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Vastarannan Kiiski 

Keskusteleva kirkolliskokous

Pääkirjoitus

Vahvat naiset
seurakunnassa
Sanna Valkiala jatkaa keskustelua Kirkko 
& Kaupunki -lehden mielipidepalstalla.

”Jonna Westerholm toivoi kirkkoon li-
sää tilaa ja hyväksyntää elinvoimaisille ja 
valovoimaisille naisille (K&K 25.4.). Vali-
tettavasti toive on kristinuskon perusteet 
huomioon ottaen mahdoton, vaikkakin 
Jeesusta voidaan pitää aikansa feministinä.

Vahva nainen aiheuttaa seurakunnassa 
väistämättä jossain määrin pelkoa ja häm-
mennystä, sillä kristillinen usko perustuu 
vahvalle mieheydelle ja heikolle naiseudelle. 
Olen valaissut tätä väitettä kysymällä kristi-
tyiltä, miltä heistä miehinä tuntuisi, jos val-
takirkko perustuisi Äitiin, Tyttäreen ja Py-
hään henkeen, ja jossa syntiinlankeemuk-
sen perussyy olisi vyörytetty heikon miehen 
harteille. Monesta se tuntuisi pelottavalta ja 
ahdistavalta, ja tällainen uskonto yksipuoli-
suudessaan olisikin rampa.”

Kirkko&Kaupunki 9.5.2012

Perimmäinen
tarkoitus
Sana-lehden toimittaja Markus Partanen 
oli kevätjäillä hiihdellessään kokenut löy-
täneensä olemisen perimmäisen tarkoi-
tuksen.

”Suomalainen, varsinkin suomalainen 
mies, koukkaa Jumalan luo usein metsän 
tai tunturin kautta.

Metsässä mies voi olla yksin tai toverei-
den seurassa. Hän saa olla rauhassa omis-
sa oloissaan, pysähtyä kohtaamaan omin-
ta sisintä ja Korkeinta.

Merkillisellä tavalla Luojan kuiske 
luonnossa tuntuu hyvälle sisimmässä. Py-
hä Henki hoitaa väsynyttä, taakoitettua 
luonnon kautta.

Aarniometsän, tunturiylängön tai vaik-
kapa erämaajoen kauneus avaa olemisen 
perimmäisen tarkoituksen. Tulee tunto, 
että olen osa jotain suurempaa.”

Sana 10.5.2012

Muut lehdetAatoksia

samalla se voi kertoa Jumalalle kuu-
lumisia maan päältä. Maailman lo-
pussa Jeesus tulee noutamaan mei-
dätkin sitten taivaan kotiin.

Tytär: Ei kai se tuu ihan vielä?
Isä: Ei. En mä usko. 

Miten niin?
Tytär: Mä ainakin 

haluaisin mieluum-
min olla maan päällä 
kuin taivaassa. Mun 
mielestä maan päällä 
on kivempaa kuin tai-
vaassa.

Isä: Vai niin. No, 
sehän kuulostaa ihan 

hyvältä. Mutta ajattele, että taivaas-
sa ei ole enää huolia ja murheita. 
Sormeen ei tuu enää pipiä ja iskällä-
kin on enemmän aikaa leikkiä sun 
kanssa. 

Tytär: No sitten mä haluankin 
taivaaseen. Mutta ihan vähän ajan 
päästä.

MIKKO SALMI
Kirjoittaja on oululainen pastori, jota voi 
kuunnella päivittäin myös Radio Deissä. 

Kuka 
ihmeen 
Pilvi?

Kävin kuusivuotiaan tyttäre-
ni kanssa mielenkiintoisen 
teologisen keskustelun. Jut-
tutuokiomme eteni jotenkin 

tähän tapaan:
Isä: No, mitäs teitte eskarissa tä-

nään?
Tytär: Käytiin metsäretkellä ja et-

sittiin aarretta. No, mitä sää isi oot 
tänään tehny?

Isä: Oon valmistellu saarnaa, jo-
ka pidetään helatorstaina.

Tytär: Mistä sä oikein aiot pu-
hua?

Isä: No siitä, kun Jeesus astui 40 
päivän päästä pääsiäisestä taivaa-
seen.

Tytär: Miten taivaaseen voi as-
tua? Eikö sinne pi-
kemminkin pitäisi 
lentää?

Isä: Aivan joo, it-
se asiassa Raamatun 
tekstin mukaan pilvi 
vei Jeesuksen taivaa-
seen. 

Tytär: Kuka ih-
meen Pilvi?

Isä: No, ei kukaan 
Pilvi. Uskontunnustuksessa käyte-
tään vain tuollaista vanhalta kuu-
lostavaa termiä, kuin astui ylös tai-
vaisiin. Oikeammin se Jeesus var-
maan lensi.

Tytär: Miksi se Jeesus meni tai-
vaan kotiin? Eikö se viihtynyt mei-
dän ihmisten seurassa?

Isä: En mä usko, että sillä oli kau-
heesti mitään meitä ihmisiä vastaan. 
Se vaan halusi mennä välillä tapaa-
maan omaa isäänsä taivaan kotiin ja 

Miten taivaaseen 
voi astua? 
Eikö sinne 
pikemminkin 
pitäisi lentää?

Pyysimme Oulun hiippakunnan kirkolliskokous-

edustajia kommentoimaan tunnelmia viime vii-

kolla pidetyn kirkolliskokouksen jälkeen. 

”Täällä reuna-alueilla olen tottunut siihen, että 

keskustelu on joskus ilkeää. Kirkolliskokouksessa 

yllätyin siitä, että keskustelussa vain asiat riitelivät, 

eikä ketään tölvitty.” (Veikko Guttorm)

”Innostunut ja nöyrä! Kirkolliskokouksessa oli 

108 asiantuntevaa, sujuvasanaista, erilaista ja mie-

lenkiintoista edustajaa. Heitä kuunneltuani ja hei-

dän kanssaan keskusteltuani tiedän, että kirkon asi-

at ovat osaavissa käsissä.” (Juha Kultima)

”Uudesta kirkolliskokouksesta jäi vanhallekin 

hyvä tunne. Joukko tuntuu olevan hyvin keskuste-

leva ja asiallinen. Lievää yli-innokkuutta uudistuk-

siin tuntui joillakin olevan, mutta uskoakseni se on 

pieni vähemmistö, joka ei kirkkoa kaada – ainakaan 

vielä.” (Erkki Kujala)

”Innostunut, positiivinen ajatusmaailma on 

päällimmäisenä. Olen hallintovaliokunnan jäsen ja 

mukana niissä pohdinnoissa, joissa pyrimme löytä-

mään hallinto- ja seurakuntamallin joka parhaiten 

palvelee seurakuntalaisen elämää kirkon jäsenenä 

tilanteessa, jolloin tulot ovat alenemassa, mutta 

menot nousussa. ” (Antero Aakko)

”Kirkolliskokousedustajat piispoista lähtien koh-

tasivat toisensa ystävällisessä ja keskustelevassa ilma-

piirissä.” (Raili Kerola)

”Pystymme työskentelemään ja tekemään päätök-

siä kirkkomme parhaaksi.” (Martti Murtoperä)

”Päällimmäiseksi jäi mieleeni kirkolliskokouksen 

työskentelyilmapiiri, joka oli asiallinen, keskustele-

va ja muutoinkin myönteinen.” (Antti Savela)

”Kansankirkkomme on moni-ilmeinen yhteisö, 

jolla on tulevaisuus, kun se vastaa kunkin ajan haas-

teisiin, mutta pitää samalla tinkimättömästi kiinni 

evankeliumin ilosanomasta ja Kristus-kallion murtu-

mattomasta perustasta.” (Janne Kaisanlahti)

”Monipuolisesti osaava ja motivoitunut edusta-

jajoukko teki vaikutuksen.” (Eija Nivala)

”Ensikertalaisena vaikutelma oli hyvin myöntei-

nen ja jollakin tapaa innostunut.” (Juhani Paananen)

”Keskusteleva, uudistunut ja aiempaa dynaami-

sempi ote.” (Pauli Niemelä)

”Kirkolliskokouksen uusi nelivuotiskausi alkoi 

nähdäkseni suuret haasteet tiedostaen ja yhteis-

työn hengessä. Tämä on hyvä ja toivoa herättävä 

merkki.” (Katariina Pitkänen)

”Useamman kauden edustajat sanoivat tätä kes-

kustelevaksi kirkolliskokoukseksi. Se on lupaavaa 

jatkon kannalta. Kirkon sisäisen hajanaisuuden 

ainoa hoitokeino voi olla kunnioittava kohtaami-

nen ja kärsivällinen yhteisen tien etsiminen. Sekin 

on toisen kunnioittamista, kun suostutaan myöntä-

mään, ettei yhteys kaikessa ole mahdollista ja ettei 

pakottamalla yhteyttä synny.” (Pasi Palmu)

Tällaiset kommentit ovat arvokkaita kokemuksia 

ja viestejä, kun kirkko liian usein näyttäytyy medi-

assa keskenään kiistelevänä joukkona. 

Lisää kirkolliskokouksesta sivulla 3.
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Pasi Palmu, Kokkola

Katariina Pitkänen, Oulu

Antero Aakko, OuluMartti Murtoperä, HaapavesiErkki  Kujala, Toholampi Janne Kaisanlahti, Kemijärvi Raili Kerola, Rovaniemi

Antti Savela, Ii

Juha Kultima, Sodankylä

Juhani Paananen, KokkolaPauli Niemelä, Kiiminki

Eija Nivala,  Kalajoki

Veikko Guttorm, Nuorgam

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
kirkolliskokouksessa keskusteltiin muun muassa 
esityksestä, jossa ehdotetaan selvitettäväksi 
mahdollisuutta kirkkoon kuulumattomien vainajien 
maksullisesta siunaamisesta. Kysyimme kaikilta Oulun 
hiippakunnan edustajilta kommenttia asiaan.

Pappisedustajat
EIJA NIVALA, KALAJOKI
Mahdollisuuksien kirkko
Hautaan siunaamisessa on ky-
se jumalanpalveluksesta, kirkon 
perustehtävän hoitamisesta. Sik-
si sitä ei pidä hinnoitella. Ei myös-
kään muita papin palveluja, kuten 
sielunhoidollisia toimituskeskus-
teluja mielestäni pidä laskuttaa. 
Sen sijaan muita kulukorvauksia, 
kuten tilavuokria voidaan harki-
ta. Oikeudenmukaista on ajatella, 
että jäsenyydellä on myös konk-
reettista merkitystä.

PAULI NIEMELÄ, KIIMINKI
Kansankirkon rakentajat
Hautaan siunaaminen on osa ju-
malanpalveluselämää ja kirkon 
julistusta. Ei voi periä maksua. 
Tiloista ja muista kuluista kulu-
korvaus on mahdollinen.

PASI PALMU, KOKKOLA
Tunnustuksellinen
En ole maksullisen siunaamisen 
kannalla. Kirkkoon kuulumatto-
man maksutonta hautaan siunaa-
mista voidaan pitää epäoikeuden-
mukaisena niiden kannalta, jotka 
ovat ikänsä maksaneet kirkollis-
veroa. Mutta siunaustilaisuushan 
ei kohdistu varsinaisesti enää vai-
najaan, vaan läsnä oleviin. Elävil-
le julistetaan evankeliumia. Se ta-
pahtuu "rahatta ja hinnatta".

KATARIINA PITKÄNEN, OULU
Mahdollisuuksien kirkko
Hautaan siunaaminen on evanke-
liumin toivon julistusta. Evanke-
liumi ei ole myytävänä, joten sille 
ei ole hintaa. Tämä koskee siis se-
kä papin että kanttorin työ. Tästä 
ei nähdäkseni voi periä minkään-
laista maksua – ei ainakaan niin 
kauan, kun kirkollamme on kir-
kollisveroon perustuva talous. Oi-
keudenmukaisuuden vuoksi voi-
si olla mahdollista periä kirkkoon 
kuulumattomien hautaan siunaa-
mistilaisuudesta kiinteistökus-
tannuksia. Tähän jälkimmäiseen 
vaihtoehtoonkin suhtaudun vara-
uksella.

Maallikkoedustajat
ANTERO AAKKO, OULU
Kirkko Keskelle Arkea – Keskusta ja 
sitoutumattomat
Kohtuulliset kulut voitaisiin pe-
riä, koska kyseessä on palvelu, 
jonka tuottaminen aiheuttaa seu-
rakunnalle kuluja. Se on myös oi-
keudenmukaista, sillä kirkkoon 
kuuluvat maksavat elinaikanaan 
veroa. Jäsenyys tuo aina etuja jä-
senilleen, jota ei ilman jäsenyyt-
tä saa. Harkinnanvaraisuus tulee 
kuitenkin olla diakonian henges-
sä. Jokaisen tulee päästä asiallises-
ti ja tahdikkaasti viimeiselle mat-
kalleen.

JANNE KAISANLAHTI, KEMIJÄRVI
Kirkko Keskelle Arkea – Keskusta ja 
sitoutumattomat
Siunaamisesta ei voi periä mak-
sua, mutta niistä seurakunnalle 
aiheutuvista kustannuksista, jot-
ka siunaustilaisuuden järjestelyis-
tä aiheutuvat, on oikeudenmu-
kaista periä pieni korvaus. Seu-
rakunnalle aiheutuu kuluja esim. 
kanttorin, suntion ja kirkkoher-
ranviraston kanslistin työajassa 
tai vaikkapa kappelin lämmitys-, 
siivous ym. kuluissa.

RAILI KEROLA, ROVANIEMI
Elävä Seurakunta – Lähellä Ihmistä
Vainajan siunaamisesta ei tule pe-
riä maksua, mutta kappelin vuok-
ra voisi olla. Se sisältäisi suntion ja 
kanttorin kulut. Keskustelu asias-
ta jatkuu yleisvaliokunnassa, jo-
hon itse kuulun.

ERKKI KUJALA, TOHOLAMPI
Uskon ja kirkon tulevaisuuden puolesta
Jos vainaja on kieltänyt kirkolli-
sen siunaamisen, sitä ei pidä suo-
rittaa ollenkaan. Jos kieltoa ei ole 
ja omaiset haluavat, siunaus voi-
daan järjestää. Siitä ei voi missään 
tapauksessa periä maksua, koska 
se on katsottava jumalanpalve-
lukseksi. Kulukorvauksen ja tila-
vuokran voi periä. 

JUHA KULTIMA, SODANKYLÄ
Kirkko Keskelle Arkea – Keskusta ja 
sitoutumattomat
Siunaamisesta ei tule periä mak-
sua. Siunaaminen on kirkon pe-
rustehtäviä, eikä sitä ole syy-
tä hinnoitella ja laittaa hyllylle 
myyntiin. 

MARTTI MURTOPERÄ, 
HAAPAVESI
Kristillisten arvojen puolesta
Itse hautaan siunaamistoimitus 
tulee mielestäni säilyttää maksut-
tomana. Se on jumalanpalvelus ja 
jumalanpalveluksen tulee säilyä 
maksuttomana. Muita ratkaisuja 
tulee etsiä. Aloitteessakin oli tut-
kimisenarvoisia vaihtoehtoja.

JUHANI PAANANEN, KOKKOLA
Uskon ja kirkon tulevaisuuden puolesta
Voidaan, koska vainaja tietää elä-
essään tämän. Toisaalta en pidä
tätä mitenkään tavoitteena. Mie-
lestäni mikäli omaiset eivät mi-
tenkään rajoita papin julistusta, 
kirkon ei ole tarkoituksenmukais-
ta periä maksua.

ANTTI SAVELA, II
Kristillisten arvojen puolesta
Vierastan kirkkoon kuulumatto-
man hautaan siunaamisen mää-
räämistä maksulliseksi, koska 
hautaan siunaaminen liittyy lä-
heisesti seurakunnan jumalan-
palveluselämään ja kirkon tehtä-
vään julistaa evankeliumia riip-
pumatta siitä, kuuluvatko ihmi-
set kirkkoon vai eivät. 

VEIKKO GUTTORM, NUORGAM
Saamelaiskäräjien valitsema edustaja
Ei laajassa Suomessa talous siihen 
kaadu, jos kirkkoon kuulumatto-
matkin siunataan maksutta. Ol-
koon se hyvä ele ihmisille. Eh-
kä muiden työntekijöiden, kuten 
suntioiden työajasta voisi olla pe-
riaatteessa maksu, kaikkihan kui-
tenkin maksaa.

KOONNUT: ELSI SALOVAARA

Lue lisää kirkolliskokouksesta 
pääkirjoituksesta sivulta 2.
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Toimitusta lähestyttiin 
postinjakelijoiden 
käytöstä koskevalla 
palautteella. Siinä meni 
moni asia pieleen. 

• Oveeni on ilmaantunut "Ei 
RT:t, kiitos" -lappu, koska leh-
tiänne jakavat henkilöt käyt-
täytyvät epäasiallisesti talom-
me rapuissa. En ole nauttinut 
siitä, että minulle toimitetaan 
jeesustelulehti kiellosta huo-
limatta, enkä myöskään sii-
tä, että lehdenjakajanne pais-
kovat ovia, sylkevät lattioille 
ja pitävät pahaa ääntä. Otan 
nimenomaan teihin yhteyt-
tä, koska lehdykäisenne tulee 
erikseen jaettuna muista pos-
teista ja ilmaisjakeluista – tä-
mä on teidän ongelmanne.

TERVEISET OULUSTA

Palautetta toimitus@rauhantervehdys.fi / www.rauhantervehdys.fi

Palautetta toimitus@rauhantervehdys.fi 
Jokainen meistä voi 
tehdä maailmasta ja 
lähiympäristöstämme paremman 
paikan elää. Joskus teko voi 
olla suuri, mutta myös pienet 
jokapäiväiset teot läheisten hyväksi 
ovat tärkeitä. Pelasta maailma 
on uusi juttusarja, joka esittelee 
suurten ja pienten tekojen tekijöitä.

Olen tehnyt työtä maahan-
muuttajien kouluavusta-
jana Oulun aikuisluki-
ossa reilun vuoden ajan. 

Opiskelijat ovat parikymppi-
siä nuoria, jotka opiskelevat pe-
ruskoulun oppimäärän suomek-
si 1–2 vuodessa. Heidän taustan-
sa ovat vaihtelevia: osa oppilaista 
on opiskellut yliopistotasolla koti-
maassaan, ja osa ei sukupuolensa, 
etnisen taustansa tai muun syyn 
vuoksi ole voinut opiskella suo-
malaista peruskoulua vastaavaa 
oppimäärää ollenkaan.

Opiskelu antaa näille turvapai-
kanhakijoina Suomeen tulleille 
ihmisille mahdollisuuden sitou-
tua suomalaiseen 
yhteiskuntaan ja 
toimia sen täysi-
valtaisina jäseni-
nä. Haluan, että 
he tuntevat itsen-
sä tervetulleik-
si ja arvokkaiksi. 
Tämä tekee teh-
tävästäni tärkeää 
ja mielekästä. Pa-
rasta on ihmisten 
kohtaaminen.

Ilman työtäni olisin tuskin iki-
nä tutustunut näin moniin maa-
hanmuuttajiin ja kulttuureihin. 
Fiksujen ja huumorintajuisten 
nuorten kanssa on aina ilo työs-
kennellä, oli heidän kansalaisuu-
tensa tai ihonvärinsä mikä tahan-
sa. Erityisen hyvältä tuntuu, kun 
he kertovat elämästään iloineen ja 

suruineen, ja kun he kysyvät neu-
voa luottamuksellisesti. Tällöin 

tunnen olevani 
enemmän ystä-
vä kuin koulun 
henkilökuntaa; 
tärkeä linkki op-
pilaiden ja opet-
tajan välillä.

Olen kohdan-
nut myös kri-
tiikkiä työstäni, 
mutta onneksi 
vain vähän. Use-
at suomalaiset 

tuntuvat ajattelevan, että maa-
hanmuuttajat tulevat tänne vain 
lorvailemaan ja nostamaan toi-
meentulotukea. Tällaisille ihmi-
sille haluan kertoa entisestä oppi-
laastani, joka on asunut Suomessa 
vasta kaksi vuotta, suorittanut pe-
ruskoulun oppimäärän suomek-
si ja opiskelee nyt lukiossa. Hän 

on oppinut kielen niin hyvin, et-
tä opiskelee äidinkieltä suoma-
laisten oppilaiden kanssa. Pitäisi-
kö hänelle sanoa, että mene pois 
Suomesta? Vai kehottaa suomalai-
sia ottamaan hänestä mallia?

Kun aloin ottaa Facebook-ka-
veriksi oppilaitani, tein ikävän 
havainnon. Aina kun uusi maa-
hanmuuttajanuori liittyy kaveri-
listalleni, päättää muutama suo-
malainen kaverini poistua siltä. 
Ilmeisesti he eivät halua olla sel-
laisen kaveri, jolla on ystävinä 
maahanmuuttajia. Tämä on to-
della sääli.

Maahanmuuttoa tapahtuu eri 
syistä, eikä kaikkia voi niputtaa 
samaan ryhmään. Edes turvapai-
kanhakijat eivät ole taustoiltaan 
samanlainen ryhmä, vaan jokai-
nen ansaitsee tulla otetuksi huo-
mioon yksilönä. Jokaisella on eri-
laiset kokemukset.

