalle Oulus-
ta lähdetään klo 19. Retken 
hinta 10 € / hlö sis. matkat, ti-
volirannekkeen ja ruokalipun 
tivolialueella (makkaraperu-

nat ja juoma). Alle 18-vuo-
tiaat vain huoltajan seuras-
sa. Ilm. ja retkimaksu Link-
ki-kirppiksen kassalle 28.5. 
mennessä. Järj. Haukiputaan 
seurakunta ja työnhakijat ry.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: raamattu-
luokka pe 11.5. klo 18.30 Jo-
kelan mökillä, äitienpäivä-
seurat su 13.5. klo 17 ry:llä, 
kevätjuhla to 17.5. klo 15 
ry:llä, Kello: raamattuluokka 
pe 11.5. klo 17.30 ry:llä, myy-
jäiset la 12.5. klo 12 ry:llä, 
päiväkerho ma 14.5. klo 17.30 
ry:llä, Jokikylä: Isojen ja pien-
ten raamattuluokka la 12.5. 

klo 18 ry:llä, nuortenilta la 
12.5. klo 19 ry:llä, yhteispäi-
väkerho ti 15.5. klo 17.30 
ry:llä kevätjuhlaharjoitukset.
Kastetut: Elsa Sofia Kallio, 
Elsi Maisa Matleena Tuo-
minen, Alvar Elia Hytönen, 
Sampo Tapani Lahdenkaup-
pi, Paulus Erkki Valentin Nie-
melä, Valde Aaron Myllyne-
va, Helmi Sofia Sieppi, Riku 
Ilmari Ukkola.
Kuollut: Pekka Aatos Alasal-
mi 79, Aarne Juhani Riikola 
72.

Haukiputaan kirkon kamarikuoron

Kevätkonsertti
Haukiputaan srk-keskuksessa 

helatorstaina 17.5. klo 19.

Johtaa Hannu Niemelä. 
Yksinlaulu Maija Lauri.

Urut Elias Niemelä.

Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa.

Äitienpäivän runo- ja musiikki-ilta

- Äitiyden 
monet kasvot

Su 13.5 klo 18 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa, Kissaojantie 12.
Mukana mm. Askeleet Kempeleestä ja 

Uusi Ääni Oulunsalosta, sekä Marjo Irjala, 
Taru Pisto ja Outi Äärelä. Lastenhoito järjestetty. 

Tervetuloa läheltä ja kaukaa!

Vihki-info 
helatorstaina 17.5. klo 15 vanhassa kirkossa. 
Tilaisuudessa kerrotaan toimituksesta, kaavavaihtoeh-
doista sekä esitellään vihkitilaisuuden musiikkia.

Yhteisvastuun 
kiitosilta 

ti 15.5. klo 18.30 
kirkonkylän 
seurakunta-

kodissa.

Häämusiikki-ilta 
pe 11.5. klo 19 kirkossa. 

Musiikista vastaavat 
kanttorit Hannu Niemelä, 
Else Sassi ja Raimo Paaso 

sekä koululainen 
Lilja Klasila 

laulu. 
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Isovanhempi-lapsenlapsi leiripäivä
Tyrnävän seurakunnan kesäkodilla
Lauantaina 26.5. klo 10–16.
Luvassa mukavaa yhdessä olemista ja yhdessä tekemistä – 
laatuaikaa lapselle ja isovanhemmalle! 
Ilmoittautumiset pe 18.5 mennessä,  p. 044 7521 226.
Hinta: 10 € isovanhemmalta ja 5 € lapsenlapselta 
(Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille).
Päivän järjestää: Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän seura-
kunnat.
Vietetään yhdessä mukava leiripäivä!

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 13.5. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Miia 
Seppänen, avustaa Sa-
ri Salmi, kanttorina Eeva 
Holappa.
Messu su 13.5. klo 13 Jää-
lin kappelissa. Toimittaa 
Miia Seppänen, kanttori-
na Eeva Holappa.
Helatorstain jumalan-
palvelus to 17.5. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Tahkokorpi, avustaa 
Seija Lomma, kanttori-
na Jarkko Metsänheimo.

Äitienpäivä- ja kevätlaulu-
jen ilta su 13.5. klo 18 Jää-
lin seurakuntatalolla. Juon-
taa Tuomo Nikkola ja muka-
na ovat myös Marjut Uusita-
lo ja Katri Nikula. Yhteislau-
luja, yksinlauluja ja duetto-
ja. Vapaa pääsy! Tilaisuuden 
järjestävät Kiimingin musiik-
kiyhdistys, Kiimingin seura-
kunta ja Kiiminkijoen opisto.
Diakoniatyön taloudellis-
ta ajanvarausta EI OlE maa-
nantaina 14.5. Viikolla 20 ei 
käsitellä lainkaan avustus-
anomuksia. 
Syntymäpäiväjuhla tä-
nä vuonna 70,75 ja 80 vuot-
ta täyttäville to 24.5. klo 17-
18.30 Jäälin kappelilla. Tied. 
ja ilm. 10.5. mennessä, Jaana 
Kontio, p. 040 5793 248 tai 
jaana.kontio@evl.fi.
Juttunurkka ma 14.5. klo 10–
13. Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-

ten eläkeläisten ruokailu 
ma 14.5. klo 11–12 Jäälin kap-
pelilla. Aterian hinta 3 €.
Kotirinteen Juttupiiri ke 
16.5. klo 13–15 (Mäntyku-
ja 2 kerhohuone). Ryhmä on 
avoin keskusteluryhmä elä-
keläisille. Tied. Jaana, p. 040 
5793 248.
Esikkoryhmä ti 15.5. klo 10-
12 Jäälin kappelilla. Ryhmä 
ensimmäisen lapsen saaneil-
le vanhemmille kahvikuppo-
sen äärellä.

lähetysvintti kokoontuu 
maanantaisin klo 12–14 lähe-
tysvintillä kahvittelun, jutus-
telun ja käsitöiden merkeissä.
lähimmäispalvelun tuki-
henkilöilta to 10.5. klo 18 lä-
hetysvintillä Pappilantie 6.  
Kiinnostaako ihmisen autta-
minen tai muu vapaaehtois-
työ. Lisätietoja p. 044 7521 
226.
lumijoen, limingan ja Tyr-
nävän seurakuntien yhtei-
nen, keväinen kehitysvam-
maisten messu ti 15.5. klo 10 
Lumijoen kirkossa. Jumalan-
palveluksen jälkeen kirkko-
kahvit srk-talolla  tai sään sal-
liessa pihalla srk-talon edus-
talla. Lämpimästi tervetuloa! 
T. pappi Elina, diakoniatyön-
tekijät Marjo, Heini  ja Riit-
ta sekä kanttori Maili ja sun-
tio Hilkka.
Seurakuntakerhoa ei ole ke 
16.5. Osallistutaan 15.5. ta-
pahtumaan.
Seurakuntakerho, omais-
hoitajat, ystävärengas ja 
muut halukkaat osallistuvat 
ti 15.5. Virsikirkko-tapahtu-

maan, joka on kevätkauden 
päätös. Kuusamon eläkeläis-
ten musiikkipiiri ja veteraani-
mieslaulajat vierailevat ja to-
teuttavat Virsikirkon. Klo 11 
yhteinen ruokailu seurakun-
tatalolla, josta kuljetus kirk-
koon klo 12.30. Tilaisuuden 
jälkeen kahvittelu seurakun-
tatalolla.
Tupoksen Olohuonees-
sa avoimet ovet ti 15.5. klo 
13.30–15 Vanamon yläkerras-
sa. Tervetuloa mukaan työt-
tömät, eläkeläiset, ”kotivan-
hemmat”, lapsineen ja kaik-
ki, joilla on päivisin aikaa. Ih-
metellään kevättä kuvin, sa-
noin ja sävelin. Kahvi- ja me-
hutarjoilu.
Päihdekuntoutujien retki 
Kalajoelle ti 22.5. Ilmoittau-
tumiset 15.5. mennessä Kem-
peleen diakoniatyöntekijälle 
Elisa Metsänheimolle, p. 040 
7707 431. Retken hinta 10 €. 
Tarkempi ilmoitus Kempe-
leen kohdalla. 
Rovastikunnallinen omais-
hoitajien leiri 5.–7.6. Rokuan 
kylpylähotellissa. Omavastuu 

50 €, ilm. 15.5. mennessä p. 
044 7521 226 / Ilmonen.
Kuorot:  Tähdet-kuoro ke 
16.5. klo 17–18  ja kirkkolau-
lajien klo 18.30–20.30 harjoi-
tukset srk-talolla. 
Rippikoulutyö: Kesä II-ryh-
män leiri-info ja korttien tar-
kastus ti 15.5. klo 17–18  srk-
talolla. Mukaan rippikoulu-
kortit, henkilötietolomak-
keet täytettynä (jaettu mu-
siikkiopetuksessa) sekä mah-
dolliset korvaustehtävät teh-
tyinä.
Nuorisotyö: Nuortenilta to 
10.5. klo 18–20 Nurkassa. He-
latorstaina 17.5. ei ole  nuor-
teniltaa!
Varhaisnuorisotyö: Siikajo-
en Sankarit -leiri 9–13-vuoti-
aille 25.–27.6. Törmälän maa-
tilamatkailutilalla Siikajoella. 
Sankareille luvassa kivoja ko-
kemuksia, pientä seikkailua, 
uusia ystäviä ja mukavia yllä-
tyksiä. Leirin hinta 30 €, sis. 
kyydin, majoituksen, ruokai-
lut, leiriohjelman ja vakuu-
tuksen. Lisätiedot ja ilmoit-
tautumiset 1.6. mennessä p. 

lastenparkkia sekä päivä-
kerhoja ei ole Helatorstaina 
(17.5.).
Kiimingin seurakunnan päi-
väkerhoihin ilmoittaudu-
taan puhelimitse numeroon 
040 7431 901 viikolla 20 seu-
raavasti: Ma 14.5. klo 9–15,  
Ti 15.5. klo 9–15, Ke 16.5. klo 
9–15, Pe 18.5. klo 9–17. Päi-
väkerho ilmoittautuminen 
koskee myös jo nyt kerhois-
sa olevia lapsia, jotka halu-
avat jatkaa päiväkerholaisi-
na syksyllä 2012.  Päiväker-
hot on tarkoitettu vuosina 
2007–2009 syntyneille lap-
sille. Päiväkerhopaikat ovat: 
Kirkkopirtti, Huttukylän kou-
lu, Alakylän koulu sekä Jää-
lin kappeli. 
Eläkeläiskuoro pe 18.5. klo 
10 seurakuntakeskuksessa, 
johtajana Tuomo Nikkola.
Yhteisvastuukeräyksen pää-
töstilaisuus to 31.5. klo 18 
Suvelassa. Yhteisvastuukerä-
yksen päätöstapahtuma ke-
räykseen osallistuneille va-
paaehtoisille.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
13.5. klo 17 rauhanyhdistys, 
Pertti Lahtinen ja Petri Kul-
mala. Tosimiesten toimintail-
ta ke 16.5. klo 18 rauhanyh-
distys.

Laajemmin 
seurakunnan 
toiminnasta

kotisivuiltamme
www.kiimingin-

seurakunta.fi.

liikuta minua -ulkoilupäivä     
maanantaina 14.5. klo 10–12 urheilukentällä.
sateen sattuessa liikuntahallilla
OHJELMASSA: 
• Tervehdyssanat kunnanjohtaja Pekka Rajala
• Leikkimielisiä kilpailuja / miesten ja naisten sarjat
• LNV Kiltalaisten voimisteluesitys
• Kahvitarjoilu sekä makkaran myyntiä 2 €
• ARVONTA OSALLISTUJIEN KESKEN
NAAPURIT JA YSTÄVÄT  AVUKSI  kuljetuksen järjestämi-
seksi tapahtumaan tai paikanpäällä apuna palvelukodeis-
sa asuville. Lisätietoja: Sari Rautio,  p. 050 5750 822, Sinik-
ka Ilmonen,  p. 044 7521 226, www.vareskeskus.fi.
TERVETULOA! Järjestää Limingan kunta ja seurakunta.