Maailma olisi parempi paikka, 
jos ihmiset näkisivät toisensa hi-
jab-huivien, ihonvärin, kulttuu-
rin ja uskonnon takana. Oppilaa-
ni ovat ihan tavallisia nuoria, joil-
le soisi tavallisen nuoren elämän 
iloineen ja murheineen.

MARIA-MELINA VÄYRYNEN

Raita Linnovaara heitti pallon 
lapsesta saakka kestävän kehityksen 
parissa toimineelle Tiina Sauvolalle. 
Pallo kiertää – kenties se osuu 
seuraavaksi sinuun?

Kuka: Raita Linnovaara, 36

Maailma olisi 
parempi paikka, jos 
ihmiset näkisivät 
toisensa hijab-
huivien, ihonvärin, 
kulttuurin ja 
uskonnon takana.

Äitienpäivänumeron 
takasivulla ollut 
kempeleläisen Pirjo 
Luokkalan haastattelu 
toi toimitukseen 
poikkeuksellisesti 
pelkkää positiivista 
palautetta.

• Kuin tuulahdus taivaasta 
oli Pirjo Luokkalan haastatte-
lu (RT 10.5.). Kiitos, että edes 
kerran tällainenkin näkökul-
ma lestadiolaisuuteen. Var-
maan tuonkin positiivisen ju-
tun voi lukea ja tullaan luke-
maan mielistelyksi, valehte-
luksi, aivopesuksi ja ties mik-
si, mutta jaan äidin kokemuk-
sen lestadiolaisuudesta. Ja tie-
dän, että se on totta.

SAMANLAINEN

•  Kiitos Pirjo Luokkalan haas-
tattelusta! Oli mukava lukea 
positiivinen juttu lestadiolai-
suudesta!

YKSI LUKIJA

• Kiitos kun annoitte äänen 
myös vanhoillislestadiolaiselle 
naiselle, jonka ajatukset edus-
tavat suuren lestadiolaisjoukon 
käsityksiä.

15 LAPSEN ÄITI JA 
KIRKKOVALTUUTETTU

• Suuret kiitokset teille artik-
kelista! Täyttä totta joka lau-
se. Tällaista kirjoittelua en ole 
nähnyt muualla, vaikka juuri 
tästä tunnistin itseni ja yhtei-
söni. Emme me lestadiolaisnai-
set ole todellakaan alistettuja ja 
sisäänpäin kääntyneitä, vaan 
tavallisia ihmisiä, ja sellaisena 
haluaisimme tulla kohdelluk-
si. Kuten Pirjo Luokkala toteaa: 
lestadiolaisuus – itsellisen nai-
sen oma valinta. Pakko ihme-
tellä, miksi Kalevassa ei ole ol-
lut yhtään tällaista juttua? Ai-
van hakoteillä ovat olleet artik-
kelit tavallisesta, normaalista 
lestadiolaisuudesta. Kaikki on 
syyllistetty pedofiilien varjeli-
joiksi jne. Paljon ovat ne Ka-
levan artikkelit saaneet pahaa 
mieltä aikaan.

ONNELLINEN 
LESTADIOLAISNAINEN

Rauhan Tervehdyksen 

TILAUSPALVELU
Kustannus-Oy Kotimaa / 

p. 020 754 2333
tilauspalvelut@kotimaa.fi

Tilaukset, peruutukset, osoitteenmuutokset.

Toimitus vastaa: Kiitokset 
palautteesta, vaikkakin se pe-
rustuu virheellisiin tietoihin. 
Oikaisemme ne mielellämme. 

Rauhan Tervehdystä ei 
jaeta erikoisjakeluna erillään 
muista posteista tai omien ja-
kelijoiden toimesta. Meillä 
on jakelusopimus Itella Oyj:n 
kanssa, ja RT jaetaan torstai-
sin päiväpostin mukana ti-
laajaseurakuntiemme alueel-
la kaikkiin niihin talouksiin, 
joissa ei ole ilmaisjakelukiel-
toa. Itellalla ilmaisjakelukiel-

to puolestaan ymmärretään 
niin, että jos taloudessa on il-
maisjakelukielto, sinne ei jae-
ta ollenkaan ilmaisjakeluja. 
Kotitalouksissa ei siis voida 
päättää, mitä ilmaisjakeluja 
otetaan vastaan ja mitä ei. 

Palautteet jakelijoiden käy-
töksestä on puolestaan suun-
nattava joko Itellalle tai vas-
taavasti ilmaisjakelua hoi-
taviin yrityksiin. Kannattaa 
kuitenkin varmistaa ensin 
oikea osoite, ettei hauku vää-
rää puuta.  
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Maata kiertelemässä

Uskonnottomat
empaattisempia
Vahvasti uskonnolliset ihmi-
set tuntevat toisia auttaessaan 
muita vähemmän empatiaa, 
todetaan yhdysvaltalaistutki-
muksessa. Berkeleyn yliopis-
tossa tehdyn tutkimuksen mu-
kaan ateistit, agnostikot ja vä-
hemmän uskonnolliset henki-
löt tunsivat toistuvasti vahvas-
ti uskonnollisia ihmisiä enem-
män myötätuntoa auttaessaan 
avuntarvitsijoita.

– Havaitsimme, että tun-
nesiteen voimakkuus vaikutti 
ratkaisevasti siihen, ryhtyivät-
kö vähemmän uskonnolliset 
ihmiset auttamaan toisia vai 
eivät. Vahvasti uskonnollisilla 
henkilöillä auttamishalu näyt-
täisi kytkeytyvän vähemmän 
tunteeseen ja enemmän mui-
hin tekijöihin kuten oppiin, 
yhteisölliseen identiteettiin tai 
maineeseen, sanoo Berkeleyn 
yliopistossa työskentelevä sosi-
aalipsykologi Robb Willer, toi-
nen tutkimuksen kirjoittajista.

Tutkijoiden mukaan tulok-
set haastavat käsityksen, jon-
ka mukaan hyväntekeväisyy-
den tai anteliaisuuden taustal-
la olisivat suureksi osaksi em-
patian ja myötätunnon tunteet.

Pahuus
paitsiossa
Pahuus on jäänyt yhteiskun-
nallisesti paitsioon, sanoo tou-
kokuussa Helsingin yliopistos-
sa Martti Lutherin pahuuskä-
sityksistä väittelevä Jussi Koi-
visto. Hän näkee taustalla 
muun muassa yhteiskunnalli-
sen hyvinvoinnin, jossa pahuus 
latistuu viihteessä yliluonnol-
liseksi tai se tunnistetaan vain 
ääri-ilmiössä. 

Vaikka aihe on vaikea ja 
mässäilyn vaara olemassa, 
Koivisto haluaisi kirkkoon li-
sää pahuuden teologiaa.

– Pahuus ei ole kadonnut 
vaikka siitä ei puhuta. Se, et-
tei pahaa ole uskallettu käsi-
tellä eikä sen luonnetta poh-
tia, tekee meistä valmistautu-
mattomia erilaisiin katastro-
feihin. Luterilaisessa ajatte-
lussa arkipäiväinen pahuus on 
esimerkiksi itsekkyyttä. Lute-
rilaisuus arvostaa muutenkin 
arkea, Koivisto sanoo.

Naiset rukoilevat 
enemmän
Antropologi Tanya Luhrmann 
kirjoittaa Christianity Today -si-
vustolla julkaistussa artikkelis-
saan U.S. Religious Landscape 
Surveyn tekemästä selvitykses-
tä, jonka mukaan naiset rukoile-
vat enemmän kuin miehet. Selvi-
tyksessä mukana olleista naisista 
kaksi kolmasosaa rukoilee päivit-
täin, kun taas miehillä päivittäin 
rukoilevien osuus oli alle puolet.

Joidenkin mielestä naiset ru-
koilevat enemmän siksi, että he 
ovat konservatiivisempia ja pitä-
vät perinteistä tiukemmin kiinni. 
Toiset uskovat sen johtuvan siitä, 
että naiset kokevat olevansa vas-
tuussa perheensä hyvinvoinnista.

Antropologina Luhrmann on 
tutkinut uskonnollista käyttäyty-
mistä, ja hänellä on erilainen seli-
tys: Naiset rukoilevat enemmän, 
sillä he ovat paremmin sinut mie-
likuvituksensa kanssa, ja rukoi-
leminen vaatii mielikuvituksen 

Eija Nivalalle satelee   
vastuuta kirkossa
Pohjoisen ääni kuuluu 
aiempaa paremmin kirkon 
päätöksenteossa. 

Viime viikolla kokoontu-
nut kirkolliskokous valit-
si Kirkkohallituksen täys-
istunnon pappisjäseneksi 

Oulun hiippakunnan kirkollisko-
kousedustajan, kirkkoherra Eija 
Nivalan. 

Täysistunnon kollegioon kuu-
luu kaikkiaan kaksi pappisjäsen-
tä. Nivalan lisäksi valituksi tuli 
lääninrovasti Tapio Seppälä Tu-
run arkkihiippakunnasta.

Haukiputaalainen sosiaalineu-
vos Esa Koukkari jatkaa nelivuo-
tiskauden kirkkohallituksen täys-
istunnon Oulun Hiippakunnan 
maallikkojäsenenä.  

Kirkkohallitus hoitaa kirkon 
yhteistä hallintoa, taloutta ja toi-
mintaa. Täysistunto valmistelee 
myös kirkolliskokoukseen tule-
vat asiat. Se kokoontuu Helsin-
gissä kerran kuukaudessa.

Kirkkohallituksen täysistun-
non jäseniä ovat arkkipiispa pu-
heenjohtajana, piispainkokouk-
sen valitsemat kaksi piispaa se-
kä kirkolliskokouksen valitsemat 
kaksi pappia ja yhdeksän maal-
likkoa.

Edeltäjästä 
tuli kansliapäällikkö
Nivalan valintaa voidaan pitää 
kiinnostavana. Edelliskerran Ou-
lun hiippakunnasta valittiin pap-

pisjäsen täysistuntoon vuonna 
1994. Risto Junttilasta tuli myö-
hemmin kirkkohallituksen kans-
liapäällikkö.

Eija Nivala on vaatimaton saa-
mastaan luottamuksesta.

– Tehtävä tuo ennen kaikkea 
lisää työtä ja vastuuta. Edessä on 

muun muassa vilkas keskustelu 
seurakuntien rakennemuutok-
sesta.

Nivala ei lähde uuteen pestiin 
röyhistellen, kuten asian ilmaisee.

– Ei ole mitään syytä kuvitel-
la nousevansa jalustalle! Toki olen 
iloinen, että sain valintaani vah-

van kannatuksen. Se on luotta-
muksenosoitus työlleni kirkossa. 

Yksi ääni 
naispappeuskeskustelussa
Nivalan mukaan seuraavan neli-
vuotiskauden jälkeen hänelle on 
tuskin enää epäselvää, mitä kaik-
kea kirkko pitää sisällään. Hän 
katselee sitä seuraavat vuodet ai-
tiopaikalta.

Kun Kalajokiselta Nivalalta ky-
syy, mitä merkitsee se, että vali-
tuksi tuli juuri naispappi pohjoi-
sesta, vastaa hän, että valinta on 
yksi äänenpaino lisää kirkossa yhä  
jatkuvaan keskusteluun naispap-
peudesta. 

Eija Nivala toimii myös Pap-
pisliiton puheenjohtajana. Hän 
on ensimmäinen nainen, joka on 
valittu Pappisliiton puheenjohta-
jaksi liiton 93-vuotisen historian 
aikana.

RIITTA HIRVONEN

Eija Nivala sanoo olevansa hämmentynyt  valinnastaan kirkkohallituksen 
täysistuntoon.

Raamattu 
eskimokielelle
Raamattu on tähänastisen histo-
rian käännetyin kirja. Sekä Van-
han että Uuden testamentin osia 
on käännetty jo yli 2 500 kielelle. 
Nyt listaan voi lisätä myös inuk-
titut-kielen, joka on yksi eskimo-
kielistä.

Massiivisen käännöstyön teki-
vät kokonaan kielen alkuperäiset 
puhujat. Työn laittoi alulle pasto-
ri Eugene Nida, jota pidetään mo-
dernin Raamatun käännöstyön 
isänä. Hän korostaa käytännön-
läheisyyttä. Sen sijaan, että teks-
tiä käännettäisiin kirjaimellises-
ti, asiat ilmaistaan sisällyttäen al-
kuperäiskulttuuri ja sen kielel-
le ominaiset sanonnat Raamatun 
tarinaan.

Lähde: Huffington Post

Sielukasta  
ruokaa
Ruokatoimittaja Lisa Turner 
kertoo viettäneensä vuosia sitten 
paljon aikaa kommuunissa, jos-
sa hänen tehtäviinsä kuului ruo-
anlaitto.

Hän kertoo, että ruoka oli yk-
sinkertaista, puhdasta ja aitoa: 
monet heidän aterioistaan koos-
tuivat pääosin pavuista, riisistä ja 
vihanneksista, mutta olivat ma-
kunsa puolesta kuin viiden täh-
den ravintolassa.

Turner on vakuuttunut, että se 
johtui ruokaa laittaneiden ihmis-
ten tyyneydestä, avosydämisyy-
destä ja siitä, että he lauloivat sa-
malla melodisia lauluja.

– Aivan kuin tilanteen hengel-
lisyys olisi siirtynyt ruokaan – tai 
ehkä me vain tulimme hengelli-
simmiksi, hän pohtii.

Lähde: Huffington Post

käyttämistä.
Luhrmann korostaa, ettei hän 

väitä Jumalan olevan mielikuvi-
tuksen tuotetta. Hän toteaa, että 
mielikuvituksen käyttäminen on 
ihmiselle keino ymmärtää imma-
teriaalisia eli aineettomia asioita.

Lähde: Christianity Today KATJA KIISKINEN

A r k i s to

Tehtävä tuo ennen 
kaikkea lisää 
vastuuta. Edessä on 
muun muassa vilkas 
keskustelu seurakuntien 
rakennemuutoksesta.
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Seuraa hyvinvointiasi! 

TERVETULOA MITTAUTTAMAAN 

D-VITAMIINIARVOSI 
22.-23.5.2012 

KAMPANJAHINTAAN 29 EUR (NORM. 37 EUR)! 

Myös muita laboratoriotutkimuksia edullisesti laajasta 
valikoimastamme ilman lääkärin lähetettä, esim.: 

 B-PVK (perusverenkuva) fP-Gluk (verensokeri) 
 P-Kolesteroli P-Krea (munuaisarvo) 
 P-Kol-HDL P-ALAT (maksa-arvo) 
 P-Kol-LDL P-K (kalium, nestearvo) 
 fP-Trigly (paasto) P-Na (natrium, nestearvo) 

Kaikki nämä yhteensä vain 35 EUR! 

PALVELULABORATORIO
Oulun seudun ammattikorkeakoulu/SOTE/Louhi 

2. kerros, C-siipi, Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu 
Ajanvaraus ja lisätiedot: ValiRx Oy 

puh. 040 506 4497  
www.oamk.fi/sote/palvelutoiminta/laboratoriopalvelut 

Tapahtumia

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

Yhdistykset

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

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Kaikki ovat tervetulleita.

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus Palveluja tarjotaan

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Myös korttimaksu.

”Minä olen kätilö Jumalan armosta ja kirjoitan 
nämä rivini sinulle, Johannes. Minulle kaikista 
ihmisistä on Herramme Kaikkivaltias viisaudes-
saan antanut kyvyn lahjoittaa toisille elämän ja 
toisilta tuhota sen”. 

Näin alkaa Katja Ketun kolmas romaani. Se 
on laskuvarjohyppy lähimenneisyyden kipe-
yteen, vaiettuun menneisyyteen, se on kirpeä, 
raaka ja ihoon tarttuva tarina kielletyistä tun-
teista, suomalaisen naisen ja saksalaisen SS-soti-
laan kiihkeän rakkaussuhteen syntymisestä, ke-
hittymisestä ja traagisuudesta Lapin sodan kyn-
nyksellä 1944–1945.

”Jumalani, tuon miehen mie haluan. Jos Ju-
malani tuon saan, niin toista en vaadi.” 

Rakkaus ei kysy lupaa, ei paikkaa eikä aikaa, 
se tulee eikä katoa, sytyttää tunteiden riehun val-
loilleen. Miten tästä eteenpäin? Kätilö pitää kai-
ken sisällään, on kuin tunteellinen siili, ei vä-
litä mitä muut hänestä puhuvat, ei välitä vaik-
ka muut loukkaavat sanoillaan, teoillaan. Hän 
haluaa seurata rakastaan, Johann Angelhurstia. 
Minne ikinä hän meneekin, sinne nainen yrit-
tää päästä. 

Rakkaus vie heidät vankileirille armottomiin 
ja karmeisiin olosuhteisiin, myös Saksan, Venä-
jän, Suomen ja liittoutuneiden vakoilutieduste-
lumaailmaan, oikean ja väärän taisteluun, men-
neisyyden haamujen ilmaantumiseen ja sota-
morsianten kolkkoon elämään. 

Mistä nainen joutuu luopumaan? Mitä saa-
vuttaa ja voittaa? Miksi mies muuttuu? Mitä hän 

Kuoleman enkeli 
ja villisilmä

Kettu, 
Katja: Kätilö. 
Romaani. WSOY 2011.

ei ole kertonut? Mikä on hänen salaisuutensa? 
Elinympäristö tajuaa mitä on tapahtumassa ja 
yrittää pysäyttää, puhua järkeä naiselle, kerto-
en mikä on hänen kohtalonsa ja tulevaisuuten-
sa, kun sota loppuu ja arki alkaa. 

Romaani on monitasoinen kudelma. Tari-
na muotoutuu fiktion ja faktan kautta. Kaunis 
ja romanttinen ovat liian lempeitä sanoja ku-
vaamaan romaanin syöksyvoimaa ja merkitys-
tä. Tarina rakkauden voimasta tekee syvän vai-
kutuksen, siihen tarrautuu ja siitä lumoutuu, se 
vie koukuttavasti mukanaan. Kirjaa ei tee mieli 
laskea kädestään ennen viimeistä pistettä. Katja 
Kettu kirjoittaa voimakkaasti, roisin runollisesti 
ja oivaltavasti. Kieli, murre on omaperäistä, aisti-
kasta ja syvällistä. Romaani on syvien tunteiden 
tulkki, se vie tabujen maailmaan, Jumalan ja Saa-
tanan taistelukentille, miettimään kuka kuulee-
kaan epätoivoisen rukoukset.

JUHA VÄHÄKANGAS

Lukunurkka

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

Herättäjän kirkkopyhät: Sepän seurat helatorstaina 17.5. Yli-Iissä, klo 10.00 
messu Yli-Iin kirkossa, ruokailu seurakuntakodilla ja seurat, klo 10.00 
messu Piippolan kirkossa, seurat seurakuntakodilla.
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: to 17.5. klo 18.00 Hannilla, Rovaniemi, pe 
18.5. klo 18.00 Sirkka ja Pekka Honkasella, Siivikko, Pudasjärvi, su 20.5. 
klo 15.00 Kastellin kirkolla, Töllintie 38, Oulu.
Konsertti: la 19.5. klo 18.00 Oulun körttiopiskelijoiden kuoron kevätkon-
sertti Tuiran kirkossa, Myllytie 5, Oulu.

Asemakatu 4     Puh: 08 311 2203 (24 h)     www.ala-aho.fi

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Su 20.5. klo 16.30 Pyhäkoulu, klo 17 
Seurat Esko Leinonen. Su 27.5. klo 
16.30 Pyhäkoulu, klo 17 Seurat Matti 
Rahja. Tervetuloa!

Su 20.5. Seurat klo 14, HUOM. 
AIKA. Anna Lahtinen, Mika 
Syväniemi. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Muut seurakunnat

• Ti 15.5. klo 18.00 Rukouskokous
 Feija Friman
• Su 20.5. klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Feija Friman
• Ti 22.5. klo 18.00 Rukouskokous
 Riitta Kakko
• Su 27.5. klo 15.00 Vuosijuhla ja 
 Ehtoollinen
 Kahvitarjoilu
 Feija Friman

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

Su 20.5. klo 16.00  
MUSIIKKITILAISUUS, mukana musi-
soimassa Markus Pätsi ja lauluyhtye 

MAKARIOS, lähetyslounas
Ke 23.5.klo 19.00  

SANAN JA RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Oulun Kotiseurakunta
Tuulimyllynkatu 18
www.oulunkotiseurakunta.net

To klo 18.30 Sana ja rukous
La 19.5. klo 18.00 EIJA SOINI
La 26.5. klo 18.00 MARIE LICCIARDO
TERVETULOA! 

 

  ISRAEL-ilta   
Ma 21.5. klo 18 Vapaakirkolla, Kirkkokatu 34. 
Mukana messiaaninen past. Michael Yaron, 

tj Ilkka Vakkuri ja pj Pekka Tuominen. Ohjelmassa myös 
karkeloryhmä Kinneret ja heprealaista musiikkia.                 
Tervetuloa!                                Oulun seudun Israelin ystävät 

 
 Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 18.5. klo 19.30 LIFT, Mikko Saukkonen, Riikka 
Trygg, Samuel G. & amp; Co. La 19.5. klo 11-14 
Rukouslauantai. Su 20.5. klo 11 Lähetysjuma-
lanpalvelus, Juan Castillo, Mikko Saukkonen, 
International Band. Pyhäkoulu ja lastenkokous
Su 20.5. klo 17 Church@78, Nicki Berry, Vesa 

Asikainen, Rachel and Andrey Sirotkin. Ke 23.5. klo 19 Sana ja rukous, “Viisau-
den sanat”, Hannu Orava, Päivi Niemi. To 24.5. klo 13 Päiväpiiri. Päivärukous ti, 
ke ja to klo 11-12. www.uskotv.fi TERVETULOA!