Hautojen hoidot: 
Palveluvalikoima sisäl-
tää: Pitkäaikaiset hoidot 
5 tai 10 vuotta ja kesähoi-
to. Kesähoidot ilmoitet-
tava kirkkoherranviras-
toon kunkin vuoden tou-
kokuun loppuun mennes-
sä, jonka jälkeen kesähoi-
tosopimuksia ei enää ky-
seiselle kesälle tehdä. 

044 7521 236 / Maria Mati-
lainen.
Perhekerhot: Perhekerho ti 
15.5. klo 9.30–11 Koti-Pie-
tilässä. Yhdessäoloa. Vana-
mossa ke 16.5. klo 9.30–11, 
ulkoilua (sään salliessa.)
Bändipyhäkoulu 5–7-vuoti-
aille pe 11.5. klo 13.15–14 se-
kä  Bändikerhot ala-asteikäi-
sille klo 14.15–15 ja 15.15–16 
Vanamon kerhohuoneessa.
leikkipuistopyhäkoulu pe 
18.5. klo 10 Alatemmeksellä, 
Kirmahaka, Peltotie 6. Kir-
konkylällä ke 23.5. klo 10 Kar-
hunleikki, Kedonperäntie 17.
Partio: Markku Korhonen va-
pailla ja vuosilomalla 6.–13.5. 
Markku Korhonen rippikoulu-
leirillä 16.–20.5. Viikolla ei ole 
päivystystä. Ota tarvittaessa 
yhteyttä, p. 044 7521 223.
Rauhanyhdistys: Oulun seu-
dun nuortenilta pe 11.5. klo 
19 Kempeleen ry:llä. Äitien-
päiväjuhla su 13.5. klo 18 

Wanhanajan 
äitienpäiväjuhla 
sunnuntaina 13.5. klo 15 
Hannuksen koululla. Oh-
jelmassa runonlausun-
taa, lauluja ja musiikkia. 
Kakkukahvit. Tuotto Yh-
teisvastuulle. Tervetuloa 
koko perhe juhlimaan! 
Järjestää Hannuksen ky-
läyhteisö ja YV-toimikun-
ta.

Konsertti 
Oulujoen kirkon 

kamarikuoro Gaudiate 
torstaina 10.5. klo 19 

seurakuntakeskuksessa, 
johtajana Lauri Nurkkala.

SEURAKUNNAN 
KESÄKERHOT
2006–2008 syntyneille 
lapsille Koti-Pietilässä 
sekä Vanamossa 
viikolla 23 (4.–8.6.) ja 
viikolla 24 (11.–15.6.).

Voit siis valita viikon sekä 
haluatko lapsesi 
aamu- vai iltapäiväkerhoon.
Aamukerho klo 9–11.30.
Iltapäiväkerho klo 12.30–15.

Joka ryhmään mahtuu 
15 lasta. Etusijalla päivä-
kerholaiset. Ulkovaatetus 
ja omat eväät mukaan!

Ilmoittautumiset 25.5. 
mennessä Koti-Pietilään, 
p. 044 7521 230 ja 
Vanamoon, p. 044 7521 239.

ry:llä.
Kastettu: Topias Tapani Heis-
kari, Atte Juhana Pigg.

Perinteinen 
äitienpäivälounas

Kiimingin seurakuntakeskuksessa 
sunnuntaina 13.5. kello 11–14. 

Lounaan hinta aikuisilta 10 €
alle 12-v. 4 € ja alle 5-v. ilmaiseksi.

Tuotto lähetyksen hyväksi.

Menu
Vihannessosekeitto 

Lihastroganoff, perunat, 
gratinoidut 

aurinkokasvikset
Suutarinlohi

Sienisalaatti, juustosalaatti, kevätsalaatti
tomaattia, kurkkua

Mangokiisseli
kahvi, tee

Leivät, sämpylät, voi, levis
maito, kotikalja, vesi

Tervetuloa!
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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
suljetut 25.5. 

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

www.oulunsalon-
seurakunta.fi

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo

Hartaushetket to 10.5. klo 13 
alkaen Mikevan palveluko-
deissa, Simo Pekka Pekkala.
Omaishoitajien ryhmä to 
10.5. klo 13 Päiväkeskuksen 
takkahuoneessa, Sari Sten-
roth.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
15.5. klo 13.30 palveluasun-
noilla, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ti 15.5. klo 14 tk-sai-
raalan b-osastolla, Simo Pek-
ka Pekkala.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
15.5. klo 15 ryhmäkodissa, Si-
mo Pekka Pekkala.
Aikuisten raamattupiiri ti 
15.5. klo 16 srk-talon kappe-
lihuoneessa, Simo Pekka Pek-
kala.
Niittypirtin seurakuntapiiri 
ke 16.5. klo 12.30 kerhohuo-
neessa, Hanna Kaisto-Vanha-
mäki, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ke 16.5. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heikki-
nen.
Rukouspiiri ke 16.5. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
lähetysilta ke 16.5. klo 19 
Niina Leinonen-Light`lla, 
Pääskyntie 10 as 1, Anja Hä-
mäläinen, Jouni Heikkinen.
Kylmälänkylän kappelin 
50-vuotisjuhla to 17.5. klo 
12.
Päihdekuntoutujien retki ti 
22.5. Kalajoelle. Katso tar-
kemmat tiedot Kempeleen 
srk:n ilmoituksesta. 
Omaishoitajien rovastikun-
nallinen leiri 5.–7.6. Rokuan 
kylpylähotellissa. Leirin hin-
ta 50 € sisältää matkat, ma-

joituksen, ruokailut ja ohjel-
man. Tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset viim. 15.5. men-
nessä kirkkoherranvirastoon 
p. (08) 5331 284.
Kuorot: Ke 16.5. klo 17 lap-
sikuoron ja klo 18.30 kirkko-
kuoron harj. seurakuntata-
lossa.

Seurakunnissa tapahtuu  10.–17.5.2012

Äitienpäivälounas su 13.5. 
klo 11–14 srk-talolla ks. ilm.
Äitienpäivän runo- ja mu-
siikki-ilta ” Äitiyden monet 
kasvot” su 13.5. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Kissaojantie 12. Mukana Uu-
si Ääni/ Taru Pisto, Askeleet/ 
Marjo Irjala ja Outi Äärelä.
Kyläkamarin lauluhetki ke 
16.5. klo 112 Tuomo Kangas.
Hartaus ke 16.5. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Päivi Liiti.
lähetysilta ke 16.5. klo 18 toi-
mitalolla. Kevätkauden päätös.
Ei seurakuntakerhoa  17.5.
Pyhäkoululaisten perheretki 
Raaheen Victoriinaan la 19.5. 
klo 9.30–15.30 (lähtö ja paluu 
Vattukuja 2 pihalla). Pyhä-
koululainen, jos et ole vielä il-
moittautunut niin laita viestiä 
tai soita: Hannele, p. 044 7453 
850 / hannele.heinonen@evl.
fi. Vielä ehdit mukaan! 
Nuorisotyö: lasten kesälei-
rien ilmoittautuminen on 

Kirkonkylän ry: Myyjäistava-
roiden vastaanotto ja ruokai-
lu la 12.5.  klo 15, myyjäiset 
klo 16.30. Äitienpäiväjuhla su 
13.5. klo 13, Timo Määttä.
Salonpään ry: Aikuisten ilta 
ry la 12.5.klo 18.

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. 
laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 

Limingan rovastikunnan

Omaishoitajien leiri
5.–7.6. Rokuan kylpylähotellissa
Kuljetus linja-autolla: lähtö Oulunsalon seurakuntatalol-
ta (myös hailuotolaiset) klo 10, paluu torstaina n. klo 15. 
Leirin omavastuuhinta 50 € / henkilö, sisältää  kuljetuk-
sen, täyshoidon hotellissa ja ohjelman.
Ilmoittautuminen ja tarkemmat tiedot leiristä 15.5. men-
nessä, p. 044 7453 853 / diakonissa Päivi.

liikuta minua -kampanja
Valtakunnallinen vapaaehtoistoimintaa ja liikuntaa ko-
rostava tapahtuma Oulunsalossa maanantaina 14.5.
Kulkue lähtee Salonkartanosta klo 13 ja saapuu Kaup-
pakeskus Kapteeniin n. klo 13.30. Kapteenissa yhtei-
nen jumppatuokio, vetäjänä liikuntasihteeri Satu Haa-
janen. Kansalaisopiston senioreiden liikuntaesitys ”Iloi-
sesti matkaan”. Kahvi- ja mehutarjoilu.
Tervetuloa mukaan liikkumaan ja 
liikuttamaan!  Tule yksin tai kaverin 
kanssa.
Järjestää: Oulunsalon kunta, 
Oulunsalon seurakunta, 
vapaaehtoiset. 

IPANA-Olympialaiset päivä-, 
parkki- ja perhekerholaisille
seurakuntatalolla ja sen pihapiirissä

Ti 15.5. klo 9–11 Parkkikerholaiset ja 
Vattukujan kerholaiset
Ti 15.5. klo 13–15 Repun päiväkerholaiset
Ke 16.5. klo 9.30–11.30 Perhekerhot
Ke 16.5. klo 13–15 Salonpään 
päiväkerholaiset

Lajeina hassunhauskoja "urheilulajeja".
TERVETULOA!

Äitienpäiväkakkuja 
tilattavissa!

Tarkemmat tiedot 
ja tilaukset virastosta 

p. (08) 5142 700

Tuotto Yhteisvastuulle. 

alkanut, lisätiedot katso net-
tisivuilta.
Musiikkikerho keskiviikkoi-
sin klo 15–16 Repussa.
Uusi Ääni torstaisin klo 18–
20 seurakuntatalolla. 
Kuorot: keskiviikkoisin lapsi-
kuoro klo 17 ja nuortenkuo-
ro pe klo 19.

Kylmälänkylän kappelin 50-vuotisjuhla 
helatorstaina 17.5. klo 12 kappelissa. 
Toimittaa Jouni Heikkinen, saarna Pekka Kyllönen,
kanttori Ossi Kajava. Jumalanpalveluksen jälkeen 
kahvitarjoilu ja juhla, juhlapuhe Ilkka Mustonen. 

klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Pe 11.5. klo 18.30 sisaril-
ta ry:llä. Klo 19 nuortenilta 
Kempeleen ry:llä. La 12.5. klo 
19 raamattuluokka (4.–6.-lk) 
R. Mertaniemellä ja raamat-
tuluokka-iltakylä (7.–8.-lk) J. 
Karjulalla. Ma 14.5. klo 17.30 
ja 18.30 päiväkerhot ry:llä. Ke 
16.5. klo 19 veljesilta ry:llä. 
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: To 10.5. klo 19 sisarilta 

ry:llä. Pe 11.5. klo 19 pienten 
raamattuluokka Lehto, Rito-
lantie 51. Klo 19 Oulun seu-
dun nuortenilta Kempeleen 
ry:llä. La 12.5. klo 11 kevät-
myyjäiset ry:llä. Klo 19 raa-
mattuluokka-iltakylä (isot) 
Karjula, Muhos. Ke 16.5. klo 
18–20 raamattuluokka ry:llä.
Kastettu: Sakarias William 
Hanhisuanto, Eemil Johan-
nes Kenttälä, Martta Helmi 
Vanamo Poutiainen.