Su 20.5. Jumalanpalvelus+lastentunti klo 15.00
Ma 21.5. Kevätjuhla klo 13.00. (Kirkkokatu 34)

SYDÄMELLISESTI TERVETULOA !

To 17.5. klo 19 Lähde-ilta, Tuomo Kokko, Martti 
Väyrynen, God’s Bell, aihe: Miksi tulla uskoon. 
Pe 18.5. klo 18 Varkki-ilta, 10.-14 -vuotiaille. 

La 19.5. klo 18 Kotikokous Martinmäellä, Karihaka 21, Liminka. Su 20.5. klo 11 
Aamukirkko ja pyhäkoulu, tarjoilu, Reijo Saarela, Risto Wotschke. Ma 21.5. klo 18 
ISRAEL-tilaisuus, Pekka Tuominen, Ilkka Vakkuri, Michael Yaron. Ti 22.5. klo 18 
Tervetuloa vapaaseurakuntaan ilta, uusille jäsenille ja toiminnasta kiinnostuneille. 
Ke 23.5. klo 13 Senioripiiri, 18 Nuortenilta. To 24.5. klo 19 Evankeliumi-ilta, Jouni 
Niiranen, Esko Taipale. Tervetuloa! www.oulu.svk.fi

   Kellonkartano  
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Jaakobin tiellä

  

Hyvästä on joskus 
vaikea kertoa

Medialukutaito on tuttu termi. Siihen kuuluu 
esimerkiksi taito suodattaa ja arvioida vas-
taanotettua informaatiota.

Viime viikkoina olen toivonut, että ihmisillä olisi 
myös kirkonlukutaitoa.

Tiedotusvälineet käsittelevät nykyisin – välillä in-
nokkaastikin – kirkollisia asioita. Toimittajat ovat 
kirjoittaneet vanhoillislestadiolaisuudesta, kirkon 
talouden alamäestä ja, totta kai, naispappeuteen liit-
tyvistä näkemyseroista. 

Kirkollisten lehtien toimittajille viimeaikaiset ot-
sikot antavat pohdittavaa omaan työhön: miten ker-
toa kaiken keskellä uskottavasti, mitä kaikkea muu-
ta kirkko on kuin kiistoja ja piispoilta perättyjä kan-
nanottoja.

Me kirkon toimittajat ja tiedottajat kerromme 
usein seurakuntien tapahtumista. Tiedotettavaa riit-
tää: esimerkiksi Oulun seurakunnissa on yhden vii-
kon aikana noin 200 eri tapahtumaa. Se on valtava 
määrä tilaisuuksia!

Pystymmekö tapahtumatiedottamisella laajenta-
maan tai peräti parantamaan kuvaa kirkosta?

Perhekerhot ja raamattupiirit ovat kirkkoa ruo-
honjuuritasolla, mutta edelleen kirkko on paljon 
muutakin kuin vain tapahtumia ja tilaisuuksia.

Tästä kaikesta muusta on usein vaikea rakentaa 
uutista. 

Melkeinpä kaikki kirkossa kokemani riemastut-
tava hyvä on usein ohikiitävää, hyvin henkilökoh-
taista ja sellaista, mitä on vaikea selvittää muille oi-
keilla sanoilla.

Muistan erään jumalanpalveluksen, johon läh-
din, koska kaipasin elämääni jotain arkea yleväm-
pää. Kun pääsin kotikirkkoni eteiseen, tervehti mi-
nua kirkonpenkistä suu hymyssä tuttu ihminen, jo-
ta en ollut onnistunut tapaamaan pitkään aikaan. 

Tuosta tervehdyksestä ei voi tehdä lehtijuttua, 
mutta jollakin kummallisella tavalla tuo pieni ele ja 
juttutuokio kirkkokahvilla oli minulle kaunis hen-
gellinen kokemus, ehkäpä jopa syy kuulua kirkkoon. 

Ihmisiä saattaa yhdistää esimerkiksi yhteinen 
harrastus, mutta kirkonpenkissä heitä voi yhdistää 
yhteinen kaipaus rakkauteen ja jonkinlaiseen tosi-
olevaiseen. Tämä side tuntuu kummallisen hyvältä.

Tällaisten kohtaamisten hetkinä kirkon kiistat 
väistyvät kauas taakse, etäisyyteen, näkymättömiin.

Kirkonlukutaitoa tarvitaan siihen, että tietäisim-
me, mihin tarkennamme katseemme: siihenkö hy-
vään, mikä ei ole kirkossa äänekästä ja suurieleistä 
vaan pikemminkin pientä ja vaatimatonta? Vai kat-
sommeko kirkkoa sellaisena kuin se tulee näkökent-
täämme lehtiotsikoissa?

Kumpikin on tosia, mutta onneksi – näin ajattelen 
– voin itse valita sen, missä viivyn kirkossa.

RIITTA HIRVONEN

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Sinappia

Ilmoittaja, ota yhteyttä.

Minna Zilliacus 
p. 020 754 2361, 

040 774 7777
minna.zilliacus@

kotimaa.fi 

PÄIHDEKUNTOUTUSTA ASIAKKAAN KOTIIN:
Kotiin annettavaan päihdekuntotukseen  

on mahdollista saada kotitalousvähennystä.

Kaapontupa Oy
Takkurannantie 307 90820 Kello

Gsm 040 4130542  
www.kaapontupa.fi

Kaapontuvan päihdekuntous on suunnattu  
päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen. 

Kuntoutuksessa yhdistyy nykyaikaiset hoitomuodot ja Minnesota-malli. 
Ota yhteyttä, niin kerromme toiminnastamme lisää.

Pääsiäisviikon lauantaina 
Oulun lentoasema oli su-
muinen ja sateinen. Eku-
meeninen ryhmämme 

aloitti matkan kohti Santiago de 
Compostelaa, joka on yksi Euroo-
pan tärkeimmistä pyhiinvaellus-
kohteista. Säätiedotukset eivät lu-
vanneet aurinkoa myöskään Es-
panjaan, mutta matkaan lähdet-
tiin suurin odotuksin, tavoitellen 
syvempää ja kirkkaampaa valoa.

Espanjassa matka taittui bus-
silla. Omin jaloin kuljimme lä-
hinnä vain vanhojen kaupunkien 
ahtailla kaduilla, jonne bussit ei-
vät mahdu. Mutta kun pitkät mat-
kat sujuivat nopeasti, näimme ja 
koimme paljon. 

Bussimatkat tarjosivat myös 
hyvän mahdollisuuden alustuk-
sille, yhteisille rukouksille, lau-
luille ja keskinäiselle tutustu-
miselle – hyviä ekumeenisia ele-
menttejä kaikki.

Viikon huipentuma oli py-
hiinvaeltajien messu Santiago de 
Compostelan upeassa katedraa-
lissa. Oulun katolinen kirkkoher-
ra, isä Donbosco Thomas osallis-
tui messun toimittamiseen. Ryh-
mämme muille papeille oli jär-
jestetty istumapaikat kirkon kuo-
rista ja muullekin ryhmälle hyvät 
näköalapaikat. 

Kirkon ja messun erikoisuus 
on valtava suitsutusastia, joka 
messun loppupuolella nostetaan 
usean miehen ja köysien avulla 
korkealle, annetaan sille vauhti ja 
liike kirkon seinästä toiseen urku-
jen soidessa. Ainutlaatuinen ko-
kemus!

Messun edellä Santiagon ark-

kipiispa otti meidät vastaan resi-
denssissään. Ilmapiiri oli lämmin 
ja ekumeenisesti rohkaiseva. 

Viikon aikana saimme muual-
lakin todeta sen, että ekumeeni-
nen ryhmämme otettiin hienol-
la tavalla vastaan: saimme kohda-
ta myös Lugon ja Leonin piispat, 
ja kirkkovierailuilla meitä oli ai-
na joku vastassa ja opastamassa. 
Merkille pantavaa oli myös se, et-
tä kirkkojen esittelyt eivät olleet 
vain ulkoisen kauneuden selitys-
tä, vaan niihin sisältyi aina myös 
hengellinen sanoma. 

Viikon aikana saimme osallis-
tua useamman kerran ekumeeni-
seen jumalanpalvelukseen, muun 
muassa Salamancassa ikivanhas-
sa pienessä kirkossa sekä Leonin 
kaupungin ulkopuolella Redemp-
toris Mater -seminaarissa, jossa 
koulutetaan pappeja.  

Saimme nähdä monia upeita 

katedraaleja ja niiden taideaartei-
ta, jotka häikäisivät silmiämme 
kauneudellaan. Mutta häikäise-
vä oli myös kokemuksemme Las 
Aguilasissa, Iesu communio -yh-
teisössä: siihen kuuluu 207 nais-
ta, joista huomattava osa nuoria. 
Osallistuimme heidän kappelis-
saan lyhyeen rukoushetkeen ja sen 
jälkeen kokoonnuimme auditori-
oon, jossa kuulimme yhteisön elä-
mästä ja samalla kerroimme py-
hiinvaelluksestamme ja meitä yh-
distävästä ekumeniasta.

Ekumenia on tie. Yhdessä kul-
kemalla myös esteet ovat voitet-
tavissa.

VEIJO KOIVULA

Kirjoittaja osallistui 14.–21. 
huhtikuuta tehdylle matkalle 
yhdessä Oulun ekumeenisen 
ryhmän kanssa.  

Santiago de Compostelan arkkipiispa monsignore Julián Barrio Barrio ja Raimo Kiiskinen, Donbosco Thomas, Anneli Kiiski ja Maria 
Perez Oulun ekumeenisesta ryhmästä. Pöydällä Pyhää Jaakobia esittävä veistos.

Suitsutus Santiagon katedraalin pyhiinvaellusmessussa.

Ku va t :  Ve i j o  Ko i v u la
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Ku va t :  E l s i  S a l ovaa ra

Pieta Roinisen äidille myönnettiin Vapaudenristin sururisti.
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Sotaorvot unohdettiin
– Tässä isäsi kuoli. 

Näin kertoi veteraani Mau-
no Puurunen sotakave-
rinsa pojalle Esko Hutul-
le Pudasjärven vanhalla 

maantiellä 1990-luvun lopussa. 
Oululainen Huttu oli tullut Pu-
dasjärvelle tutustumaan seutuun, 
jossa hänen isänsä Paavo kaatui 9. 
lokakuuta 1944. 

Esko oli isänsä kuollessa kol-
men kuukauden ikäinen. Isäkin 
oli vain 19-vuotias. Oliko nuoren 
sotilaan kuolema turha?

Käytiin Lapin sotaa, jossa en-
tiset aseveljet saksalaiset vetäy-
tyivät Suomesta väkivaltaa vält-
täen. Suomalaisetkaan eivät pyr-
kineet taistelukosketukseen vaan 
halusivat päästää saksalaiset kahi-
noitta maasta. Neuvostoliitto vaa-
ti kuitenkin saksalaisten nopeaa 
karkottamista eikä taisteluja voi-
tu välttää. Lähes 1 000 suomalais-
ta sotilasta kuoli. 

Huttua on askarruttanut isän-
sä kohtalo. Kuinka hän kaatui?

Pitkä puhelu 
veteraanilta
Hutun äiti meni toisiin naimisiin. 
Isäpuoli osoittautui hyväksi eikä 
Hutulla ole hänestä pahaa sanot-
tavaa.

Koulussa Huttua ei syrjitty ja 
opettajat olivat ystävällisiä. Hän 
muistaa jopa saaneensa opinah-
jostaan kumisaappaat. Joku kui-
tenkin huomautti pilkallisesti, et-
tä sinä saat saappaat ilmaiseksi.

Huttu kaipasi isäänsä, josta 
hänellä ei ollut muistikuvaa. Hän 
meni usein itkemään talliin.

Hän kyseli isästä äidiltä, mutta 
aihe oli tälle liian arka. Huttu ky-
syi myös isän sukulaisilta, mutta 
hekään eivät vastanneet.

Vanhemmiten Huttu sai tie-
don isänsä kolmesta sotakaveris-
ta. Hän yritti ottaa erääseen yh-

teyttä, mutta tämä oli haudattu 
viikkoa aikaisemmin. Sitten tu-
li puhelu Pudasjärveltä. Isän so-
takaveri Mauno Puurunen ker-
toi, kuinka Hutun isä oli kaatu-
nut hänen syliinsä. 

– Se oli pitkä puhelu.

Tieto 
isästä helpotti
Miehet tapasivat. Puurunen näyt-
ti Hutulle Pudasjärvellä paikkoja, 
joissa isä oli sotakavereineen kul-
kenut viimeisen viikkonsa aikana. 

– Hämmästyttävää oli kuinka 
tarkkaan Mauno muisti vanhoja 
paikkoja. Ajoimme vanhoja met-
säteitä ja välillä Mauno käski py-
sähtymään ja kertoi mitä paikalla 
oli tapahtunut.

Seudulla oli vanhoja taloja, 
joissa yhdessä asui vanha paris-
kunta. Puurunen kertoi, että Hut-
tu oli Pudasjärvellä kaatuneen so-
tilaan poika. Pariskunta kestitsi 
Huttua ja Puurusta.

– Kyllä pidettiin vieraana, Hut-
tu muistelee lämmöllä.

Lopulta tultiin vanhalle maan-
tielle isän kuolinpaikalle Suvan-
non Uhkalaan.

Sotilaat olivat ajaneet polku-
pyörillä, kun alkoi kuulua len-
tokoneiden ääntä. Osa miehistä 
maastoutui metsään. Isä ei ehti-
nyt suojautua.

– Joku huusi että lentäjät oli-
vat tuttuja, Huttu muistelee kuu-
lemaansa.

Lentäjät olivat saksalaisia. Ko-
neet syöksyivät tulittamaan suo-
malaisia. 

Räjähti. Isään iskeytyi lentoko-
netykin täysosuma.

– Isä kaatui eteenpäin ja Mau-
no otti hänet syliinsä.

Huttu kertoo, että selostus isän 
kuolemasta jollain tavoin helpot-
ti häntä.

– Se veti minut hiljaiseksi ja ve-

ti se Maunonkin.
Sitten tuli puhelinsoitto ve-

teraani Lauri Niemelältä,  mikä 
johti uuteen kohtaamiseen.

Isän pakkikaveri kertoi, kuin-
ka suomalaissotilaat olivat viet-
täneet Hutun var-
pajaisia kenttäolo-
suhteissa.

Huttu kertoo, et-
tä eläkkeellä hänen 
mieleensä on tul-
lut asioita, joita hän 
ei ole ajatellut vuo-
sikymmeniin. Mieleen on tullut 
myös se, onko hän itse osannut 
olla hyvä isä lapsilleen.

Monet sotaorvot ovat joutu-
neet Hutun lailla kärsimään ja 
käymään läpi tuskallisia asioita.  
Sotiin liittyy myös hämmästyt-
täviä asioita, jotka eivät ehkä ole 
sattumia. Näin kokee oululainen 
sotaorpo Pieta Roininen.

Isä oli 
koko maailma
Pieta Roinisen isä Matti Viire-
lä kuoli talvisodassa 21. tammi-
kuuta 1940 Märkäjärvellä. Roini-
nen oli kolmevuotias ja muistaa 
heränneensä, kun isä sotaan läh-
tiessään hyvästeli perheen. Seu-
raava muisto isästä oli, kun hä-
net toimitettiin vainajana koti-
seudulleen. Isä makasi avoimes-
sa arkussa.

–Hänen kasvonsa ovat jääneet 
iäksi mieleeni. Maailman silmis-
sä hän oli vain yksi sotilas, mut-
ta minulle hän oli koko maailma.

Miehen sukulaiset eivät kan-
natelleet äitiä. Perhe asui isän su-
vun luona Merijärvellä, mutta se 
ei käynyt enää päinsä.

– Äidille sanottiin: ota joukko-
si ja lähde.  

Nuoren yksihuoltajan perheen 
elämä näytti menevän pahasti 
pieleen.

Isän 
tyttö
Äidin veli oli aikaisemmin muut-
tanut Merijärvelle ja nainut Viire-
län talon ainoan tyttären.  Isätön 
perhe muutti sinne.

Yksinhuolta-
ja useine lapsineen 
asui ensin Viireläs-
sä, kunnes hän osti 
pienen mökin, Var-
pulan.

– En tiedä mistä 
äiti sai rahat, Roini-

nen ihmettelee.
Perhe muutti kohta uudestaan. 

Tällä kertaa Haukiputaalle.
– Kuivaksen mummu, äidinäi-

ti, sanoi, että tulepa lastesi kanssa 
tänne kotiin. Kovista oloista huo-
limatta saimme riittävästi ruokaa, 
vaikka talossa asui monta suku-
polvea, Roininen selostaa.

Perheen tytöt aiottiin lähettää 
Ruotsiin sotaa pakoon.

– Me ostimme pikkuiset kap-
säkitkin. Haukiputaan kunnasta 
kuitenkin sanottiin, että ruokaa 
on Kuivaksessakin. Ei teitä pääs-
tetä. Se oli katkera pala. Kun sota-
lapset aikanaan palasivat Ruotsis-
sa, heillä oli niin hienot vaatteet. 
Meidän kenkämme olivat resuiset.

Roinisen äiti ei mennyt uu-
destaan naimisiin. Hän  kuoli 47 
vuotta miehensä poismenon jäl-
keen  21. tammikuuta eli täsmäl-
leen samana päivänä kuin per-
heenpääkin. Merkillistä.

– Isä tuli hakemaan.
Pieta ottaa esille pienen taulun, 

jossa on Mannerheimin lohdut-
tavat sanat omaisensa menettä-
neille. Hänen hallussaan on myös 
äidille annettu Vapaudenristin 
sururisti. Sääntöjen mukaan si-
tä saisi pitää hallussaan vain per-
heen vanhin tytär, mutta Roini-
nen kokee, että se kuuluu hänelle, 
koska hän oli isän tyttö.

Sotaorvoista 
vaiettiin
Pieta Roininen luonnehtii sodan-
jälkeistä aikaa nöyryyttäväksi. Ih-
misten puheet olivat ilkeitä.

– Ihmiset ihmettelevät ny-
kyisinkin, että mitä te sotaorvot 
oikein olette. Meistä ei ole puhut-
tu julkisuudessa mitään. Olemme 
olleet pimeydessä.

Kun Roininen kulki Patelassa 
myymässä arpoja sotaorpojen hy-
väksi, hän sai kuulla törkeät sanat. 

– Mikä orpo sinä olet, sinähän 
olet vanha akka.

– Sotaorvot ovat vaiettu tai vai-
ennettu ryhmä. Heitä ei ole huo-
mioitu ja arvostettu, sanoo Es-
ko Huttu. Seurauksena on ollut 
alemmuuden tunne.

Huttu arvelee, että vaikenemi-
sen taustalla olivat poliittiset syyt. 
Hän ei kuitenkaan tiedä mitä ne 
olivat. 

– Kummallisia asioita, hän 
tyytyy huomauttamaan.

Sotaorvot ovat järjestäytyneet. 
Yhdistyksiä on maassa kymme-
niä.  Oulun seudulla järjestäydyt-
tiin 2000-luvun alussa.

– Ensimmäiset kokoukset oli-
vat itkuisia. Niissä luettiin isän 
kirjeitä rintamalta, Pieta Roini-
nen sanoo. 

– Minulle yhdistys on elämää 
antava voima, hän lisää.

Esko Hutun mukaan sotaor-
vot ymmärsivät heti toisiaan. Kun 
muutama sana oli vaihdettu, ol-
tiin kuin vanhoja tuttuja.

Sotaorpojen 
asia eduskuntaan
Sotaorpoyhdistysten kattojärjes-
tönä toimii Kaatuneitten Omais-
ten Liitto. Siihen ei kuitenkaan lii-
tytty heti sotaorpojen järjestäyty-
misen jälkeen, sillä liiton asiat ei-
vät olleet kunnossa. Nyt ongelmia 
ei enää ole ja liittokin on sotaor-
pojen hallinnassa.

Kaikki sotaorvot eivät ole liit-
tyneet yhdistyksiin. Huttu arve-
lee, että sotaorpoja on maassam-
me noin 35 000.

Sotaorvot kaipaavat valtiolta 
tunnustusta. He haluavat rinta-
merkin ja tunnuksen. Huttu toi-
voo, että sotaorvot pääsisivät jos-
kus kuntoutukseen, mutta pitää 
tätä käytännössä mahdottomana. 

– Kun edes silmälasit voisi jos-
kus korjauttaa.

Tunnus ja rintamerkki kuiten-
kin osoittaisivat, että sotaorpojen 
kärsimykset tunnustetaan valtion 
taholta.

PEKKA HELIN

Sotaorpoja muistetaan Kaatuneitten 
päivänä sunnuntaina 20. toukokuuta. 
Klo 16 alkaa Karjasillan kirkossa 
Oulussa juhla, jossa puhuu rehtori 
Ilkka Pöyry. Juhlassa on Esko 
Takkulan käsikirjoittaman laulu- 
ja runo-ohjelman Sotaleskien ja 
sotaorpojen kohtaloita ensiesitys, 
jossa esiintyvät sotaorvot, Tuiran 
koulun musiikkiluokka, Pohjan 
Sotilassoittokunta ja Oulun 
Sotaveteraanikuoro.  Tilaisuuden 
järjestävät Oulun kaatuneitten 
omaiset ry, Oulun seudun Sotaorvot 
ry ja Karjasillan seurakunta.

Sotaorpoja on 
maassamme 
noin 35 000.

Pieta Roinisella on hallussaan taulu, jossa on Mannerheimin sanat 
sodassa omaisensa menettäneille.

Esko Huttu esittelee lehtikuvaa, jossa sotaveteraani Mauno 
Puurunen osoittaa Hutun isän kaatumispaikan Pudasjärvellä.
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Eetterissä

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
Oulun seurakuntien aluelähetys 
Helatorstaina 17.5. klo 9.55–12
Klo 10 messu Oulun tuomiokir-
kosta.  Klo 11.30 Radiopyhäkou-
lussa lastenohjaaja Marja Raati-
kainen Tuiran seurakunnasta 
puhuu Pyhästä Hengestä. Ohjel-
ma on uusinta. Klo 11.45 Kurkis-
tus kirkkoon -ohjelmassa on ai-
heena kouluun lähtevien siunaa-
minen.
Su 20.5. klo 9–12.
Klo 8.45 Radiopyhäkoulussa pu-
huu lastenohjaaja Auli Kipinä. 
Aiheena on Pyhän Hengen odo-
tus. Klo 9.15 Armonpulla-ohjel-

massa oman tarinansa armos-
ta kertoo Susanna Hämäläinen. 
Häntä haastattelee Mikko Salmi.
Klo 9.30 Herätys eilen ja tänään 
-ohjelmassa puhutaan lestadio-
laisuuden synnystä. Tutkija Ari-
Pekka Palolaa haastattelee Mer-
vi Päivärinta. Klo 9.45 Oululai-
sen uskontunnustus -ohjelmas-
sa kehitysvammaistyön pastori
Elina Hyvönen kertoo työs-
tään ja vakaumuksestaan. Hän-
tä haastattelee Marja Blomster. 
Klo 10 messu Oulujoen kirkos-
ta. Messun toimittaa Pentti Kor-
tesluoma, ja häntä avustaa Ant-
ti Leskelä. Kanttorina on San-
na Leppäniemi. Klo 11.30 radio-
pyhäkoulun uusinta. Klo 11.45 
Kurkistus kirkkoon -ohjelmas-
sa on aiheena kouluun lähtevien

siunaaminen.

Radio Dei Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
Pe 18.5. klo 14.40 Päivän valin-
nassa on aiheena kouluun läh-
tevien siunaaminen. Klo 16.03–
17 Toivon tuomiokapitulissa pu-
hutaan pedofiliatapauksista van-
hoillislestadiolaisen liikkeen si-
sällä Maijan tarinan pohjalta. 
Tutkija Johanna Hurtigia haas-
tattelee Mikko Salmi.
Ma 21.5.–ke 23.5. klo 16.20 Ar-
monpulla-ohjelmassa oman ta-
rinansa armosta kertoo kempe-
leläinen Pirjo Luokkala.
Ke 23.5. klo 16.40 Oululaisen us-
kontunnustus. Lapsityönohjaaja 
Marjaana Lassi kertoo millai-
seen Jumalaan hän uskoo.

To 25.5. klo 16.20 Herätys eilen 
ja tänään -ohjelmassa kuullaan 
tutkija Ari-Pekka Palolan aja-
tuksia vanhoillislestadiolaisuu-
desta. Häntä haastattelee Mervi 
Päivärinta.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 20.5. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa puhuu lastenohjaaja Auli 
Kipinä. Aiheena on Pyhän Hen-
gen odotus. Klo 10 Radiojuma-
lanpalvelus Kemin kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 20.5. klo 10 sanajumalanpal-
velus Oulun tuomiokirkosta. Ju-
malanpalveluksen toimittaa Ari-
Pekka Metso, ja häntä avustaa 

Anna-Mari Heikkinen. Musii-
kista vastaavat urkuri Lauri-Kal-
le Kallunki, kanttori Henna-Ma-
ri Sivula ja Kuulas-kuoro, johta-
janaan Tarutiina Perttunen. 

YLE Radio 1
La 19.5. klo 18 iltahartauden pi-
tää pastori Helena Paalanne Tui-
ran seurakunnasta.

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.

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu  
neljä seurakuntaa, yhtymän johto ja  
kuusi palveluyksikköä. Jäsenmäärä on  
noin 111 000. Päätoimisia työntekijöitä  
on noin 300.

www.oulunseurakunnat.fi

Oulun seurakuntayhtymässä on avoinna

SeurakuntapaStorin Virka
sijoituspaikkana Karjasillan seurakunta

Tiedustelut kirkkoherra Juhani Lavanko, p. 040 548 0704 ja 
tiimiesimies kappalainen Liisa Karkulehto, p. 040 574 7152 

sekä notaari Outi Äärelä, p. 044 755 5512. 

Virkaa koskeva ilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla www.oulunseurakun-
nat.fi > ajankohtaista ja vuoropuhelua > avoimet työpaikat.

Ilmoittautuminen virkaan päättyy 1.6.2012.

Paikkoja avoinna

Viime perjantaina vietet-
tiin valtakunnallista pu-
hallinmusiikin päivää. 
Oulun seurakuntien ja 

Oulun konservatorion kaikki nel-
jä yhteistä orkesteria – Primo, Spi-
rito, Virtuoso ja Viventi – tarjoi-
livat yleisölle puhallinmusiikkia 
pitkin päivää eri puolilla Oulua.

Spirito- ja Virtuoso-orkeste-
rin oboistit viihdyttivät yleisöä 
Kulttuuritalo Valveen kahvilas-
sa irlantilaisella musiikilla. Yh-
dysvalloista saakka saapunut, su-
kujuuriltaan irlantilainen Brent 
Cassidy opasti orkesterit irlanti-
laismusiikin saloihin. Cassidy itse 
soitti esityksessä rumpua.

– Oboe on kansanmusiikkisoi-
tin, ja pidän itse kovasti irlantilai-
sesta kansanmusiikista, perusteli 
orkesterien musiikkivalintaa Re-
gina Hamarikivi, joka opettaa 
soittokunnan yhteydessä toimi-
vassa musiikkikoulussa.

Puhallinmusiikin päivä 
näkyi ja kuului Oulussa

Myös Spirito- ja Virtuoso-or-
kesterin huilistit soittivat Val-
veen kahvilassa samalla, kun ylei-
sö nautti lounasta. Soittokunnan 
ja musiikkikoulun vs. toiminnan-
ohjaaja Riitta Ojala kertoi, että 
orkestereiden soittajat oli jaettu 
soitinryhmittäin kamarimusiik-
kiperiodin ajaksi.

– Oboistit, huilistit, klarine-

tistit, saksofonistit ja vaskisoitta-
jat ovat harjoitelleen keskenään, 
ja esittävät nyt tuotoksensa, Oja-
la sanoi.

KATJA KIISKINEN

Primon, Viventin ja Vaskiyhtyeen voi 
nähdä kevätkonsertissa ma 21.5. kello 
19 Madetojan salissa.

Huilujen heleä soitto keräsi yleisöltä aplodit.

Brent Cassidy säesti rummulla oboistien esitystä kulttuuritalo Valveen kahvilassa.

Ku va t :  K a t ja  K i i s k in e n

Papit saarnaavat 
nojatuolista

Tervetuloa kirkkoon on ma-
talan kynnyksen televisio-
jumalanpalvelus. Juma-
lanpalveluksen toimittajat 

ja muusikot istuvat nojatuoleis-
sa, jotka on asetettu kirkon latti-
alle rinkiin. 

Sisältö rakentuu keskustele-
vaan tyyliin ja musiikki poikke-
aa tavallisesta kirkkomusiikista. 
TV-katsoja pääsee omasta noja-
tuolistaan käsin mukaan juma-
lapalveluspiiriin. Kuvaukset on 
tehty Vantaalla kodikkaassa Seu-
tulan kappelissa.

Tv-lähetyksen aikana ja sen 
jälkeen jumalanpalveluksen toi-
mittajat ovat keskustelemassa ju-
malanpalveluksesta ja sen herät-
tämistä ajatuksista kirkon Fa-

cebook-sivulla (www.facebook.
com/kirkkosuomessa). Sivulla 
toimii samaan aikaan myös chat, 
jossa on mahdollisuus keskustella 
luottamuksellisesti kirkon työn-
tekijöiden kanssa. 

– Idea uudenlaiseen televisio-
jumalanpalvelusformaattiin tuli 
Ruotsin tv:n samantyylisestä ko-
keilusta. Se puhutteli katsojaa uu-
della läheisellä tavalla, kertoo toi-
mittaja Päivikki Koskinen Kir-
kon tiedotuskeskuksesta.

Tervetuloa kirkkoon lähete-
tään neljänä pyhänä YLE TV1:llä. 
Lähetysajankohdat ovat 17.5., 
27.5., 23.6. ja 29.7. kello 10. Hela-
torstain kirkossa saarnaa pastori 
Tarja Korpela ja liturgina toimii 
Ville Talola.
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Pyhän Hengen odotus
Tänä vuonna kesän  tulo on viivästänyt ainakin meidän asuinseudullamme. Itse odo-
tan hartaasti kesää. Pikku hiljaa kuitenkin puiden lehdet puhkeavat silmuihin,  vih-
reää tulee kasvustoihin ja kukat alkavat kukkia.  ”Oi, kuinka kevät säteilee elämän rie-
muaan! Maa onnellinen iloitsee ja loistaa puvussaan, ja loistaa puvussaan.” (Vk. 568:1) 
Auringon valo ja lämpö saa aikaan sen, että yhteyttämisen tuloksena elämää alkaa syn-
tyä jälleen. Tämän uuden elämän saa aikaan näkymätön voima. 

Samalla tavalla vaikuttaa maailmassa myös näkymätön voima Pyhä Henki. Se saa 
aikaan uutta elämää, uskoa. ”Tee, Luoja, Henki, ihmeesi näin myöskin minussa. Voi-
malla armonlähteesi nyt minut uudista.” (Vk. 568:5) Tulevan sunnuntai aiheena on 
Pyhän Hengen odotus. Ennen taivaaseenastumistaan Kristus lupasi omilleen Pyhän 
Hengen ja kehotti heitä odottamaan tämän lupauksen täyttymistä. Kristuksen lupaama 
Pyhä Henki luo yhteyden taivaaseen astuneen Herran ja opetuslasten välille. 

Sunnuntain evankeliumiteksti on Jeesuksen Ylimmäispapillisesta rukouksesta.  Siinä 
ei mainita Pyhää Henkeä. Kuitenkin Pyhän Hengen toiminnasta on kysymys, kun 
puhutaan Jeesuksen jatkuvasta työstä maailmassa. Tässä osassa rukousta Jeesus pyy-
tää, että kristityt olisivat yhtä niin kuin Hän on Isän kanssa. Se on uskon ja rakkauden 
yhteyttä. Jumala saa tämän aikaan, eivät ihmiset. Ykseyden ensisijainen tarkoitus ei ole 
se, että opetuslasten olisi hyvä olla, vaan että maailma uskoisi. Luther opettaa: ”Pyhä 
Henki kutsuu, kokoaa, valaisee, pyhittää ja Jeesuksessa Kristuksessa varjelee ainoassa 
oikeassa uskossa”. Näin Pyhä Henki liittää meidät Kristukseen ja Hänen  seurakun-
taansa. Ensimmäisen kristillisen seurakunnan syntymäpäivää vietämme Helluntaina. 
Sen juhlan lähestymistä nyt odotamme.

PERTTU KYLLöNEN
Siikalatvan seurakunnan kappalainen

Sanan aika Ps. 27: 1-3, 7-9  
Herra on minun valoni ja apuni,
ketä minä pelkäisin?
      Herra on minun elämäni turva,
      ketä siis säikkyisin?
Kun vainoojat käyvät minua kohti
iskeäkseen hampaansa minuun,he itse kaatuvat,
vihamieheni ja vastustajani suistuvat maahan.
      Vaikka sotajoukko saartaisi minut,
      sydämeni ei pelkäisi,
vaikka minua vastaan nousisi sota,
ei minulla olisi mitään hätää.
      Herra, kuule, kun huudan sinua!
      Ole minulle armollinen, vastaa pyyntööni.
Sydämeni muistaa sinun sanasi:
"Etsikää minun kasvojani."
      Herra, minä tahdon etsiä sinua,
      älä kätke minulta kasvojasi!
Älä vihastu, älä torju palvelijaasi,
sinä olet aina ollut minun apuni.
      Älä nytkään jätä minua, älä hylkää,
      sinä Jumalani, sinä auttajani!

Sak. 14: 7-9
Kerran tulee aika
- milloin, sen Herra tietää -
jolloin yö on kirkas kuin päivä
eikä ilta enää pimene.
Silloin virtaavat Jerusalemista
elämää antavat vedet.
Puolet niistä juoksee itäiseen mereen,
puolet läntiseen mereen kesät ja talvet, 
ehtymättä.
Sinä päivänä Herra on oleva
koko maanpiirin kuningas.
Hän on oleva yksi ja ainoa Jumala
ja hänen nimensä ainoa,
jota avuksi huudetaan.

Joh. 17: 18-23
Jeesus rukoili ja sanoi:
    "Isä, niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, 
niin olen minäkin lähettänyt heidät. Minä 
pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että 
heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä.
    Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan 
myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa 
tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että 
he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet 
minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla 
yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi 
sinun lähettäneen minut.
    Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut 
minulle, olen minä antanut heille, jotta he 
olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun 
minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat 
täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, 
että sinä olet lähettänyt minut ja että olet 
rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut 
minua."

Sunnuntai 20.5.2012
Psalmi: Ps. 27: 1-3, 7-9

1. lukukappale: Sak. 14:7-9
2. lukukappale: Ef. 1:16-23

Evankeliumi: Joh. 17:18-23

w w w.sxc . hu /  A r m in Has i c hs



12    Nro 19    16.–24.5.2012

Autoillen papin perustyötä
Merja Jyrkkä ajoi yhtenä 
päivänä reilut sata 
kilometriä kastaakseen 
lapsia ja onnitellakseen 
merkkipäiväänsä viettävää 
seurakuntalaista.

Lauantai 5. toukokuuta

Kello 10.45
”Matka Piippolan asunnoltani 
kastejuhlaan Pyhännälle alkaa.  
Pitkä työpäivä, johon mahtuu 
monenlaisia kohtaamisia, jännit-
tää aina hieman etukäteen. 

Ennen lähtöä tarkistin, että 
kastepaperit ovat varmasti laukus-
sa ja papin alba autossa. Kun päivä 
on pitkä ja liikun paikasta toiseen, 
on tärkeää huolehtia, että kaikki 
tarvittava on mukana. Jos jotain 
jää, unohtuneen tavaran hakemi-
nen voi tarkoittaa useiden kym-
menien kilometrien lisälenkkiä ja 
ennen kaikkea aikataulukaaosta.

Onneksi autolla ajaminen ei 
pelota enää niin kuin joskus. Hy-
vä auto tuo turvallisuutta, se on 
eräänlainen henkivakuutus.

Päivän ensimmäinen kaste on 
kirkossa. Se ei ole mitenkään tava-
tonta, jos vieraita on niin paljon.

Pitkissä ajomatkoissa on se hy-
vä puoli, että autossa ennättää vie-

lä mietiskellä asioita, esimerkik-
si omia puheitaan. Avaan autos-
sa usein ääntäni. Se on hyödyllis-
tä ajankäyttöä.

Huomaan, että ulkona on tuu-
linen, kylmä ilma.

Matkaa Piippolasta Pyhännälle 
kertyy reilu 20 kilometriä.”

Kello 12.55
”Katson auton ikkunasta, että Py-
häntäjärvi on yhä jäässä. Seuraa-
vaksi ajan Pulkkilaan, jossa on 
myös ristiäiset. Pyhännällä Tur-
peisen perheen pikkuinen poika 
sai nimekseen Antto Olavi. Hän 
oli perheen neljäs lapsi.

Antto Olavi oli kasteen ajan 
rauhallisesti kummitädin sylis-
sä: sieltä hän katseli elämää tyy-
tyväisenä.

Kastettavan veli Otto sai pyyh-
kiä veden Antto Olavin hiuksista. 
Kuivaaminen on tärkeä tehtävä.

Kaste on mukava juhla papil-
le. Näissä ristiäisissä veisuu kuu-
lui komeasti. Yhdessä laulaminen 
on hienoa.

Jokaisella Siikalatvan papil-
la on parisenkymmentä kastet-
ta vuodessa. Hautajaisia on kak-
sinkertainen määrä. Kunnan vä-
kimäärä vähenee vuosittain noin 
kahdella sadalla poismuuton ja 
poisnukkumisen seurauksena. 
Viidessä vuodessa tuo luku on jo 

Liikkuva seurakunta
Siikalatvan 
seurakunnassa on viisi 
kappeliseurakuntaa: 
Rantsila, Pulkkila, 
Piippola, Pyhäntä ja 
Kestilä. Työntekijät 
sukkuloivat päivittäin 
viiden kirkon ja viiden 
seurakuntatalon välejä.
Ennätyskallista bensaa 
palaa, mutta työntekijät 
haluavat kohdata 
seurakuntalaiset 
kasvokkain.

Siikalatvan seurakunnan 
työntekijöiden matkakor-
vaukset ovat huikeita. Seu-
rakunnan talouspäällik-

kö Tarmo Myllykoski kovistelee 
säännöllisesti työntekijöitä ajoki-
lometreistä, mutta saa kuulla na-
pakasti, ettei kukaan istu ratin ta-
kana huvin vuoksi. 

Työntekijät eivät aio istua toi-
mistoissaan odottamassa, että 
seurakuntalaiset tulisivat heidän 
luokseen. 

– Skypeaamuhartaudet kou-
luissa eivät ole suunnitelmissa, 
seurakunnan nuorisotyöntekijä 
Sirkku Palola nauraa.

– Nuoren on vaikea tarttua hi-
hasta juttuhetkeä varten, jos mei-
tä ei näy koulujen käytävillä.

Moninkertainen 
määrä kilometrejä
Viime vuonna Siikalatvan seura-
kunnan työntekijät ja luottamus-
henkilöt ajoivat yhteensä noin 150 
000 kilometriä. Korvauksia heil-
le maksettiin noin 80 000 euroa. 
Summa on reilusti yli kaksinker-
tainen verrattuna moneen muu-
hun henkilöstömäärältään sa-
mankokoiseen seurakuntaan Ou-
lun seudulla. 

Jos Pyhännän kappeliseura-
kunnasta lähtee Rantsilaan, mat-
kaa kertyy 150 kilometriä, Mylly-

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

Mies lähtee, liike jatkuu

Kun kirjoitan tätä, olen loputtomalla lomalla.
Tuomiokapituli on myöntänyt eron virastani eläkkeelle siirtymisen johdosta. Jos Jumala suo, 

eläke alkaa juosta elokuun alusta, kun pitämättömiä ja karttuneita lomia on paljon, aloitan lo-
mat jo nyt.

Sain tehdä työtä kymmenkunta vuotta Siikalatvalla: ensin pienen Piippolan kirkkoherrana, sitten vii-
destä kappelista muodostetun Siikalatvan kirkkoherrana. Raahen rovastikunnan lääninrovastina olen 
ollut vuodesta 2004 lähtien.

Miten aika rientää näin nopeasti?
Vastahan Riikka ja Reetta olivat peruskoulussa Piippolassa ja Pulkkilassa.
2003 oli vielä parikymmentä veteraania Piippolan seurakuntakodissa kansallisen veteraanipäivän 

juhlassa. Nyt ei ollut puolestakymmenestä enää kukaan jaksanut tulla paikalle.
Sukupolvet vaihtuvat, synnytään, kuollaan, on jatkuva liike.
Tässä mielessä seurakunta ja elämä seurakunnassa on koko ajan liikettä.
”Liikkuva seurakunta” nousi esille työntekijäkokouksesta, jossa oli Rauhan Tervehdyksen toimitta-

ja Riitta Hirvonen paikalla. Hän taisi keksiä, että Siikalatvan seurakunta on liikkuva seurakunta. Kun 
Pyhännän Ahokylästä Rantsilan oulunpuoleiseen laitaan on reilut 150 kilometriä, se tarkoittaa käytän-
nössä, että seurakunnan työntekijöiden on oltava liikkeessä ja liikenteessä ahkerasti. Kun suuria mat-
kalaskukuluja on usein ihmetelty luottamuselimissä, olen puolustanut työtekijöitäni toteamalla, että on 
oltu työssä, liikkeellä ja liikenteessä.

Minulla on ollut Siikalatvalla hyvä työpaikka. En muista yhtään aamua, että olisin lähestynyt kirk-
koherranvirastoa tai seurakuntatoimistoa ajatellen että onpa tympeää mennä työpaikalle. Hyvä mieli 
on tullut hyvistä työtovereita, osaavista ja asiallisista luottamushenkilöistä, seurakuntalaisista ja moti-
voivasta työstä.