Haudanhoitosopimuksia 
tulevalle kesälle sekä 5 tai 10 vuodeksi 

tehdään toukokuun loppuun saakka seurakunnan 
taloustoimistossa, p. (08) 5331 174. Hoitokausi 
vuosittain 1.6.–31.8. Lisätietoa haudanhoidon 
sisällöstä ja maksuista löytyy kotisivuiltamme 

www.muhoksenseurakunta.fi 

Pää pyörällä? 
Matka valtakunnallisille lähetysjuhlille Haminaan
Lähtö  pe 8.6. klo 8 Oulu: linja-autoaseman tilausajo-
laituri ja klo 8.15 Kempele: kirkonkylän seurakuntata-
lo, Tiilitie 1. Paluu  su iltana 10.6. puolen yön aikaan. 
Yöpyminen: 2 hh / 140 € Sokos Hotel Seurahuone, Kot-
ka. (1 hh / 218 €, mikäli huoneita saatavilla.) Hintaan 
sis. matka, majoitus ja vakuutus Oulun ev.-lut. seura-
kuntien ja Limingan rovastikunnan seurakuntien jäse-
nille. Osallistujille lähetetään retkikirje. Ilm. pe 25.5. 
mennessä leirikeskuspalveluun, p. (08) 316 1340 tai 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo (myös Limingan rov.
kunnasta ilm. Ouluun). Lisätietoja ohjelmasta www.la-
hetysjuhlat.fi tai matkanjohtajilta: Katja Haipus, 
p. 044 316 1459 ja Minna Sorvala, p. 040 779 7705.

Pää pyörällä? 
Matka valtakunnallisille 
lähetysjuhlille Haminaan

Lähtö  pe 8.6. klo 8 Oulu: linja-autoaseman tilausajo-
laituri ja klo 8.15 Kempele: kirkonkylän seurakunta-
talo, Tiilitie 1. Paluu  sunnuntai-iltana 10.6. puolen 
yön aikaan. 
Yöpyminen: 2 hh / 140 € Sokos Hotel Seurahuone, Kot-
ka.  (1 hh / 218 €, mikäli huoneita saatavilla.) 
Hintaan sis. matka, majoitus ja vakuutus Oulun ev.-
lut. seurakuntien ja Limingan rovastikunnan seura-
kuntien jäsenille. Osallistujille lähetetään retkikirje. 
Ilmoittautuminen pe 25.5. mennessä leirikeskuspal-
veluun, p. (08) 316 1340 tai www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo (myös Limingan rovastikunnasta ilmoittaudu-
taan Ouluun).
Lisätietoja ohjelmasta www.lahetysjuhlat.fi 
tai matkanjohtajilta: Katja Haipus, p. 044 316 1459 
ja Minna Sorvala, p. 040 779 7705.
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Hautausmaan siivoustal-
koot to 10.5. alkaen klo 9. 
Talkoolaisille hernekeitto- ja 
kahvitarjoilu seurakuntako-
deissa, Piippolassa hautaus-
maalla. Varapäivä pe 11.5.
Isä ja lapsi -tapahtuman (pe 
11.5. klo 18 – la 12.5. klo 12 Ah-
venjärvellä) viimeinen ilmoit-
tautumispäivä to 10.5. joko 
matti.saaranen@pyhanta.fi, 

kana Matti ja Ritva Nuorala.
Kastettu: Lari Benjamin Puo-
lakka.

PuLKKiLa
Seurakuntakerhon retki to 
10.5. maatilamatkailu Wilp-
polaan. Lähtö klo 11 srk-ta-
lon pihalta. 
Nuortenilta pe 11.5. klo 16 
srk-talon kerhotilassa.
Äitienpäivämyyjäiset la 
12.5. klo 12–13 ry:llä. Täyte-
kakkuja ja muita leivonnai-
sia. Arvontaa. Kahvitarjoilu. 
Kevätjuhla helatorstaina 
17.5. klo 13 ry:llä.
Pappilan siivoustalkoot pe 
18.5. alkaen klo 9.

PyHänTä
Ehtoollishartaus to 10.5. klo 
10.30 Nestorissa. 
Hartaus to 10.5. klo 14 Kuu-
rankukassa.
Kirkonkylän diakoniapiiri to 
10.5. klo 18 Riitta ja Jouni Lai-
neella, Einontie 5. 
Nuorten keskusteluilta la 
12.5. klo 19 ry:llä.
Äitienpäiväjuhla sekä Py-
hännän Mll:n 85-vuotis-

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

Kirkkoherra
lääninrovasti
Erkki Piri
p. 020 7109 861

Vs. kirkkoherra
vt. kappalainen
Saila Karppinen
p. 020 7109 866

Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 020 7109 731

Perttu Kyllönen
p. 020 7109 871

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17

Toimistot suljettu 
pe 4.5.

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

p. 040 1912 238 tai perttu.kyl-
lonen@evl.fi, p. 040 5836 278.
Kuorojen yhteisharjoituk-
set ke 16.5. klo 17 Rantsilan 
srk-talossa. Kuorot: Kestilän 
mieskuoro, Piippolan vete-
raanikuoro, Rantsilan vete-
raanikuoro, Pulkkilan lapsi-
kuoro ja Rantsilan Stellat.  
Kerhot ja kuorot kokoontu-
vat vetäjien ilmoittamina ai-
koina.  

KeSTiLä
Järvikylän diakonia- ja lähe-
tyspiiri to 10.5. klo 11 Aino 
ja Jorma Marttilalla, Yli-Ka-
riojantie 50.
Seurakuntakerhon ja ystä-
vänkammarin kevätkauden 
päätös pe 11.5. Kokoontumi-
nen klo 10 srk-kodille, josta 
yhteiskyydein Seppo Karppi-
selle Koskitielle. Kotimuseon 
esittely. Ruokailu srk-kodissa.
Ry:n kevätmyyjäiset la 12.5. 
klo 10–13 vanhalla srk-talolla.
Nuortenilta ti 15.5. klo 17 
kerhokodissa.
Kevätjuhla to 17.5. klo 12 
ry:llä.