Minua ei ole kukaan estänyt tai häirinnyt pitämästä esillä seurakunnan perustehtävän mukaista sa-
nomaa hyvästä Jumalasta ja syntisten Vapahtajasta. Armahdettuna syntisenä olen saanut tarjota Juma-
lan valtakunnan ilosanomaa.

Olen nöyrästi kiitollinen. Tiedän, että jättäessäni tehtäväni mitään korvaamatonta ei lähde mukanani.
Liike jatkuu Siikalatvan seurakunnassa.

ERKKI PIRI
Kirkkoherra, lääninrovasti

Oulun hiippakunnan 
tuomiokapituli on mää-
rännyt kirkkoherran-
vaalien ehdokkaat toi-

mittamaan päiväjumalanpalve-
luksen Pulkkilan kirkossa.

Ensimmäisellä vaalisijalla 
oleva Siikalatvan seurakunnan 
kappalainen Merja Jyrkkä pitää 
vaalisaarnansa sunnuntaina 9.9. 
kello 10.

Toisella vaalisijalla olevan Sii-
kalatvan seurakunnan kappa-
laisen Perttu Kyllösen vuoro on 
sunnuntaina 16.9. kello 10.

Kolmannella vaalisijalla ole-
va Nivalan seurakunnan seura-
kuntapastori Janne Isomaa pi-
tää vaalisaarnansa sunnuntaina 
23.9. kello 10.

Kirkkoherranvaalin ennak-
koäänestys toimitetaan Siikalat-

van seurakunnassa 1.–5. loka-
kuuta kello 9–18 välisenä aika-
na, ja kotiäänestyksenä vaalilau-
takunnan ilmoituksen mukai-
sesti. Varsinainen vaalipäivä on 
sunnuntaina 7.10., jolloin vaali 
alkaa kello 10 pidettävän juma-
lanpalveluksen jälkeen. 

Vaalilautakunta ilmoittaa 
tarkemmat yksityiskohdat myö-
hemmin.

Siikalatvan kirkkoherran valinta etenee

Erkki Piri (edessä) hyvästelee työntekijänsä ja seurakuntalaisensa ensi sunnuntaina 20.5. Piippolassa. Läksiäisjuhla alkaa 
messulla kello 11.
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Autoillen papin perustyötä

noin tuhat. Se on iso määrä läh-
tijöitä. 

Kunnan puolella on varmas-
ti mietitty kaikkia konsteja, jotta 
väki pysyisi täällä ja uusia asuk-
kaita tulisi.

Pulkkilassa minun täytyy 
muistaa käydä kukkakaupassa 
ennen seuraavia ristiäisiä. Kukat 
täytyy olla valmiina, sillä menen 
vielä päivän päätteeksi Rantsilaan 
syntymäpäiväjuhlille.

Siikalatvalla ei onneksi vieras-
teta pappia. Keskustelut lähtevät 

Liikkuva seurakunta
koski antaa yhden esimerkin etäi-
syyksistä.

– Ihmisiä pitää kohdata, vaikka 
etäisyydet ovat pitkiä, Palola sa-
noo painokkaasti. 

Myös Myllykoski ymmärtää 
tämän, mutta laskee, että kaikis-
sa viidessä kappeliseurakunnassa 
ei pystytä tulevaisuudessa järjes-
tämään toimintaa nykyisessä laa-
juudessa. 

Matkat eivät 
estä näkemistä
Siikalatvan vs. kirkkoherra Sai-
la Karppinen toteaa saman asian 
kuin Myllykoski: palvelujen vie-
minen laajan seurakunnan ka-
uimmaisiin kyliin on kallista.

– Menemme silti. Ajamme ih-
misten luokse esimerkiksi toimi-
tuskeskusteluja varten, vaikka 
etäisyydet ovat pitkät. Henkilö-
kohtainen tapaaminen on tärke-
ää, Karppinen sanoo.

Hän kertoo, että matkojen 

vuoksi työntekijät pystyvät huo-
nosti sitoutumaan säännölliseen, 
viikoittaiseen toimintaan. Tämä 
tarkoittaa, että Siikalatvan seu-
rakuntalaisten on oltava toimin-
nassaan oma-aloitteisia ja itselli-
siä.

– Toiminnan järjestäminen jää 
paljolti seurakuntalaisten oman 
aktiivisuuden varaan, Karppinen 

joukossa.
Kaapon tehtävänä oli vauvan 

pään kuivaaminen. Hän hoiti sen 
harkitusti.

Siikalatvalla järjestetään usein 
niin sanottuja mummulakastei-
ta. Tämä ei sellainen ollut, mut-
ta ei ole lainkaan tavatonta, et-
tä vauvan kans-
sa tullaan esimer-
kiksi kaupungista 
mummolaan viet-
tämään ristiäisiä. 
Mummoloissa on 
varmaan oma, hy-
vä tunnelmansa.

Edessä on mat-
ka Rantsilaan syn-
tymäpäiväjuhlille. 
Onneksi muistin 
hakea kukan Pulk-
kilasta, nyt olisi lii-
an myöhäistä sen 
hankkimiseen.

Kaikissa juh-
lissa on hyvä muistaa, ettei pa-
pin työssä ole kyse suorittami-
sesta vaan ennen kaikkea ihmis-
ten kohtaamisesta. Tätä työtä olisi 
raskasta tehdä, jos kasaisi painet-
ta, että kaikki oma sanominen pi-
täisi olla jotain hyvin hienoa.

Vettä tulee taivaalta edelleen. 
Ilma on ankea. Vastaantulijoita ei 
tien päällä juurikaan ole.”

Kello 18.10
”Matka jatkuu nyt Rantsilasta 
”kämpille” Piippolaan. Kun pää-
sen sinne, matkakilometrejä on 

kertynyt päivän aikana 133.
Syntymäpäivillä oli kiva käy-

dä viemässä seurakunnan terveh-
dys. Puhetta riitti niin paljon, et-
tä pappi sai keskittyä kuuntelemi-
seen. Hyvä niin.

Sain ruokaa, mutta kahvista 
kieltäydyin tällä kertaa.

Kun vierailee 
iäkkäiden ihmis-
ten luona, tulee 
mieleeni usein ky-
symys, miten pit-
kään itse saan elää.

Seurakunnan 
vieras otetaan se-
kä kodeissa että 
laitoksissa yleen-
sä hyvin vastaan. 
Myös silloin kun 
syntymäpäiväjuh-
lia ei edes viralli-
sesti vietettäisi. 

Huomaan, et-
tä nyt minulla on 

pitkän päivän jälkeen hieman 
kiire asunnolleni: teen pari ohi-
tusta, jotta joudun iltakävelylle ja 
saunaan. 

Tämä päivä on ollut mielekäs 
työpäivä, kun on saanut tavata ih-
misiä. Joku varmaan sanoisi, et-
tä olen saanut tehdä tänään pa-
pin peruspäivän; seurakuntatyö-
tä parhaimmillaan.

Seuraavana aamuna lähden 
Kestilään toimittamaan jumalan-
palvelusta ja sieltä sitten Pulkki-
laan seuroihin.”

kertoo.

Kirkko ei hätistele 
kotoa pois
Eikö olisikin paljon yksinkertai-
sempaa, että sivukyliltä muutet-
taisiin keskuksiin palvelujen ää-
relle?

– Kuka haluaisi jättää kotinsa? 
Karppinen kysyy napakasti.

yleensä jouhevasti käyntiin, kun 
hetken kuulostelee ihmisiä. 

Ammattitaitoa on se, että op-
pii aistimaan, milloin papin toi-
votaan jo lähtevän. On aivan ym-
märrettävää, että jossakin vai-
heessa ihmiset haluavat jatkaa 
juhlaansa tutumman joukon kes-
ken.

Autossa havahdun, että taivaal-
ta pirskottelee yhä vettä. Muuta-
ma auto ohittaa minut vauhdilla.

Matkaa seuraavaan paikkaan 
on noin 30 kilometriä.”

Kello 15.45
”Terveiset Väyrysen perheen kas-
tetilaisuudesta. Perheeseen syntyi 
kolmas lapsi. Hän sai nimekseen 
Martta Anni Katariina. Minulle 
kerrottiin, että kaikki nimet pe-
riytyvät mummeilta ja isomum-
muilta. 

Kastejuhlan lisäksi perheessä 
vietettiin Kaapo-pojan nelivuo-
tissyntymäpäiviä. Siksi talossa 
riitti huisketta. Tilaisuus oli elä-
mänmakuinen, niin kuin sano-
taan. Nuoria oli paljon vieraiden 

– Kotoa lähdetään usein vasta 
sitten kun on pakko.

Karppinen on kokenut, että 
seurakunnan työtä arvostetaan 
maaseudulla. Pappia ei aseteta ja-
lustalle, mutta kirkon työtä pide-
tään arvokkaana. 

Kaupungeissa seurakunnat 
pystyvät tarjoamaan monenlai-
sia palveluja, mutta pienemmissä 
seurakunnissa se vähäkin tuntuu 
arvokkaalta. 

Siikalatvan seurakunta pyrkii 
liikkumalla pitämään maaseutua 
elävänä, Saila Karppinen sanoo.

Vapaaehtoinen 
kaipaa rohkaisua
Leena Hyytinen on mukana 
Piippolan lähetystiimissä. Hän ei 
kummastele sitä, että piippolalai-
set hoitavat lähetysmyyjäisten jär-
jestelyt pitkälti ilman työntekijöi-
den apua.

Hyytisen mukaan tiimit ovat 
perustettu juuri sitä varten, että 
työntekijät voivat keskittyä omiin 

töihinsä. 
– Ehkä joku kaipaa heitä enem-

män, mutta minä olen tottunut it-
selliseen toimintatapaan. Käytän-
nön hommat sujuvat lähetystii-
miläisiltä.

Hyytinen sanoo kuitenkin, et-
tä vapaaehtoiset kaipaavat ja tar-
vitsevat työntekijöiltä rohkaisua 
tekemiseen.

 – En tarkoita, että meitä pitää 
ylistää ja kehua suurilla sanoilla, 
mutta viestin on oltava selvä: työ-
tämme tarvitaan. 

– Muutoin mieleen tulee her-
kästi epäilys siitä, olemmeko ak-
tiivisuudessamme joskus jopa 
muiden tiellä, Hyytinen juttelee.

TEKSTIT: RIITTA HIRVONEN

Pitkissä 
ajomatkoissa on 
se hyvä puoli, että 
autossa ennättää 
vielä mietiskellä 
asioita, esimerkiksi 
omia puheitaan. 
Avaan autossa 
usein ääntäni. 
Se on hyödyllistä 
ajankäyttöä.

S i r k ku Pa lo la

S i r k ku Pa lo la

Myös rippikoululaiset liikkuvat Siikalatvalla, sillä 
seurakunnan rippikoulussa ovat kaikkien kappeliseurakuntien nuoret yhdessä.

Kartan viivat kertovat, millaisia matkoja pastori Merja Jyrkkä ajoi seurakunnassaan 5.-6.toukokuuta.

Siikalatvan seurakunta 
pyrkii liikkumalla 
pitämään maaseutua 
elävänä.

Saila Karppinen
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa 16.–24.5.2012

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu to 17.5. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Mari Flink ja avustaa Mat-
ti Pikkarainen. Urkurina Pé-
ter Marosvári ja kanttorina 
Henna-Mari Sivula. Tuomio-
kirkkokuoro. Radiointi Radio 
Dei. Suora lähetys osoittees-
sa www.virtuaalikirkko.fi. 
Veteraanien kirkkopyhä. 
Sanajumalanpalvelus su 
20.5. klo 10 Oulun tuomiokir-
kossa. Urkupreludi klo 9.30. 
Toimittaa Ari-Pekka Metso 
ja avustaa Anna-Mari Heik-
kinen. Urkurina Lauri-Kalle 
Kallunki ja kanttorina Hen-
na-Mari Sivula. Kuulas-kuo-
ro, johtaa Tarutiina Perttu-
nen. Musiikkimatinea klo 
11. Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi.

Karjasillan seurakunta
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 Olavi 
Mäkelä ja Anu Kontio, kant-
toreina Riitta Piippo ja Pirjo 
Mäntyvaara. 70-vuotisjuhla 
ennen messua klo 16.
Tuomasmessu la 19.5. klo 
18 Kastellin kirkossa. Ke-
vään viimeistä Tuomasmes-
sua Kastellin kirkossa viete-
tään teemalla Pyhän Hengen 
odotus. Liturgina on Päivi 
Jussila ja saarnaa Tuulia Tas-
kila. Musisoimassa ovat Sa-
rastus-kuoro, YA1, Oulun 
seurakuntien soittokunnan 
soittajia Riitta Ojalan johdol-
la, Vilho Vainionpää, Pertti 
Haipola ja Taina Voutilainen. 
Messun jälkeen vapaaehtois-
ten valmistama kahvi- ja tee-
tarjoilu.

Messu su 20.5. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Satu 
Saarinen, avustaa Anna-Lee-
na Ylänne, kanttorina Riitta 
Piippo. Oulun Poliisilaulajat, 
joht. Tibor Garanvölgyi. Mes-
sun jälkeen mahdollisuus kes-
kusteluun ja rukoukseen.  
Messu su 20.5. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, avustaa Ni-
na Niemelä, kanttorina Pirjo 
Mäntyvaara. 
Messu su 20.5. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Juha Vähäkangas, avus-
taa Erja Järvi, kanttorina Riit-
ta Piippo. 
Messu su 20.5. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Esa Nevala, kanttorina Tomi 
Heilimo. 
Messu su 20.5. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, avus-
taa Maija Konttinen, kantto-
rina Sirpa Ilvesluoto. Lapsi-
kuoro avustaa.

Tuiran seurakunta
Tuiran kirkossa ei ole viikko-
messua ke 16.5. 
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. Toi-
mittaa Lauri Kujala, avusta-
vat Päivi Jussila ja Terhi-Liisa 
Sutinen, kanttorina Taru Än-
geslevä.
Messu ja 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.
Messu su 20.5. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Riik-
ka Honkavaara, avustaa Kati 
Erkkilä, kanttorina Taru Än-
geslevä. Koskela 1 ja 2 -rippi-
kouluryhmät.
Messu su 20.5. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Jukka Kolmonen, avustaa 
Harri Fagerholm, kanttorina 
Tommi Hekkala. Tuiran Kir-
kon Naiskuoro. 
Messu su 20.5. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Pasi Kurikka, avustaa Anna-
Leena Häkkinen, kanttorina 
Taru Ängeslevä.

Sanajumalanpalvelus su 
20.5. klo 12 Rajakylän seura-
kuntakodissa. Toimittaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Tom-
mi Hekkala. 
Iltamessu su 20.5. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Riitta 
Louhelainen, avustaa Jaakko 
Syynimaa, kanttorina Heikki 
Jämsä. Lauluyhtye Heliä.
Viikkomessu ke 23.5. klo 20, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Lauri 
Kujala, kanttorina Katri Sip-
pola.

Oulujoen seurakunta
Messu to 17.5. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, avustaa Ilkka Mä-
kinen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. 
Messu su 20.5. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, avustaa Ant-
ti Leskelä, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. Radio Dei.
Messu su 20.5. klo 12 Hintan 
seurakuntatalossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Sanna Leppäniemi.
Sanajumalanpalvelus su 
20.5. klo 12 Sanginsuun seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Ilkka Mäkinen, kanttorina 
Leo Rahko. Kirkkokahvit.

YLI-II
Messu to 17.5. klo 10 Yli-
Iin kirkossa. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, saarna Sauli 
Typpö, avustaa Pertti Lahti-
nen, kanttorina Anja Hyyry-
läinen. Kirkkokuoro. Ruokai-
lu. Sepän seurat Hökän pirtis-
sä: Pentti Kortesluoma, Juha-
ni Laurila ja Sauli Typpö.
Sanajumalanpalvelus su 
20.5. klo 10 Yli-Iin kirkossa. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen. 
Kunniakäynti sankarihaudal-
la. Sankarivainajien muisto-
päivän juhla seurakuntata-
lossa.

YLIKIIMINKI
Motoristikirkko to 17.5. klo 
12 Ylikiimingin kirkossa. Toi-
mittaa Jouni Riipinen. Kirk-
kokahvit ja makkaran myyn-
ti seurakuntatalon pihalla. 
Tuotto lähetyksen hyväksi.
Sanajumalanpalvelus su 20.5. 
klo 10 Ylikiimingin kirkossa. 
Toimittaa Olavi Isokoski, kant-
torina Leo Rahko. Kirkkokah-
vit seurakuntatalossa.

Hailuoto
Helatorstain messu to 17.5. 
klo 10. Toimittaa Timo Jun-
tunen, kanttorina Kaisamar-
ja Stöckell.
Sanajumalanpalvelus su 
20.5. klo 10. Toimittaa Timo 
Juntunen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. Seppeleenlas-
ku sankarihaudoille ja kirkko-
kahvit.

Haukipudas
Messu helatorstaina 17.5. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Martti 
Heinonen, saarna Jari Flink, 
kanttorina Hannu Niemelä, 
Trio MeLeKo. 
Messu su 20.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Leena Brock-
man, saarna Arto Nevala, 
kanttorina Else Sassi, Hauki-
putaan Mieskuoro. Jumalan-
palveluksen jälkeen kunnia-
käynti ja seppelten laskemi-
nen sankarihaudoilla. Kirkko-
kahvit ja kaatuneitten muis-
topäivän ohjelma srk-keskuk-
sessa. 

Kempele
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.
Messu su 20.5. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Esko Heloneva, 
avustaa Vesa Äärelä, diako-
ni Leena Hintsala, kanttori-
na Marja-Liisa Jääskeläinen. 
Musiikkiavustus Rantaveikot 
ja Rantavuokot. Pyhäkoulu 
saarnan aikana. Kaatuneit-
ten muistopäivä. Seppeleen 
lasku sankarihaudalle. 70- ja 
75-vuotiaiden kutsujumalan-
palvelus. 
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
kempeleenseurakunta.fi.

Kiiminki
Helatorstain jumalanpalve-
lus to 17.5. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Juha Tahkokorpi, 
avustaa Seija Lomma, kant-
torina Jarkko Metsänheimo.
Messu su 20.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Miia Seppä-
nen, saarnaa teologian yliop-
pilas Sari Salmi, avustaa Au-
likki Rinta-Säntti, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo, mu-
siikkiryhmä Huttukylän nais-
ten laulukouluryhmä, mu-
kana lauluryhmä Duurisis-
kot, johtajana Ulla Metsän-
heimo. Messun jälkeen kun-
niakäynti sankarihaudoilla ja 
kirkkokahvit seurakuntakes-
kuksessa.
Uusien messulaulujen kirk-
koilta su 20.5. klo 18 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Miia 
Seppänen, saarnaa teologi-
an ylioppilas Sari Salmi, kant-
torina Jarkko Metsänheimo.

Liminka
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.
Sanajumalanpalvelus su 
20.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Anna-Maari Ruotanen, 
kanttorina Mika Kotkaranta. 
Kaatuneitten muistopäivä, 
jumalanpalveluksen jälkeen 
kunniakäynti ja seppelten-
lasku sankarihaudoille.

Lumijoki
Helatorstain sanajumalan-
palvelus 17.5. kirkossa. Toi-
mittaa Markku Tölli, saarnaa 
Liisa Kingma. Gideonit vierai-
levat, kirkkokahvit ja lähetys-
tuokio seurakuntatalolla.
Sanajumalanpalvelus su 
20.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen.

Muhos
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.
Sanajumalanpalvelus su 
20.5. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekka-
la, kanttorina Elias Niemelä, 
Eläkeliiton lauluryhmä. Kaa-
tuneitten muistopäivä, sep-
pelten lasku sankarihaudoil-
le. Kirkkokahvit  ja juhla seu-
rakuntatalossa. 

Oulunsalo
Messu helatorstaina 17.5. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Päivi 
Liiti, kanttorina Taru Pisto.
Messu su 20.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Minna Salmi, 
kanttorina Tuomo Kangas. 
Seppeleen lasku sankarihau-
dalle, messun jälkeen kirkko-
kahvit seurakuntatalolla.

Siikalatva
KeSTiLä
Messu helatorstaina 17.5. 
klo 10 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Saila Karppinen, kant-
torina Veijo Kinnunen.
Kirkkoherra, lääninrovas-
ti Erkki Pirin eläkkeelleläh-
töjuhla su 20.5. Piippolassa.  
Kuljetus klo 9.30 Kestilän kir-
kon parkkipaikalta. Paluu ti-
laisuuden jälkeen. 
Lasten kevätkirkko ja esi-
koululaisten koulutielle siu-
naaminen to 24.5. klo 10 Kes-
tilän kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, avustaa Sirkku 
Palola. Kanttorina Veijo Kin-
nunen. 

PiiPPOLa
Messu helatorstaina 17.5. 
klo 10 Piippolan kirkossa. 
Herättäjän kirkkopyhä. Toi-
mittaa Matti Nuorala, kant-
torina Unto Määttä. Ruokai-
lu, kahvit ja seurat seurakun-
takodissa.
Messu su 20.5. klo 11 Piippo-
lan kirkossa. Toimittaa Erk-
ki Piri, avustavat Saila Karp-
pinen, Merja Jyrkkä ja Pert-
tu Kyllönen. Urkurina Unto 
Määttä, kanttorina Arja Lei-
nonen. Musiikissa avustavat 
tenori Heikki Rainio, Kestilän
ja Piippolan kirkkokuorot ja 
Riikka Piri, viulu. Messun jäl-
keen ruokailu ja kirkkoherra, 
lääninrovasti Erkki Pirin läk-
siäisjuhla Piippolan ammatti- 
ja kulttuuriopistolla.
Koulujen kevätkirkko ja esi-
koululaisten koulutielle siu-
naaminen to ke 23.5. klo 9 
Piippolan kirkossa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen. Kanttorina 
Unto Määttä.

PuLKKiLa
Kirkkoherra, lääninrovas-
ti Erkki Pirin eläkkeelleläh-
töjuhla su 20.5. Piippolassa.  
Kuljetus klo 10.30 Pulkkilan 
seurakuntatalolta. Paluu ti-
laisuuden jälkeen. 
Lasten kevätkirkko ja kou-
lunlähtevien siunaaminen 
ke 23.5. klo 9.30 Pulkkilan kir-
kossa. Toimittaa Merja Jyrk-
kä, kanttorina Arja Leinonen. 
Kummioppilaat mukana.

PyHänTä
Messu helatorstaina 17.5. 
klo 13 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Veijo Kinnunen.
Kunniakäynti kaatuneitten 
muistopäivänä su 20.5. klo 
9.30 sankarihaudoilla, jonka 
jälkeen kuljetus kirkkoherra, 
lääninrovasti Erkki Pirin eläk-
keellelähtöjuhlaan. Paluu ti-
laisuuden jälkeen. 

RanTSiLa
Messu helatorstaina 17.5. 
klo 10 (huom. kelloaika) 
Rantsilan kirkossa. Toimittaa 
Merja Jyrkkä, kanttorina Ar-
ja Leinonen. Lähetystilaisuus 
srk-talossa.
Kirkkoherra, lääninrovas-
ti Erkki Pirin eläkkeelleläh-
töjuhla su 20.5. Piippolassa.  
Kuljetus klo 10 Rantsilan seu-
rakuntatalolta. Paluu tilai-
suuden jälkeen. 

Tyrnävä
Konfirmaatiomessu hela-
torstaina 17.5. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.
Maakirkko helatorstaina 
17.5 klo 13 Röön Retretis-
sä. Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttorina Pentti Korkiakoski.
Sanajumalanpalvelus su 
20.5. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttorina Heikki Lumiaho.
Messu su 20.5. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa  
Timo Liikanen, kanttorina 
Heikki Lumiaho.

Rukous
Pyhä, kaikkivaltias Jumala.

Sinä olet heikoissa väkevä.

Tyhjennä meidät omasta voimastamme

ja täytä meidät Hengelläsi.

Toteuta tahtosi elämässämme,

anna valtakuntasi tavoittaa kaikki kansat.

Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen 

Kristuksen nimessä.

Rukous kirkkovuosikalenterista
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enot Oulussa 16.–24.5.2012M
Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Aurinkokodin raamattupiiri 
ke 16.5. klo 15, Aurinkokoti. 
Jyrki Vaaramo.
Raamattupiiri ke 16.5. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 16.5. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Järjestäji-
nä Oulun NNKY:n lisäksi Sina-
pinsiemen ry ja tuomiokirk-
koseurakunta.
Hartaus pe 18.5. klo 13.30, 
Intiön hoivakoti. Mari Flink.
Sana elää pe 18.5. klo 18, 
Vanha pappila. 
Aamupiiri la 19.5. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto.
Hartaus ti 22.5. klo 18.30, 
Kuntotalo. Mari Flink.
Raamattupiiri ke 23.5. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 23.5. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Järjestäji-
nä Oulun NNKY:n lisäksi Sina-
pinsiemen ry ja tuomiokirk-
koseurakunta.

Karjasillan seurakunta
Miesten raamattupiiri kes-
kiviikkoisin klo 18, Karjasil-
lan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 18.5. klo 19, Kas-
tellin kirkko. Jorma Kiviran-
ta, Pauli Pasanen.
Herännäisseurat su 20.5. klo 
15, Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 24.5. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Miesten piiri ti 22.5. klo 18. 
Kokoontuminen Hietasaaren 
leirikeskuksessa.
Pateniemen raamattupiiri 
ke 23.5. klo 17.30, Patenie-
men kirkko. Lisätietoja dia-
konissa Heli Mattilalta, p. 040 
5747 145.

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

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Kuorokonsertti to 17.5. klo 
19, Oulun tuomiokirkko. Ks. 
ilmoitus s. 12.
Urkupreludi su 20.5. klo 9.30, 
Oulun tuomiokirkko. ks. il-
moitus s. 12.
Musiikkimatinea su 20.5. klo 
11, Oulun tuomiokirkko. Ks. 
ilmoitus s. 12.

Karjasillan seurakunta
Karjasillan kirkkokuoron ke-
vätkonsertti ke 16.5. klo 19, 

Karjasillan kirkko. Ks. ilmoi-
tus s. 12. 
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
Lauletaan suvivirttä yhdes-
sä, yhteislaulutilaisuus to 
17.5. klo 14, Tuiran kirkko. Ks. 
ilmoitus s. 12. 
Oulun Körttiopiskelijoiden 
Kuoron kevätkonsertti la 
19.5. klo 18  Tuiran kirkossa. 
Ks. ilmoitus s. 16.
Tuiran kirkon naiskuoron 
kevätkonsertti 25.5. klo 19 
Pyhän Tuomaan kirkko. Kon-
sertti on osa valmistautumis-
ta syksyn Riikan matkaan. 
Ohjelmassa on mm. perintei-
siä hengellisiä, isänmaallisia 
ja kansanlauluja naiskuorol-
le sovitettuina. Kuoroa joh-
taa Tommi Hekkala, säestää 
Laura Kumpula. Tilaisuuteen 
on vapaa pääsy. Vapaaehtoi-
nen ohjelmamaksu 5 €.
Amanin 25-vuotisjuhlakon-
sertti 26.5. klo 18 Tuiran kirk-
ko. Musiikkiryhmä Amani jul-
kaisee uuden kokoelmale-
vyn konsertissaan Tuiran kir-
kossa. Samalla se on Amanin 
25-vuotisen toiminnan juhla-
konsertti. Suomeksi sanoitet-
tu ja uudelleen sovitettu mu-
siikki sykkii aitoa afrikkalais-
ta sykettään ja vie kuulijansa 
evankeliumin ydinsanoman 
äärelle.

Diakonia
Diakoninen perheleiri pe 
13.–15.7., Rokuan leirikes-
kus. Virkistystä ja lomaa lap-
siperheille diakonisin perus-
tein. Leirin hinta aikuisilta 
23 € ja lapsilta 16 €. Ilmoit-
tautumiset 27.6. mennessä, 
p. (08) 3161 340. Leirillä mu-
kana diakonissat Anna-Mai-
ja Sälkiö, Marjukka Hamari ja 
Saila Luukkonen.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405. Koti-
käyntipyynnöt suoraan alu-
een diakoniatyöntekijöille.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08)  
5313 219 tai Karjasillan dia-
koniatoimistolta.
Palvelupiiri ma 21.5. klo 
12–13.30, Karjasillan kirkko. 
Paikka sinulle, joka haluat 
toimia seurakunnassa erilai-
sissa vapaaehtoistehtävissä.
Diakoniapiiri ma 21.5. klo 
16.30–18, Kaukovainion kap-
peli. 
Ystävänkamari ti 22.5. klo 
13–14.30, Kaukovainion kap-
peli. 
Maikkulan diakoniaryhmä ti 
22.5. klo 14–15.30, Maikkulan 
kappelin takkahuone. 

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisen tuen hakemista var-
ten maanantaisin klo 9–11, 

Tuiran kirkko, p. (08) 5314 
616. Tapaamisajankohdan 
voit käydä sopimassa myös 
paikanpäällä. Muissa asiois-
sa keskusteluajasta tai koti-
käynnistä voi sopia suoraan 
oman alueen diakoniatyön-
tekijän kanssa. 
Juttutupa ma 21.5. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Tarjolla hartaus ja aamupala. 
Lisätietoja diakonissa Saila 
Luukkonen, p. 040  5747092
Työttömien ruokailu to 24.5. 
klo 12, Rajakylän seurakunta-
koti. Aterian hinta 2 €
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 24.5. klo 13–
14.30, Pateniemen kirkko. Li-
sätietoja diakonissa Heli Mat-
tilalta, p. 040 5747 145.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519. 

YLI-II
Diakonia-ilta pe 18.5. klo 18–
20, Yli-Iin seurakuntatalo.

yhteiset  
seurakuntapalvelut
KUULOVAMMAISET
Aabrahamin poppoo ti 22.5. 
klo 13.30, Caritas-koti. Aab-
rahamin poppoo on kuulo-
vammaisten päiväpiiri jos-
sa on kirjoitustulkkaus. Ryh-
mällä on Kuurojen Lähetyk-
sen kautta oma kummilap-
si Afrikassa ja hänen koulun-
käyntiään tuetaan kahvimak-
suna kerätyillä varoilla.
Kuurojen eläkeläisten päi-
väpiiri ke 23.5. klo 13, Cari-
tas-koti. 
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 24.5. 
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 kesäret-
ki Kainuuseen 17.–19.8. Läh-
de mukaan virkistäytymään 
Kainuun jylhiin vaaramaise-
miin ja Oulujärven rannoille. 
Käymme mm. Raatteentiellä, 
Paltaniemellä, 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. Sitovat il-
moittautumiset 8.6. mennes-
sä Diakoniatyön erityispalve-
lujen toimistoon, p. 044 3161 
552 tai netissä www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmo. Retken 
vetäjinä toimivat diakonia-
työntekijät Terttu Rahko ja 
Paula Mustonen, jolta saat 
tarvittaessa lisätietoja, p. 050 
4305 178. 

PÄIHDETYö
Työttömien ruokailu keski-
viikkoisin klo 11–13, Heinäto-
rin seurakuntatalo. 
A-leiri 20.–24.8.2012 Juuman 
leirikeskuksessa Kuusamos-
sa. Ilmoittautuminen ja tie-
dustelut 28.5.–21.6. välisenä 
aikana Tellervo Kiannolle, p.
040 7564 022.

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja pa-
ja ma–ke, pe klo 10–14. Puo-
dista käytettyjä astioita, liina-
vaatteita, koruja, kirjoja, pol-
kupyöriä sekä pajan tuotteita, 
tarjolla myös kahvia yms. Pa-
jassa tehdään käsitöitä ja as-
karrellaan. Lahjoituksia ote-
taan vastaan, p. 044 316 1720. 
Tervetuloa vapaaehtoistoi-
mintaan ja ostoksille! 
Nimikkolähettityötä Tansa-
niassa: Eero Manninen pe 
18.5. klo 12–13, Siipi, lähetyk-
sen puoti ja paja. Lähetysto-
vi, Katja Haipus.

Karjasillan seurakunta
Helatorstain kevätkonsert-
ti to 17.5. klo 15–17, Kauko-
vainion kappeli. Ks. ilmoitus 
s. 12.

Tuiran seurakunta
Puutyökerho ke 16.5. klo 9, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Kerho kokoontuu ma ja ke 
klo 9, Siiven kellaritiloissa.

Oulujoen seurakunta
YLI-II
Lähetyksen kevätmyyjäiset 
ti 22.5. klo 18, Yli-Iin seura-
kuntatalo. Myynnissä mm. 
kukkien taimia. Tuotto lähe-
tyksen hyväksi. Lahjoituksia 
myytäväksi otetaan vastaan.

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

Muskareista lisätietoa www.
oulunseurakunnat.fi/muskari.
Tuiran seurakunta
Kevätrallatus – kaikkien 
yhteinen lastenlauluilta ti 
22.5. klo 18, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Ks. ilmoitus s. 17. 
Koko perheen kevätseikkai-
lu to 24.5. klo 18, Hietasaa-
ren kaupunkileirikeskus. Ks. 
ilmoitus s. 17.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot löy-
tyvät osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri.
1.–6.-luokkalaisten erä-
henkinen kesäleiri Seikkai-
lu saaressa 11.–13.6 klo 15, 
Montajan leirikeskus. Ks. il-
moitus s. 17.

Oulujoen seurakunta
Junnuleiri 1.–3.-luokkalaisil-
le tytöille ja pojille 30.–31.7., 
Vasamon leirikeskus. Ks. il-
moitus s. 17.

Helatorstai on tänä vuonna 17. 
toukokuuta. Helatorstaita vie-
tetään neljäntenäkymmenen-
tenä päivänä pääsiäisestä Kris-

tuksen taivaaseenastumisen muistok-
si. Helatorstai löytyy myös tutusta us-
kontunnustuksesta:  "astui ylös taivai-
siin, istuu Jumalan, Isän, Kaikkivalti-
aan, oikealla puolella". Päivän nimi tu-
lee sen aiemmasta ruotsinkielisestä ni-
mestä "helig torsdag" eli pyhä torstai.

Oulun seurakunnissa helatorstai 
tarkoittaa perinteisesti moottoripyörä-
kauden avajaisia, kun Ylikiimingin kir-
kossa järjestetään motoristikirkko klo 
12–13. 

– Messun jälkeen kokoonnutaan pi-
halle ja suoritetaan motoristiylistys eli 
kolminkertainen täyskäynnistys pyö-
rillä, kertoo messun toimittava Oulu-
joen seurakunnan kirkkoherra Jouni 
Riipinen, joka itsekin on intohimoinen 
moottoripyöräilyn harrastaja.

Ylikiimingin kirkosta siirrytään 
paraatiajossa seurakuntatalolle, jossa 
vaihdetaan kuulumisia ja juodaan kah-
vit. Paikan päällä myydään makkaraa 
lähetystyön hyväksi. Motoristikirkko 
kerää yleensä Ylikiimingin kirkon täy-

teen, tavallisesti kirkon pihassa kehrää 
helatorstaisin reilut 200 pyörää.

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
Yhteisvastuukeräyksen kiitosjuhlaa 
vietetään helatorstaina Vanhassa pap-
pilassa kello 12. Siellä julkistetaan Pie-
nestä kiinni -valokuvauskilpailun par-
haimmisto. Juhlassa palkitaan kolme 
parasta valokuvaa sekä Yleisön suosik-
ki -kuva. Arvosteluraadissa ovat toimi-
neet tuomiorovasti Matti Pikkarainen, 
valokuvaajamestari Reijo Koirikivi ja 
kaupunginarkkitehti Jari Heikkilä.

Helatorstai ja helluntai menevät hel-
posti sekaisin. Helatorstaina Kristus as-
tuu Raamatun mukaan taivaaseen. En-
nen taivaaseen astumista hän antoi seu-
raajilleen tehtävän, lähetyskäskyn.

Pääsiäisaika päättyy helluntaihin, 
jolloin Vanhan testamentin ennustuk-
sen mukaisesti Pyhä Henki vuodatet-
tiin opetuslasten päälle ja Pietari piti 
tuhansille kuulijoille helluntaisaarnan. 
Helluntaina kristillinen kirkko sai al-
kunsa. Helluntai on 10 päivää helators-
tain jälkeen.

Helatorstain musiikillinen anti löy-
tyy musiikkikoosteesta sivulta 12.

Helatorstain ohjelmassa 
moottoripyöriä ja valokuvia 

A r k i s to  /  S a t u  L a p in lam p i

Miesten piiri 
tiistaina 22.5. klo 18. 

Kokoontuminen 
Hietasaaren 

leirikeskuksessa.
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Kesän jälkeen monen pienen esikoululaisen 
elämässä alkaa uusi aikakausi, kun opintie 
alkaa. Kaikki Oulun ev.-lut. seurakunnat 
kutsuvatkin tulevat ekaluokkalaiset kirk-

koihin siunattaviksi. Mukaan kirkkohetkeen voi-
vat tulla myös perheenjäsenet, isovanhemmat, 
kummit ja muut lapselle läheiset ihmiset.

Siunaamisessa rukoillaan ja toivotetaan pie-
nen koululaisen ja hänen perheensä elämään Ju-
malan siunausta ja kaikinpuolista huolenpitoa. 

– Pienillä esikoululaisilla alkaa elämässään 
uusi vaihe. Kirkkohetkessä pyydetään Jumalan 
siunausta koko pitkälle opintielle, kertoo Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan pastori Mari Flink.

Oulun tuomiokirkkoseurakunta kutsuu 
kaikkia alueellaan esikoulua käyviä siunattavik-
si tuomiokirkkoon keskiviikkona 30.5. kello 18. 
Tilaisuuden jälkeen tarjotaan kakkukahvit ja me-
hut keskustan Vanhassa pappilassa.

Tuiran seurakunta järjestää yhteensä 9 tilai-
suutta, joihin kutsutaan lapsia päiväkotien, eli 
esikoulupaikkojen kautta. Mikäli oman päivä-
kodin ajankohta ei käy, tai kutsua ei jostain syys-
tä ole saanut, voi osallistua kaikille yhteiseen ti-
laisuuteen Pyhän Tuomaan kirkolla keskiviikko-
na 23.5. klo 17.

Oulujoen seurakunta järjestää kolme tilai-
suutta, maanantaina 28.5. kello 18 Oulujoen kir-
kossa, keskiviikkona 30.5. klo 18 Yli-Iin kirkos-
sa ja torstaina 31.5. klo 18 Ylikiimingin kirkossa.

Karjasillan seurakunnan tilaisuuksiin lapset 
on kutsuttu esikoulujen kautta, mutta jos päivä-
kodin yhteinen aika ei käy tai lapsi ei ole saanut 
kutsua, voi mukaan tulla mihin tahansa 10 siu-
naustilaisuuteen ja kirkkohetkeen. 

Kouluun siunaamiset ovat Pyhän Andreaan 
kirkossa tiistaina 22.5. kello 17 ja 18.30, keski-
viikkona 23.5. kello 17 ja 18.30 ja torstaina 24.5. 
kello 17 ja 18.30. Karjasillan kirkkoon lapsia kut-
sutaan keskiviikkona 23.5. kello 18 ja torstaina 
31.5. kello 18, Kastellin kirkkoon keskiviikkona 
30.5. kello 18 ja Maikkulan kappeliin torstaina 
31.5. kello 18.

Esikoululaiset 
siunataan 
koulutielle

Junnuleiri 3.–6.-luokkalaisil-
le tytöille ja pojille 1.–3.8., 
Vasamon leirikeskus. Ks. il-
moitus s. 17.

nuoret

Karjasillan seurakunta
Nuorisotyön päivystys to 
24.5. klo 15–17, Karjasillan 
kirkko, käynti ulkoa nuoriso-
työn ovesta, ei viraston kaut-
ta. Päivystys on tarkoitettu 
sekä nuorille että nuorten 
vanhemmille. Päivystyksessä 
voit keskustella työntekijän 
kanssa esimerkiksi mieltä as-
karruttavista asioista, ilmoit-
tautua leireille ja kysyä nuo-
risotyön toiminnasta. Lisätie-
dot Jukka Kärkkäinen, p. 040 
5747 183 tai jukka.karkkai-
nen@evl.fi.
Karjasillan seurakunnan 
isoskoulutus II Wanhat iso-
set to 24.5. klo 17–19.30, Kar-
jasillan kirkko. Koulutus jat-
kuu tauon jälkeen kolmella 
yhteisellä koulutuskerralla. 
Itsenäiset erikoistumisryhmät 
toimivat vasta viikoilla 13–21. 
Tervetuloa taas mukaan kaik-
ki ihanat isosemme! Lisätie-
toja saa Jenniltä.

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. 

nuoret aikuiset 
Matalan kynnyksen Raamis 
ke 16.5. klo 18, Elohuone. Tar-
jolla iltapalaa. Lisätietoja Ma-
ri Flink, p. 050 5649 070.
Cross Cafe pe 18.5. klo 19–
23.50, Elohuone. Cross Cafe 
tarjoilee evankeliumia, elä-
vää musiikkia ja elämyksiä 
rennossa seurassa. kts. www.
elossa.fi.

OPiSKeLijajäRjeSTöT
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 16.5. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Mukana, 
mutta ei mukautuen, Sofi-
an talo.

Evankelinen nuorten aikuis-
ten ilta pe 18.5. klo 18, Kar-
vosilla, Jokipellontie 10. Koti-
matkalla. Siikkariseurat, mu-
kana Ari Lukkarinen.
Körttiopiskelijoiden seurat 
to 24.5. klo 18,  Metsäseurat, 
infoa iidaliisa@mail.student.
oulu.fi. 

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Tarinatupa ke 16.5. ja 23.5. 
klo 13, Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Seniorikahvila ke 16.5. ja 
23.5. klo 12–14, Kaukovaini-
on kappeli, Ystävänkammari. 
Toiminnasta vastaa Ikä-Esko- 
hanke / Oulun Seudun Setle-
mentti ry. 
Seurakuntakerho ti 22.5. klo 
14–15.30, Höyhtyän palvelu-
keskus. Mummonkammari. 
Eläkeläisten kerho to 24.5. 
klo 13–14.30, Kastellin kirk-
ko. 