PiiPPOLa
Seurakuntakerho ti 15.5. klo 
12 Väinölässä.
Herättäjän kirkkopyhä hela-
torstaina 17.5. Messu klo 10 
kirkossa. Ruokailu, kahvit ja 
seurat seurakuntakodissa, mu-

Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 10.5. klo 
10.30 Kauttarannassa.
Raamattu- ja Tuumailupii-
ri to 10.5. klo 18 Temmeksen 
srk-talolla kokoontuu viimei-
sen kerran tälle keväälle kah-
vitarjoilun merkeissä.
Hartaus pe 11.5. klo 13.30 Le-
polassa.
Aamukammari ei ole keski-
viikkona 16.5.
Seurakuntakerhon retki ke 
16.5. Puolangalle. Lähtö klo 
9 Tyrnävän srk-talolta.
Nuortenilta pe 11.5. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla.
Rippikoulut: Rippikouluryh-
mä II teemailta to 10.5. klo 
17–19 Tyrnävän srk-talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Myyjäiset la 12.5. klo 12 Ma-
dekosken ry:llä, ruokailu al-
kaa klo 11 ja iltaohjelma klo 
19. Hartaus su 13.5. klo 14.30 
VillaTyrnissä.
Murron rauhanyhdistys: Äi-
tienpäiväseurat su 13.5. klo 
16 ry:llä.
Kastettu: Verner Viljami 
Heikkala, Venla Elmiina Lau-
rila, Jiri Jouko Matias Ojala, 
Eemil Eero Mikael Paananen, 
Marjo Eveliina Rytilä.
Kuollut: Keijo Antero Alata-
lo 59.

Maakirkko
helatorstaina 17.5. 
klo 13 Röön Retretissä, 
Kylmäläntie 135a.

juhlat su 13.5. Perhekirk-
ko klo 12. Juhla seurakunta-
kuntatalossa, mukana lap-
si- ja nuorisokuorot. Mah-
dolliset muistamiset MLL:n 
Pyhännän osasto, tilinro 
FI9653730240006237.
Seurat su 13.5. klo 19 ry:llä.
Kylvönsiunaus ke 16.5. klo 
10 Tavastkengällä kylätalon 
lähellä olevalla pelolla.
Seurakuntakerho ke 16.5. 
klo 12 srk-talossa.
Kastettu: Aino Erika Hanne-
le Kangas, Matilda Helmi Lu-
mina Makkonen.

RanTSiLa
Seurakuntakerho to 10.5. 
klo 13 Rauhalassa
lauluhetki pe 11.5. klo 14 
Pohjantähdessä. 

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.kyl-
lonen@evl.fi tai p. 040 583 6278.

lIIKUTA MINUA 
–tapahtuma
maanantaina 14.5. klo 13–15 
Tyrnävän torilla

Ohjelmassa:  
puhe Tauno Uitto
alkujumppa Sari Holapan vetämänä
ohjattu kävelykierros
yhteislaulua Pentti Korkiakosken johdolla
mukavaa yhdessäoloa kahvin ja munkin kera
Tilaisuuden juontaa Veli-Matti Hietikko.

Järjestää Tyrnävän kunta, Tyrnävän seurakunta,  
Lakeuden Palveluyhdistys ry ja Villa Tyrni.

www.vareskeskus.fi 

Perhetapahtuma
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, hevosratsastus
• Pihasählyturnaus alkaen klo 10
• Kävely- ja pyöräilylenkit klo 12

Haudanhoitosopimukset
Seurakunta tekee viiden ja kymmenen vuoden haudan-
hoitosopimuksia sekä kesähoitosopimuksia. Sopimus-
pyyntöjä otetaan vastaan toukokuun loppuun saakka 
taloustoimistossa (08) 5640 620. Hoitosopimus sisältää 
haudan pinnan nurmi- ja hiekkahoidon, kukat ja kukki-
en hoidon sekä kastelun. 

Kevätretki Nellin ja Niilon kesäkotiin
perhe- ja päiväkerholaisille
ma 21.5. reitti: Rantsila – Pulkkila
ke 23.5. reitti: Pyhäntä – Kestilä – Pulkkila
(tarkempi aikataulu ilm. myöhemmin)
Matkan hinta 10 € / henkilö. Alle 1-v. ilmaiseksi. Hintaan 
sisältyy matkat, lounas ja pääsylippu Pellepuistoon. 
Ilmoittautumiset viimeistään 10.5. Johannalle, 
p. 044 518 1141 tai Sirkulle, p. 040 742 7669.

” K A I K K I  H Ä N  K A S V A T T A A ”

Isovanhempi-lapsenlapsi leiripäivä
Tyrnävän seurakunnan kesäkodilla

lauantaina 26.5. klo 10–16
Luvassa mukavaa yhdessä olemista ja yhdessä tekemistä 
– laatuaikaa lapselle ja isovanhemmalle! Ilmoittautumi-
set ma 21.5 mennessä Salmelle, p. 044 7372 631.
Hinta: 10 € isovanhemmalta ja 5 € lapsenlapselta 
(Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille)

Päivän järjestää: Limingan, Lumijoen 
ja Tyrnävän seurakunnat.

Vietetään yhdessä mukava leiripäivä!

Hyvä vapaaehtoinen
Vares-verkosto järjestää vapaaehtoisille suunnatun tuetun 
loman Lomakoti Onnelassa Haukiputaalla 1.–6.10. Loman 
omavastuuosuus on 20 €  / hlö / täysihoitovrk.
Lomatuki myönnetään taloudellisin, sosiaalisin ja tervey-
dellisin perustein. Hakukaavakkeita ja lisätietoja lomas-
ta saa suoraan Vares-keskuksesta Marja Pääkkö, p. 044 
7861617 tai Sanna Perälä, p. 044 786 1604 tai diakonia-
työntekijä Salme Kinnuselta, p. 044 7372631.
Hakuaika lomalle on 1.5.–10.6. Palauta hakulomake huo-
lellisesti täytettynä osoitteeseen: Vares-keskus Harja-
päänkatu 32, 90120 Oulu tai Tyrnävän diakoniatoimis-
toon, Mankilantie 1. 

limingan rovastikunnan omaishoitajien leiri 
5.–7. kesäkuuta Rokuan kylpylähotellissa.
Osallistumismaksu 50 € sisältää kyydin, majoituksen, ruo-
kailut ja ohjelman. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 15.5. 
mennessä Riitta Pesoselle, p. 044 7372 630.

Seurakunnan kesäretki Posiolle ja Ranualle 
18.–19. kesäkuuta. Majoittuminen Posion seurakunnan lei-
rikeskuksessa 4–6 hengen huoneissa. Käyntikohteina mm. 
Pentik-mäki ja Ranuan eläinpuisto. Osallistumismaksu 70 
€/ aik. ja 35 €/ lapsi alle 12-v. sisältäen kyydin, majoituk-
sen omin liinavaattein, kolme lämmintä ateriaa, ilta- ja aa-
mupalan sekä pääsylipun eläinpuistoon. Ilmoittautumiset 
24.5. mennessä kirkkoherranvirastoon p. (08) 5640 600.

Tuotto 
Yhteisvastuukeräykseen

Pulkkilan ja Kestilän kirk-
kokuorojen sävelhartaus
to 17.5. klo 19 Piippolan 
kirkossa.

Seurakuntaretki 
Valamon ja lintulan 
luostareihin

Ti 5.6. reitti: Rantsilan srk-
talo – Pulkkilan srk-talo – 
Piippolan kirkon parkki-
paikka
To 7.6. reitti: Kestilän srk-
koti – Hyvölänranta – Py-
hännän srk-talo 
Retket ovat kaikille seura-
kuntalaisille avoimia. Ret-
kelle voi lähteä myös lap-
sia huoltajineen. Retken 
hinta 35 €, sis. kyydin, lou-
naan, opastetut kierrokset 
luostareissa ja päiväkah-
vit. Sitovat ilmoittautumi-
set viimeistään ma 21.5. 
kirkkoherranvirastoon 
p. 0207 109 860. 

Kirkkoherra, 
lääninrovasti

Erkki Pirin
läksiäisjuhla 
sunnuntaina 20.5.

Piippolassa

- klo 11 messu kirkossa
- kunniakäynti 

sankarihaudoilla
- klo 13 ruokailu ja juhla 

Piippolan ammatti- ja 
kulttuuriopistolla

Juhlaan järjestetään 
kyyditys. Aikataulu 
ilmoitetaan myöhemmin. 

Ompeluseurat pe 11.5. klo 19 
ry:llä.
Varttuneiden kerho ti 15.5. 
klo 12 Pirkko Jokiolla, Kivitie 4.
Nuortenilta ke 16.5. klo 17 
Nuppulassa.
lähetystilaisuus helators-
taina 17.5. klo 10 messun jäl-
keen srk-talossa.
Kevätjuhla helatorstaina 
17.5. klo 13 ry:llä.
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Arkkipiispa Kari Mäkinen otti kirkolliskokouksen 

avajaispuheenvuorossa maanantaina kantaa 

julkisuudessa käytyyn keskusteluun vanhoillis-

lestadiolaisesta liikkeestä. Arkkipiispan mukaan van-

hoillislestadiolaisuuden kautta on tullut näkyviin, et-

tä kaikilla yhteisöillä on varjonsa. 

– Jos varjoa ei tunnista ja näkee peilissä vain ihanteen 

sävyttämän kuvan, ei voi aidosti ja pakottomasti iloi-

ta omasta hengellisestä perinnöstään, Mäkinen totesi.

Pirjo Luokkala arvioi, että arkkipiispan puhe tär-

keällä foorumilla hämmentää lestadiolaisuuteen kuu-

luvia rivikristittyjä.

– Minä ajattelen, että piispojen tehtävä on raken-

taa, ei repiä. Arkkipiispan tulisi olla myös armon vies-

tin viejä. Sitä en kuullut hänen puheestaan. Pikem-

minkin siitä välittyi mielestäni jonkinlainen armot-

tomuus.

Luokkala kysyy suoraan, oliko puheen tarkoitukse-

na ajaa lestadiolaista liikettä lähemmäksi kirkon ul-

ko-ovea. 

Luokkalan mukaan ihmisten tulisi ymmärtää se, et-

tä arkkipiispan mainitsema varjo, pahuus, on läsnä 

kaikkialla maailmassa, myös hänen tuntemassaan he-

rätysliikkeessä.

– Mutta pahuus, esimerkiksi pedofilia, ei ole liik-

keessä julistetun opetuksen syy, hän toteaa painok-

kaasti.

Arkkipiispan puhe on luettavissa kokonaan kirkon 

verkkosivuilta, www.evl.fi.

Lestadiolaismiehet 
eivät päätä 
naisen – minun 
– elämästäni, 
jos liikkeen 
ulkopuolella niin 
ajatellaan.

Kempeleläinen 
vaikuttajanainen ei tunne 
lestadiolaisuutta, joka 
– julkisuudessa esitetyn 
väitteen mukaan – on 
sisäänpäin kääntynyt 
yhteisö.
Pirjo Luokkalan elämäntyö 
kasvattajana palkitaan 
äitienpäivänä mitalilla. 

Kempeleläisäidille Pirjo 
Luokkalalle ensi sunnun-
tai on harvinaislaatuinen, 
peräti ainutkertainen päi-

vä. Hän saa tuolloin president-
ti Sauli Niinistöl-
tä Suomen Val-
koisen Ruusun ri-
tarikunnan I luo-
kan mitalin yh-
dessä 32 muun äi-
din kanssa.

Pirjo Luokka-
lalla on 14 lasta, 
mutta hän itse sa-
noo suorapuhei-
sesti, ettei mitalia 
saada vain synnyttämällä. Suur-
perheen äiti on monessa muka-
na, kuten kunnallispolitiikassa ja 
vapaaehtoistoiminnassa. Luok-
kalan perheessä on kehitysvam-
mainen down-lapsi, mikä on in-
nostanut äitiä paneutumaan tar-
molla erityistä tukea tarvitsevien 
lasten ja heidän läheistensä hy-
vinvointiin. 