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 kuuntelijaa, 
kun haluat puhua sinulle tär-
keistä asioista tai kun haluat 
pyytää kotikäyntiä tai jättää 
soittopyynnön.

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

Muut menot
Pyhiinvaellus laista evanke-
liumiin Jumalan voideltua 
seuraten su 20.5. klo 11.45, 
Vanha pappila. Tilaisuus alkaa 
kryptan kirkkokahvin jälkeen. 
Mukana Jaakko Lounela.
Kaikenikäisten kevätjuh-
la su 20.5. klo 15, Heinätorin 
seurakuntatalo, Intiön seura-
kuntakoti. Ks. ilmoitus s. 18.
Fransupiiri ti 22.5. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Papinpuolisoiden kokous ti 
22.5. klo 18, Kiiminki, Suve-
lan leirikeskus. Illan teema 
on "Ihana luomakunta ja luo-
makunnan ystävät". Ilm. Mai-
ja-Liisa Pikkaraiselle viim. su 
20.5. p. 040 530 1837 (iltai-
sin).

Karjasillan kirkkokuoron kevätkonsertti 
keskiviikkona 16.5. klo 19 Karjasillan kirkossa. 
Ohjelmistossa 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. Tilaisuuden 
juontaa Aino-Liisa Ilkko ja säestyksistä ja 
sekakuoro Tuikkeen johtamisesta vastaa Katri 
Sippola. Tilaisuudessa käytetään Suvilinnun 
lauluvihkosta.

Helatorstain kevätkonsertti 
torstaina 17.5. klo 15 Kaukovainion kappelissa. 
20-vuotisjuhlakonsertti Etiopassa tehtävän 
lähetystyön hyväksi. Esiintyjät ovat Oulun 
konservatorion opettajat Ritva Lehtiniemi-
Anundi laulu, Mervi Kyrki viulu, Hannele Kerkelä 
sello, Mikko Salo huilu ja Samuli Seppänen 
piano. Säveltäjänimiä Beethoven, Krebs, Mozart, 
Sonninen, Tikka ja Merikanto. Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu Suomen Lähetysseuran työlle 
Etiopiassa. Kahvitarjoilu.

Kuorokonsertti Keväisissä tunnelmissa
torstaina 17.5. klo 19 Oulun tuomiokirkossa. 
Pohjalaisten Osakuntien Laulajat tekee keväällä 
retken kanta-alueelleen. Konsertti tarjoaa 
kuulijalle kokoelman kevään ja ihmisyyden 
inspiroimia musiikillisia kuvia. Vapaa pääsy, 
käsiohjelma 10 euroa. 

Oulun körttiopiskelijoiden 
kuoron kevätkonsertti
lauantaina 19.5. klo 18  Tuiran kirkossa.
Oulun körttiopiskelijoiden kuoro on levyttänyt 
kuoron omia "Siionin virsisovituksia", jotka 
julkaistaan Oulun körttiopiskelijoiden kuoron ja
Helsingin herännäisnuorten kuoron yhteislevyllä 
tulevan kesän herättäjäjuhlilla Isossakyrössä. 
Jokavuotiset herättäjäjuhlat konsertteineen 
ovatkin kuorolle vuoden päätapahtuma. Kuoron 
johtajana toimii tällä hetkellä musiikkipedagogi 
Juho Peltoniemi. 

Urkupreludi 
sunnuntaina 20.5. klo 9.30 Oulun 
tuomiokirkossa. Kuusamon musiikkiopiston 
urkujensoiton opiskelijat soittavat J.S. Bachin 
urkumusiikkia tuomiokirkon kuoriuruilla. 

Musiikkimatinea 
sunnuntaina 20.5. klo 11 Oulun tuomiokirkossa. 
Kuusamon seurakunnan Kuulas-kuoro, 
johtajanaan Tarutiina Perttunen musisoi 
keväisissä tunnelmissa. Kuoromusiikin ohella 
kuullaan myös urkujensoitonopiskelijoiden 
soittamaa urkumusiikkia. Vapaa pääsy.

Musiikkia 
kirkoissa

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.

Karjasillan alueen 
päiväkotien kevätkirkkoja

Maikkulan alueen päiväkotien kevätkirkko 
ke 16.5. klo 9 Maikkulan kappelissa 
ke 23.5. klo 9 ja 10 Maikkulan kappelissa

Karjasillan alueen päiväkotien kevätkirkko 
to 24.5. klo 9 ja 10 Karjasillan kirkossa 

Kastellin alueen päiväkotien kevätkirkko 
ti 29.5. klo 9 ja 10 Kastellin kirkossa  

Kaakkurin alueen päiväkotien kevätkirkko
ma 28.5. klo 9 Pyhän Andreaan kirkossa 
ti 29.5. klo 9 ja 10 Pyhän Andreaan kirkossa 

Tuiran seurakunnan 
työntekijät ovat 

yhteistoimintapäivällä 
pe 18.5. 

Kirkkoherranvirasto on 
suljettuna.

Pyhä tanssi Karjasillan kir-
kolla, päiväkerhotilassa 24.5. 
klo 18.
10-leiri 2012 Juhlailta vuon-
na 1987 10-leirillä olleille to 
28.6. klo 18–21, Rokuan leiri-
keskus. Ensimmäinen 10-leiri 
pidettiin vuonna 1987. Meil-

lä on ilo kutsua Sinut tuolla 
leirillä mukana ollut leiriläi-
nen, isonen, työntekijä viet-
tämään Juhlailtaa. Illan ohjel-
massa leirimuisteloita, mark-
kinat ja iltaohjelma yhdessä 
10-leiri 2012 kanssa. Ilmoi-
tathan tulostasi 11.6. men-
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Lasten
tapahtumat
seurakunnissa

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.

Koko perheen kevätseikkailu 
torstaina 24.5. klo 18 Hietasaaren 
kaupunkileirikeskuksessa. Muun 
muassa temppurata, visailukysymyksiä, 
salapoliisihommaa, kuulanhuuhdontaa ja 
makkaranpaistoa. Reitin varrella voit törmätä 
joihinkin metsäneläimiin. Sään mukainen 
vaatetus sekä lapsille kurakäsineet. Tapahtuma on 
ilmainen. Vapaaehtoinen kahvikassa.

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 Lämsänjärvellä 
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.

Kouluikäisten toimintapäivä 
tiistaina 12.6. klo 10–14 Yli-Iin seurakuntatalossa. 
Ohjelmassa leikkiä, askartelua, nukketeatteria 
ja yhdessäoloa. Toimintapäivä on maksuton. 
Tarjoilun vuoksi toivomme ilmoittautumista 8.6. 
mennessä Tuija Perkkiölle tekstiviestillä, 
p. 044 316 1451 tai sähköpostitse tuija.perkkio@
evl.fi. Ilmoitathan myös mahdolliset ruoka-
aineallergiat. Toimintapäivässä mukana Oulujoen 
nuorisotyönohjaajat.

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

Erähenkinen kesäleiri 1.–6.-luokkalaisille. Yövym-
me leirikeskuksessa, jossa ei ole sähköjä ja juoma-
vesi tuodaan mantereelta. Leirillä ulkoillaan, leiki-
tään, askarrellaan, kalastetaan, hiljennytään Raama-
tun sanoman äärellä, syödään ja seikkaillaan saaren 
maastossa. Hinta on 30 euroa, joka sisältää matkat, 
majoituksen, ohjelman, ruoat ja tapaturmavakuu-
tuksen Oulun ev.-lut. seurakuntien jäsenille. 
Ilmoittautumiset 25.5. mennessä www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo. Lisätietoja Atte Kääriäinen, p. 040 
5060 315 tai atte.kaariainen@evl.fi.

Junnuleiri 
1.–3.-luokkalaisille 

30.–31.7. Vasamon leirikeskuksessa 

Oulujoen seurakuntaan kuuluville tytöille ja pojille. 
Luokka kevään 2012 mukaan.  Tule mukaan askarte-
lemaan, leikkimään, seikkailemaan. Mukaan mah-
tuu 20 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittau-
tuminen tapahtuu osoitteessa www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo 17.5.–17.6. välisenä aikana. Leirin hinta 
19 euroa. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje. Li-
sätietoja nuorisotyönohjaaja Sanna Karjalaiselta, p. 
040 7186 925.

Junnuleiri 
3.–6.-luokkalaisille 

1.–3.8. Vasamon leirikeskuksessa 

Oulujoen seurakuntaan kuuluville tytöille ja pojille. 
Luokka kevään 2012 mukaan.  Tule mukaan yhdessä 
tekemään ja toimimaan! Mukaan mahtuu 20 lasta 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen ta-
pahtuu osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo 
17.5.–17.6. välisenä aikana. Ilmoittautuneille lähete-
tään leirikirje. Leirin hinta 30 euroa. Lisätietoja nuo-
risotyönohjaaja Sanna Karjalaiselta, p. 040 7186 925.

Tuiran seurakunnan Juttutupien 
ja työttömien kevätretki

maanantaina 21.5. 
Ranuan eläinpuistoon ja Pentikmäelle 

Lähtö Tuiran kirkolta klo 8.30. Retken hinta on 20 
euroa sisältäen matkan, pääsylipun eläinpuistoon 
ja ruokailun. Ilmoittautumiset diakonissa Saila 
Luukkoselle,  p. 040 5747 092, 18.5. mennessä.

Retkiä

Tuomasmessu
lauantaina 19.5. klo 18 Kastellin kirkossa 
Kevään viimeistä Tuomasmessua Kastellin 
kirkossa vietetään teemalla Pyhän Hengen 
odotus. Liturgina on Päivi Jussila ja 
saarnaa Tuulia Taskila. Musisoimassa ovat 
Sarastus-kuoro, YA1, Oulun seurakuntien 
soittokunnan soittajia Riitta Ojalan johdolla, 
Vilho Vainionpää, Pertti Haipola ja Taina 
Voutilainen. Messun jälkeen vapaaehtoisten 
valmistama kahvi- ja teetarjoilu. Olet 
lämpimästi tervetullut.

Matka valtakunnallisille 
lähetysjuhlille Haminaan

8.–10.6.

Lähtö pe 8.6. klo 8 Oulusta linja-autoaseman 
tilausajolaiturista ja klo 8.15 Kempeleestä 
kirkonkylän seurakuntatalolta. Paluu su-iltana 
10.6. puolen yön aikaan. 
 Yöpyminen: 2 hh:ssa 140 € Sokos hotelli Seura-
huoneella Kotkassa. 1 hh 218 €, mikäli huoneita 
saatavilla. Hinta sisältää matkan, majoituksen sekä 
vakuutuksen Oulun ev.-lut. seurakuntien ja Limin-
gan rovastikunnan seurakuntien jäsenille. Osallis-
tujille lähetetään retkikirje. 
 Lisätietoja ohjelmasta www.lahetysjuhlat.fi tai 
matkanjohtajilta: Katja Haipus, p. 044 3161 459 ja 
Minna Sorvala, p. 040 7797 705. Ilmoittautuminen 
viimeistään pe 25.5. leirikeskuspalveluun, p. (08) 
316 1340 tai www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 

Ruskaretki Lappiin
20.–22.9. Enontekiön Vuontispirtillä

Näe ja koe Pallas syksyn väriloistossa. Oulujoen 
seurakunta järjestää ruskaretken Lappiin. Retki on 
suunnattu työikäisille (18–65-v.). 
 Retken hinta täysihoitoineen ja matkoineen 180 
euroa / hlö 2 h huoneessa, 210 euroa / 1 hlö huo-
neessa. Etusija Oulujoen seurakuntalaisilla. Sito-
vat ilmoittautumiset pe 25.5. mennessä www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo tai arkisin 9–16, p. (08) 3161 
340. Retkelle valituille lähetetään retkikirje. Lisä-
tietoja: srkpastori Antti Leskelä, p. 040 5747 154, 
antti.leskela@evl.fi ja diakoniatyöntekijä Anu Fe-
dotoff, p. 040 5747 098.

Messu ja 
perheiden kevätkirkko 

torstaina 17.5. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa

Toimittaa Sanna Jukkola, avustaa Riikka Honkavaara, 
kanttorina Laura Kumpula. Kirkkokahvit ja -mehut.

Leirejä

nessä tekstarilla numeroon 
040 8211 979 tai sähköpostil-
la osoitteeseen sanna.parkki-
nen@evl.fi. 
Eroneuvo-ilta eronneille ja 
eroa harkitseville sekä hei-
dän läheisilleen to 24.5. klo 
18–20, Vanha pappila. Ero-
neuvo on kertaluontoinen 
matalan kynnyksen tilaisuus, 
jossa on mahdollisuus kes-
kustella eroon liittyvistä asi-
oista. Eroneuvolla tuetaan 
eron jälkeistä vanhemmuut-
ta ja vanhempien yhteistoi-
mintaa sekä tuodaan esil-

le lapsen näkökulmaa ja tar-
peita. Tilaisuuksiin osallistuu 
aina ammattilaisten rinnalla 
myös vapaaehtoistyönteki-
jöiksi koulutettuja eron ko-
keneita vanhempia. Tilaisuu-
det ovat avoimia ja maksut-
tomia. Ei ennakkoilmoittau-
tumista. Lisätietoja: Essi Nie-
mi, Vanhempien Akatemia-
hanke / Nuorten Ystävät, p. 
044 7341 435 tai essi.niemi@
nuortenystavat.fi Kari Reki-
lä, Lapsi- ja perhetyön dia-
koniatyöntekijä, p. 050 5211 
065 tai kari.rekila@evl.fi.

Puhallinorkesterit:
PRIMO johtaa Marjaana Heikkinen ja Laura Ronimus

VIVENTI johtaa Jukka Myllys
ja

VASKIYHTYE johtaa Sauli Orbinski

Yhteistyössä: Oulun ev.-lut. seurakunnat, 
Konservatorio, OAMK ja Kiiminkijoenopisto

Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €.

Kevätkonsertti
Maanantaina 21.5. klo 19 

Madetojan Salissa

Karjasillan seurakunnan 
kerhokauden päätös 

ti 22.5. ja ke 23.5. Lämsänjärven leirikeskuksessa. 
Ti 22.5. päiväkerholaiset perheineen, ke 23.5. perhe-
kerholaiset perheineen. Yhteinen aloitus kumpana-
kin päivänä klo 9, 11 ja 13. Voitte valita mihin aloi-
tukseen tulette. Päivä sisältää mukavaa ohjelmaa ja 
yhdessäoloa. Tarjoamme pientä purtavaa. Voit ottaa 
myös omia eväitä. Paikallisilla linja-autoilla pääsette lä-
helle Lämsänjärveä. Osoitteesta www.linjakas.fi näet-
te teitä lähinnä kulkevat autot. Kyyti tulee maksaa it-
se. (Viikolla 20 ei ole kerhoja.)
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Kastetut
Tuomiokirkko: Hilla Anni Ka-
tariina Kallio, Sampo Otso Il-
mari Tiikkaja, Iitu Pihla Maria 
Vähämetsä.
Karjasilta: Lumi-Sofia Heik-
kilä, Jesse Mikael Kivenmäki, 
Liidia Alva Maria Korkatti, 
Saana Elviira Lehtonen, Ma-
lakai Toivo Meltemutmut, 
Pihla Josefina Timlin.
Tuira: Weeti Antero Aula, 
Tytti Olivia Eskola, Onni-Pek-
ka Karppinen, Olivia Ada Ma-
ria Markus, Iida Emilia Varjo-
nen, Mea Sofia Varjonen.
Oulujoki: Lenni Teemu Da-
niel Herttua, Mira Vilma Ka-
tariina Jussila, Silja Anna 
Maaria Mäkinen, Inka Emi-
lia Pietilä, Laura Olivia Pieti-
lä, Maisa Ilona Pikkarainen, 
Nelli Sofia Sivonen.

Kuolleet 
Tuomiokirkko:  Maire Or-
vokki Hahl-Marjokorpi s. To-
lonen 80, Raili Katariina Junt-
tila s. Pikkula 79, Esa Antero 
Karhunen 77, Eino Valfrid 
Latvala 96, Lauri Antti Pu-
hakka 86.
Karjasilta: Rauha Hietala s. 
Sammalmaa-Jussila 93, Vil-
ma Maria Keskinen s. Lehti-
mäki 87, Raili Anneli Rajavaa-
ra s. Mällinen 61, Maria Eli-
sabet Vähäkyrö s. Huumo-
nen 99, Salme Cecilia Juola s. 
Kaarlela 84.
Tuira: Hilda Elisabet Holap-
pa 93, Eeva Annikki Musta-
kangas s. Vahtola 89, Martta 
Olga Esteri Niemelin 81, Aino 
Sofia Ruuska s. Aakko 81, Eira 
Esteri Sunila s. Karvinen 76, 
Tiia Karoliina Virtanen 20.
Oulujoki: Kaarlo Olavi Kärnä 
64, Kaarina Mattila 68, Sirkka 
Aili Nisonen s. Purhonen 87, 
Irja Marketta Pyhtilä s. Kova-
lainen 77, Heimo Ilmari Suor-
sa 65.

Elämän polku
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enot Oulussa  16.–24.5.2012M

Toimipaikat

Elohuone  
Isokatu 11

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo 
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti 
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti 
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Koskelan seurakuntakoti 
Koskelantie 86

Kuivasjärven   
seurakuntakoti   
Karppalantie 6
Lämsänjärven   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajakylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven   
eräleirikeskus  
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

Toppilan    
monipalvelukeskus  
Paalikatu 19

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Kirkot

Virkatodistukset

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

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

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

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

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

Kirkolliset toimitukset Tilavaraukset Palveleva puhelin

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

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

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

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

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

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

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

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

Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli   
Kangaskontiontie 9

Oulun tuomiokirkko  
Kirkkokatu

Oulujoen kirkko   
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Yli-Iin kirkko  
Elatuspellontie 4

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Diakoninen perheleiri 
13.–15.7. Rokuan leirikeskuksessa 

Virkistystä ja lomaa lapsiperheille 
diakonisin perustein. 

Leirin hinta aikuisilta 23 € ja lapsilta 16 €. 
Ilmoittautumiset 27.6. mennessä p. (08) 3161 340. 

Leirillä mukana diakonissat Anna-Maija Sälkiö, 
Marjukka Hamari ja Saila Luukkonen.

Kaatuneita muistetaan
Kaatuneiden muistopäivän kunniakäynti 
sunnuntaina 20.5. klo 12 Oulun hautausmaan sanka-
rihaudoilla. Toimittaa Jouko Lankinen. 

Kaatuneiden muistopäivän kansalaisjuhla 
sunnuntaina 20.5. klo 16 Karjasillan kirkossa. 
Ohjelmassa mm. Pohjan Sotilassoittokunta, Oulun So-
taveteraanikuoro, ensiesityksenä Esko Takkulan laulu- 
ja runoesitys sotaleskien ja -orpojen kohtaloita. Juh-
lapuhe rehtori Ilkka Pöyry. Kahvitarjoilu. Kunniamer-
kit. Järjestäjinä Oulun kaatuneitten omaiset ry, Oulun 
seudun Sotaorvot ry, Karjasillan seurakunta. Lue jut-
tu sotaorvoista lehden s. 8–9.

Kaatuneitten omaiset 
maanantaina 21.5. klo 12 Vanhassa pappilassa. 

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
Yhteisvastuun 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.

Karjasillan seurakunnan
Yhteisvastuun kiitosjuhla 

sunnuntaina 20.5. klo 10–13 Kastellin kirkossa. 
Sinä Karjasillan Yhteisvastuukeräykseen osallistunut, 

olet sydämellisesti tervetullut kiitosjuhlaan. 
Aloitamme messulla, jonka jälkeen kahvit ja ohjelmaa.

Kaikenikäisten 

  kevätjuhla 
sunnuntaina 20.5. klo 15 Heinätorin 
seurakuntatalolla sekä  Intiön seurakuntakodilla. 
Tule nauttimaan keväisestä päivästä, 
yhdessäolosta ja mukavasta ohjelmasta 
kaikenikäisten kevätjuhlaan. Kahvitarjoilu. 
Juhlassa kerätään vapaaehtoinen kolehti KUAn 
suvivirsikampanjaan. Varat käytetään Haitin 
koulujen jälleenrakentamiseen. 

SEPÄN SEURAT
Helatorstaina 17.5. Yli-Iin kirkossa ja Hökän pirtissä

klo 10 messu kirkossa
klo 11.30 ruokailu seurakuntatalossa

klo 13 seurat Hökän pirtissä: 
Pentti Kortesluoma, Juhani Laurila ja Sauli Typpö.

70-vuotisjuhla 
17.5. Karjasillan 
kirkossa klo 16,

iltamesssu juhlan 
jälkeen klo 17.30.
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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
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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

Pikkukirkko ke 16.5. klo 10 
kirkossa. Pikkukirkkoon on 
tervetullut ihan jokainen, 
niin lapsi kuin aikuinenkin! 
Kevään päiväkerhokausi 
päättyy pikkukirkkoon.
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.
Perhekerholaiset tervetuloa 
pikkukirkkoon ke 16.5., jon-
ka jälkeen jäämmekin kesä-
tauolle.
Helatorstain sanajumalan-
palvelus klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Markku Tölli, saar-
naa Liisa Kingma, Gideonit 
vierailevat. Kuoro avustaa. 
Kirkkokahvit ja lähetystuo-
kio srk-talolla jumalanpalve-
luksen jälkeen.
Lapsiparkki pe 18.5. klo 
9–12 3–6 vuotiaille. Mak-
suton, mutta joka kerralle 
paikka varattava etukäteen, 
soita (ma–to) Silja p. 043 211 
1916. 
Sanajumalanpalvelus su 
20.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
seppeleenlasku sankarihau-
dalle.
Sanan ja sävelten iltapäi-
vä su 20.5. klo 16 srk-talolla. 
Mukana kappalainen Mart-
ti Heinonen Haukiputaalta.
Limingan seudun musiikki-
opiston kevätkonsertti ma 
21.5. klo 18 srk-talolla.