Kaukana 
sisäpiiristä 
Aktiivisuutensa vuoksi Pirjo 
Luokkalan on vaikea hyväksyä si-
tä, että vanhoillislestadiolaisuut-
ta kuvataan julkisuudessa yhä uu-
destaan omiensa puoleen käper-
tyväksi sisäpiiriksi.

Häntä kum-
mastuttaa myös 
mielikuva aliste-
tuista lestadiolais-
äideistä.

– Lestadiolais-
miehet eivät pää-
tä naisen – minun – elämästäni, 
jos liikkeen ulkopuolella niin aja-
tellaan, päättäväinen ja itsellinen 
nainen sanoo.

– Minä päätän itse, miten ha-
luan elää. Tämä on oma sydämen 
valintani. Minun elämäni ei ole 
parempi kuin muiden, mutta ei 
huonompikaan, hän sanoo.

– Toivon, että voin jatkossa-
kin säilyttää kirkossa uskonnon-
vapauden: elää sellaista elämää, 
minkä olen omassa mielessäni it-
selleni oikeaksi päättänyt. Minul-
le on oikea tapa elää, että otan lap-
set vastaan Jumalan lahjana. Mut-
ta en ajattele, että lunastan lapsil-
lani oman taivaspaikkani, Luok-
kala sanoo.

Lestadiolaisuus – 
itsellisen naisen oma valinta

Naisen arvostaminen 
tulee kotoa
Pirjo Luokkalan edesmennyt isä 
Voitto Savela oli Suomen Rau-
hanyhdistysten Keskusyhdistyk-
sen pitkäaikainen pääsihteeri. Ty-
tär muistelee isäänsä, kuten myös 
äitiään, lämpimästi. Lapsuuden-
perheessä oli tapana illalla ko-
koontua yhteen keskustelemaan 
muun muassa yhteiskunnallisis-
ta asioista.

– Ne olivat ihania hetkiä. Isä 
oli herrasmies, hän arvosti naisia. 
Minä olen saanut kodin perintö-
nä ymmärryksen, että olen arvo-
kas ihminen naisena. Se on lujasti 
itsetunnossani. Jo taustani vuok-
si minun on vaikea kuvitella les-

tadiolaisäitejä jon-
kinlaisena alistet-
tuna joukkona. 

– Isältä opin 
myös kiinnostuk-
sen yhteisiin asi-
oihin. Monet les-
tadiolaiset, kuten 
minä, olen muka-
na yhteiskunnalli-
sessa päätöksente-
ossa. Siksikin syy-

tökset sisäpiiriläisyydestä tuntu-
vat vieraalta: minun tuntemani 
lestadiolaisuus ei sitä ole.

Kuka tahansa voi väsyä, 
yksinäinenkin
Julkisuudessa on puhuttu paljon 
isojen perheiden väsyneistä lesta-
diolaisäideistä. 

– Kyllä minä olen välillä väsy-
nyt, mutta niin voi olla sellainen-
kin nainen, jolla ei ole yhtään las-
ta. Väsyminen on luonnollista. 

– Miksi uupuminen pitää yh-
distää niin lujasti ja leimallisesti 
juuri lestadiolaisäiteihin? Yleistä-
minen on vaarallista ja oudoksut-
taa, Luokkala pohtii.

Hän painottaa, 
että vanhoillisles-
tadiolaisessa liik-
keessä kehotetaan 
rohkeasti hake-
maan apua, jos vä-
symys jatkuu. 

– Lestadiolai-
suuteen kuuluvissa sisarilloissa 
viesti on selvä: hakekaa tarvitta-
essa apua. 

Luokkala lisää, että kehotus 
hakea apua tarkoittaa nimen-
omaan asiantuntijoiden – ei he-
rätysliikkeen – puoleen käänty-
mistä. 

hyvällekin 
palstamillejä
Pirjo Luokkala uskoo, että vii-
meaikojen julkisella kirjoittelul-
la vanhoillislestadiolaisuudesta 
on ollut liikkeelle paljon hyviä-
kin seurauksia. Hänen mukaansa 
avoimuus lestadiolaisten kesken 
on lisääntynyt. Esimerkiksi per-
heiden asioista keskustellaan yhä 

rohkeammin, hän arvioi.
– Liikkeen tervehtymisen kan-

nalta ongelmista ääneen puhumi-
nen on ollut tärkeää. Niiden, jotka 
ovat tehneet väärin, kuuluu saa-
da yhteiskunnan heille määräämä 
rangaistus.

Energinen perheen äiti ja kem-
peleläisvaikuttaja toivoo, että 
myös hyvät asiat liikkeen sisäl-

lä pääsisivät joskus julkisuuteen, 
suuren yleisön tietoon.

– Haluaisin kertoa ihmisille 
esimerkiksi siitä, miten tärkeää 
on tukea nuorten itsetuntoa. Me 
yritämme sitä tehdä liikkeessä. 
Kiinnostaakohan tämä ketään? 
hän pohtii. 

tEKStIt: rIItta hIrVoNEN

Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien alueella myös 
toinen äiti, oululainen Kristiina 
Ketola-Orava palkitaan äitienpäivänä 
presidentin myöntämällä mitalilla. 
Ketola-Oravan ajatuksia äitiydestä 
voi lukea Rauhan Tervehdyksen 
nettilehden (www.rauhantervehdys.fi) 
arkistosta: Rauhan Tervehdys nro 16, 
ilmestyi 5. toukokuuta 2011. 

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

Armoton arkkipiispan puhe

Minun elämäni ei 
ole parempi kuin 
muiden, mutta ei 
huonompikaan.

Pirjo Luokkala sanoo pohtivansa, mahtuvatko vanhoillislestadiolaiset tulevaisuudessa enää kirkon jäseniksi. 