Rauhanyhdistyksen seurat 
su 20.5. klo 14.30 Veli-Pek-
ka ja Tuula Lepistöllä, Ala-
maankuja 5.

Eläkeliiton kerho ti 22.5. klo 
11 Koppakodalla.
Kirkkokuoro to 24.5. klo 
18.30.

Seurakunnissa tapahtuu  16.–24.5.2012

Rippikouluilta to 24.5. klo 
18 srk-talolla.
Diakonia: Isovanhempi-lap-
senlapsi -leiripäivä Tyrnä-
vän seurakunnan kesäkodil-
la la 26.5. klo 10–16. Leiri-
päivä suunniteltu yli 3-vuo-
tiaille. Hinta 10 € isovanhem-
malta / 5 € lapselta. Luvas-
sa mukavaa yhdessä olemis-
ta ja tekemistä. Ilmoittautu-
miset Marjolle 18.5. mennes-
sä marjo.koski-vahala@evl.fi 
tai p. 045 6381 973. Järjestää 
Lumijoen, Limingan ja Tyrnä-
vän seurakunnat.
Haudanhoitosopimuksia 
voi tehdä virastossa touko-
kuun ajan! Virasto avoinna 
ma, ke ja pe klo 9–14, p. (08) 
387 172. 
Virastossa saatavana Las-
ten Raamattuja 5 € hintaan.
Rauhanyhdistys: Rauhanyh-
distys: Pe 18.5. klo 19 nuor-
tenilta S&K Hirvasniemellä. 
Su 20.5. klo 15.30 seurat Lu-
milyhdyssä. Ma 21.5. klo 10 
puurokerhon kevätretki. 
Kuollut: Ollakka Hilma Alii-
na (Alli) 88.

Kerhojen ja päivähoidon 

kevätkirkko
torstaina 24.5. klo 10.

Ryhmä hengellisille 
etsijöille
Kempeleen seurakunnassa 
alkaa syksyllä uusi 
Katekumenaatti-ryhmä. 
Sitä markkinoidaan 
hengellisille etsijöille 
ja jo jotain löytäneille, 
kuten Katekumenaatti-
ilmoituksessa kuvataan.

Ryhmän vetäjä, kappalai-
nen Vesa Äärelä, mistä ih-
minen tunnistaa olevansa 
hengellinen etsijä?

Hengellinen etsintä saattaa il-
metä ihmisen elämässä hyvin mo-
nella tavalla.

Joku viisas on sanonut että se 
voi olla eräänlaista kaipuun tun-
netta, jota on vaikea pukea sa-
noiksi. Toisella se saattaa taas olla 
hyvin voimakkaasti koettu Juma-
lan kutsu yhteyteensä. Jollain taas 
tarve keskustella ja miettiä uskon 
asioita syystä tai toisesta.

Katekumenaatista kertovilla 
nettisivuilla (www.evl.fi/kateku-
menaatti) todetaan, että ryhmis-

sä on tarkoitus kasvaa ja syventyä 
kristillisen uskon tuntemisessa 
aikuiseen uskoon.

Miten lapsen usko ja aikuisen us-
ko poikkeavat toisistaan?

Lapsen usko ja aikuisen usko 
eivät ole niinkään toisiaan pois-
sulkevia asioita, vaan täydentäviä. 
Lapsen uskoa voisi kuvata luotta-
mukseksi Jumalaan ja kristillisen 
uskon perusasioihin. Aikuisella 
uskolla halutaan kuvata sitä to-
dellisuutta että käymme elämäs-
sä eri vaiheita läpi.

Yleensä elämän erilaiset ko-
kemukset ikään kuin pakottavat 
meitä päivittämään omia arvo-
ja ja uskoa tietoisemmin. Ja täl-
lä matkalla tapahtuu yleensä kas-
vua, sekä toivottavasti sen lapsen 
uskon perusluottamuksen vahvis-
tumista.

Miksi ryhmällä on niin vaikea 
nimi: Katekumenaatti?

Katekumenaatti-sana herättää 
mielenkiinnon jo sen outouden 

takia. Joitain vaihtoehtoja Suo-
menkin päässä on aikanaan mie-
titty, mutta todettu että tässä sa-
nassa on kuitenkin jotain koukut-
tavaa. Ja toisaalta katekumenaat-
ti-sana on ollut käytössä alkuseu-
rakunnasta alkaen, jolloin kas-
teelle valmistautuvat osallistuivat 
katekumenaattiin eli seurakun-
nan antamaan ohjaukseen.

Onko totta, että toivotatte myös 
kirkkoon kuulumattomat terve-
tulleiksi ryhmään? Miksi?

Ehdottomasti. Nykyisen ka-
tekumenaatin pohjana on tarjo-
ta jokaiselle kyselijälle ja etsijäl-
le sellainen paikka, jossa ihminen 
voi lähteä liikkeelle oman elämän 
kokemuksista ja kysymyksistä, ja 
saada niitä jäsennettyä suhteessa 
kristilliseen uskoon.

Ryhmän periaatteena on että 
jokainen saa puhua omasta puo-
lestaan pelkäämättä muiden kor-
jailua. Näin opimme myös toi-
sen kuuntelun ja kunnioittami-
sen tärkeyttä.

Tiistai-
aamuna 22.5. 
Yhteisvastuu-
kahvila 6–8.30 
lauttavuoroilla. 
Vapaaehtoinen 

kahvimaksu Yhteis-
vastuukeräyksen 

hyväksi.

Hautausmaan ja kirkon 
ympäristön kevättalkoot 

perjantaina 18.5. klo 9 alkaen. Kahvia ja purtavaa 
tarjolla klo 10.30–11.30 srk-salissa.

A ar o Ku k ko h ov i

Voiko ryhmään tulla, vaikka ei oli-
si varma ”onko se minun juttuni”?

Ryhmän alkujakson aikana 
osallistuja arvioi, että tahtooko 
hän jatkaa ryhmässä. Tuon jak-
son jälkeen kävijät ovat sitoutu-
neet erittäin hyvin ryhmään osal-
listumiseen.

Ovatko ryhmään tervetulleita 
muutkin kuin kempeleläiset?

Ryhmäläisten lukumäärä yh-
dessä ryhmässä on aika pieni, 

meillä korkeintaan kymmenen. 
Luulenpa, että tämä luku täyttyy 
kempeleläisistä. Jos paikkoja on 
vapaana, niin ehdottomasti otam-
me mukaan. Ryhmiä tullaan jär-
jestämään myös Limingassa (Ai-
no Pieksä) ja Oulussa (Päivi Jussi-
la). Katekumenaatti-ryhmään voi 
ilmoittautua jo nyt. Vesa Äärelä, 
numerossa 040 7703 819, vastaa 
mielellään myös lisäkysymyksiin.

RIITTA HIRVONEN
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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.

Seurakunnissa tapahtuu  16.–24.5.2012

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
Virasto suljettu 
ke 23.5.

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

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Diakonia- ja lähetyspiiri ma 
21.5. klo 14 Lepistöillä, Nikin-
tie 3 F.
Kevään viimeinen lähetys-
piiri ti 22.5. klo 13 Puttaan 
Tuvalla. Vieraana rovasti Pek-
ka Siljander.
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.puu-
pera@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.
Nuorten kesätyökampanja. 
Haukiputaan seurakunta ot-
taa hautausmaa- ja puis-
totyöhön kahden 
viikon työjaksoi-
hin 1993-1996 
syntyneitä. 
Työpaikko-
ja haetaan 
hakulomak-
keella, joita 
saa kunnan-
viraston palve-
lupiste Lanssista 
sekä kunnan netti-
sivuilta. Hakulomake toimi-
tettava pe 18.5. klo 14 men-
nessä Haukiputaan seura-
kunnan taloustoimistoon, 

Kirkkotie 10, 90830 Hau-
kipudas. Lisätietoja: 

Erkki Mikkonen, 
p. 040 5601 961.
Kirkonesitteli-
jöiden hakuai-
kaa on jatket-
tu. Aiemmin 
saapuneet ha-

kemukset ote-
taan huomioon. 

Vapaamuotoiset 
hakemukset toimitet-

tava pe 18.5. klo 14 mennes-
sä Haukiputaan seurakunnan 
taloustoimistossa, Kirkkotie 
10, 90830 Haukipudas. Lisä-

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

Hautausmaan siivoustal-
koot ke 16.5. klo 13–16. Ruo-
kailu ja kahvit talkoolaisil-
le klo 16–17 Kirkonkylän srk-
kodissa. Tervetuloa talkoile-
maan, otathan oman hara-
van ja hanskat mukaan!
Pyhäkoulu su saarnan aikana 
kirkossa (ei perhemessuissa). 
70- ja 75-vuotiaiden juhla su 
20.5. messun jälkeen Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-talolla.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Perhekerholaisten retki-
päivät 24. ja 25.5. Torstaina 
24.5. Kokkokankaan perhe-
kerholaiset retkeilevät Luu-
rinmutkan leirikeskukseen. 

Retken hinta 10 € / aikuinen, 
5 € / lapsi, sisältää linja-au-
tokulj. ohjelman, vakuutuk-
sen ja keittolounaan. Ilmoitt. 
toukokuussa kerhopisteisiin. 
Perjantaina 25.5. Kirkon, 
keskustan srk-talon ja Van-
han Pappilan perhekerholai-
set retkeilevät Luurinmutkan 
leirikeskukseen. Ilmoitt. tou-
kokuussa kerhopisteisiin.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
rin ja seurakuntapiirin yhtei-
nen kevätjuhla to 24.5. klo 12 
Kirkonkylän srk-kodissa. Piirit 
jäävät kesätauolle.
Kirkkokuoro ke 16.5. ja 23.5. 
klo 18 Kirkonkylän srk-kodis-
sa. 

Kehitysvammaisten kevät-
kirkko to 24.5. klo 13 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa.
Varhaisnuorten kerhot ja 
kesätoiminta ks. www.kem-
peleenseurakunta.fi/koulu-
laiset. Kevään viimeiset ker-
hot viikolla 21.
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. 
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Seurat to 17.5. klo 16 
ry.llä. Kevätjuhla su 20.5 klo 
16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Ke-

tietoja: Valma Liedes, p. 040 
5946 581.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: seurat su 
20.5. klo 17 ry:llä. Kello: raa-
mattuluokkaretki pe 18.5. 
klo 17.30, pyhäkouluret-
ki su 20.5. klo 12, kevätjuh-
la su 20.5. klo 15 ry:llä. Joki-
kylä: kevätjuhla to 17.5. klo 
14 ry:llä, kevätseurat la 19.5. 
klo 18 ja su 20.5. klo 13 ja 18 
ry:llä. 
Kastetut: Akseli Leonard Vir-
ranniemi, Jenny Eeva Maria 
Junkkari, Elias Antero Mali-
nen, Jeremia Daniel Lohi, El-

li Mirjam Jeskanen, Jaakko Il-
mari Ukkola.

Kuollut: Martti Enok Kiuttu 
93, Jorma Ilmari Räisänen 68. 

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

Virkistysilta 
kehitysvammaisten 

äideille 
tiistaina 29.5. 

klo 17–21 Isoniemen 
saunalla. 

Tivoliretki Ouluun 
työnhakijoiden perheille 
torstaina 7.6. Lähtö Linkki-kirppiksen edestä 
(Herralantie 1) klo 15 ja paluumatkalle Oulusta 
lähdetään klo 19.
Retken hinta 10 € / hlö sis. matkat, tivolirannekkeen 
ja ruokalipun tivolialueella (makkaraperunat ja juoma). 
Alle 18-vuotiaat vain huoltajan seurassa. 
Ilm. ja retkimaksu Linkki-kirppiksen kassalle 
28.5. mennessä. 
Järj. Haukiputaan seurakunta ja työnhakijat ry.

Yhteiskristillinen 
Sanan ja rukouksen ilta 

sunnuntaina 20.5. klo 17 Kempeleen Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa

Illan aiheena "Hän pelastaa ja parantaa" Puhujina 
Esko Heloneva, Kai Similä, Vesa Liljamo sekä Paavo 

ja Anja Korteniemi Pellosta, musiikissa Ari ja Maaret 
Natunen sekä Versot. Juontajana Marjatta Tuohinto. 
Illan lopussa rukouspalvelu. Lämpimästi tervetuloa. Kesäkerhot 

4.–29.6. ja 
30.7.–10.8. 
Keskustan srk-talolla 
ja Kokkokankaan 
srk-keskuksessa 
1.–4. luokkalaisille 
koululaisille (kevään 
luokka-asteen mukaan) 
klo 9–15. 
Ei ilmoittautumista, 
ei kerhomaksua, 
omat eväät mukaan. 
1. kerralla huoltajan 
kanssa kerhoon. 
Lisätietoja Saijalta, 
p. 040 7790 375.

Varhaisnuorten 
päiväleirit 
4.–6.-luokkalaisille 4.–8.6. klo 9–15 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa.

Hinta 5 €, sisältää ohjelman ja ruuan. 
Voit tulla mukaan yhdeksi päiväksi tai vaikka 
koko viikoksi. Ilmoittautuminen 18.5. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, p. (08) 5614 500.

Varhaisnuorten 
kesäleirit 
Luurinmutkassa Utajärvellä 

18.–20.6. 4.–7.-luokkalaisille. 
Hinta 45 €, sisältää matkat, majoituksen, ohjelmat, 
materiaalit ja ruokailun.

20.–21.6. 1.–3.-luokkalaisille.
Hinta 30 € , sisältää matkat, majoituksen, ohjelmat, 
materiaalit ja ruokailun.

Ilmoittautuminen 28.5. mennessä 
kirkkoherranvirastoon p. (08) 5614 500.

vätjuhla su 20.5. klo 14 ry:llä.
Kastetut: Iina Saimi Alisa Vil-
mi, Mandi Alexandra Hal-
leen, Viljami Matias Mäkelä. 

Kuollut: Lilja Helena Hilli s. 
Jaakola 90, Rauno Eino Iisak 
Rönkkö 82, Pentti Olavi Kon-
tiokari 72.
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www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

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

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki

Katso Jumalan-
palvelustiedot s. 10. 

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

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

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Messu to 17.5. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Tahkokorpi, avustaa 
Seija Lomma, kanttori-
na Jarkko Metsänheimo
Messu su 20.5. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Miia 
Seppänen, saarnaa teo-
logian ylioppilas Sa-
ri Salmi, avustaa Aulik-
ki Rinta-Säntti, kantto-
rina Jarkko Metsänhei-
mo, musiikkiryhmä Hut-
tukylän naisten laulu-
kouluryhmä, mukana 
lauluryhmä Duurisiskot, 
johtajana Ulla Metsän-
heimo. Messun jälkeen 
kunniakäynti sankari-
haudoilla ja kirkkokahvit 
seurakuntakeskuksessa.
Uusien messulaulujen 
kirkkoilta su 20.5. klo 
18 Jäälin kappelissa. Toi-
mittaa Miia Seppänen, 
saarnaa teologian yliop-
pilas Sari Salmi, kanttori-
na Jarkko Metsänheimo.

Diakoniatyön avustuskäy-
tännöt muuttuvat: Talou-
dellisissa asioissa diakoni-
an vastaanotolle ajanvaraus 
vain maanantaisin klo 9–11 
puhelimitse tai sähköpostil-
la. Ajanvarausnumero on 040 
7008 151.
Kotirinteen Juttupiiri ke 
16.5. klo 13–15 (Mäntyku-
ja 2 kerhohuone). Ryhmä on 
avoin keskusteluryhmä elä-
keläisille. Tied. Jaana, p. 040 
5793 248.

Naisten kuntouttava kasvu-
ryhmä ke 16.5 ei ryhmää, pe 
18.5. Keho ja mieli -vesivoi-
mistelu Raksilan uimahallis-
sa klo 13.45–14.15 tieduste-
lut Miia, p. 050 379 6711. Ke 
23.5 ryhmän retki Torinran-
taan Ouluun, lähtö seurakun-
takeskuksesta klo 13.30 tie-
dustelut Seija, p. 040 5793 
247.
Lapsikuoron kevätlaulajai-
set to 17.5. klo 19 seurakun-
takeskuksessa. Laulukoulu-
ryhmät: Alakylä, Huttuky-
lä, Keskusta, tyttökuoro Sa-
takielet ja poikien koulutus-
kuoro.
Eläkeläiskuoro pe 18.5. klo 
10 Seurakuntakeskuksessa, 
johtajana Tuomo Nikkola.
Juttunurkka ma 21.5. klo 10–
13. Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokailu 
ma 21.5. klo 11–12 Jäälin kap-
pelilla. Aterian hinta 3 €.

Seurakuntakerhoa ei ole ke 
16.5. 
Raamattu-ja rukouspiiri  ti 
22.5.  klo 18.30 Haverisilla, 
Linnukkatie 20.
Kuorot:  Tähdet-kuoro ke 
16.5. klo 17–18  ja kirkkolau-
lajien klo 18.30–20.30 harjoi-
tukset srk-talolla. 
Lähetystyö: Perjantaipulla 
25.5. klo 14 alkaen S-marke-
tin aulassa.
Nuorisotyö: Helatorstai-
na 17.5. ei ole  nuorteniltaa! 
Nuortenilta to 24.5. klo 18 
Nurkassa.
Varhaisnuorisotyö: Tupok-
sen päiväleiri 4.–7.6 klo 10–14 
6–9-vuotiaiden päiväleiri Tu-
poksen Huiskeella. Ohjel-
massa ulko- ja sisäleikkejä, 
kädentaitoja ja muuta mu-
kavaa puuhastelua. Hinta 7 
€ / 4H-jäsenet ja 10€ / muut 
(sis. ruokailu). Ilmoittautu-

miset 18.5. mennessä mai-
ju.marttinen@4h.fi tai teks-
tiviestillä, p. 0400 803 837. 
Järj. 4H, kunta ja seurakunta.
Siikajoen Sankarit-leiri 
9–13-vuotiaille 25.–27.6. Tör-
mälän maatilamatkailutilalla 
Siikajoella. Sankareille luvas-
sa kivoja kokemuksia, pien-
tä seikkailua, uusia ystäviä.  
Leirin hinta 30 €, (sis. kyydin, 
leiriohjelman ja vakuutuk-
sen). Lisätiedot ja ilmoittau-
tumiset 1.6. mennessä, p. 044 
7521 236 / Maria Matilainen.
Perhekerhot: Vanamossa ke 
16.5. klo 9.30–11, ulkoilua 
(sään salliessa.) Koti-Pietiläs-
sä ti 22.5. klo 9.30–11. Nyyt-
tärit. Vanamossa ke 23.5. klo 
9.30–11. Nyyttärit.
Leikkipuistopyhäkoulu pe 
18.5. klo 10 Alatemmeksellä, 
Kirmahaka, Peltotie 6. Kir-
konkylällä ke 23.5. klo 10 Kar-

hunleikki, Kedonperäntie 17.
Partio: 16.20.5. Markku Kor-
honen rippikoululeirillä.  Vii-
kolla ei ole päivystystä.  Ota 
tarvittaessa yhteyttä p. 044 
7521 223. To 24.5. Havu 2012 
leiriläiskokous seurakuntata-
lolla klo 18–19 ja Havu joh-
tajakokous seurakuntatalol-
la klo 19–20. Pe 25.5. Päivys-
tys Partiotoimistossa klo 15–
17.  Pajose 2./12 partiojohta-
jille ja aikuisille johtajille Par-
tiokämpällä alkaen klo 18.  
Mukaan lämmin ulkoiluasu, 
partiohuivi, istuinalusta, mu-
ki ja muistiinpanovälineet.  
La 26.4. SEPELI 12, seikkailu  
seikkailijoille.  Lisätietoa lip-
pukunnan kotisivulla ja Koti-
kololla.
Rauhanyhdistys: Seurat to 
17.5 klo 14 ry:llä. Kevätseu-
rat la 19.5 klo 18 ry:llä.Kevät-
seurat su 20.5 klo 12 ry:llä ja 
seurat klo 14 Niittypirtin pal-
velutalolla sekä Iltakirkko ja 
HPE klo 18 Limingan kirkos-
sa ja kirkkokahvit ja päätös-
seurat ry:llä.

Diakoniapiiri ma 21.5. klo 
13–15. Kevään päätös, mak-
karanpaiston merkeissä Jää-
linmajan rannassa.
Eläkeläiskerhojen yhteinen 
päätösjuhla ti 22.5. klo 13–15 
seurakuntakeskuksessa. Kul-
jetuspyynnöt ma 21.5. klo 12 
mennessä Jaana, p. 040 5793 
248.
Omaishoitajien ja omaisten-
ryhmän yhteinen kevätkau-
den päätös ke 23.5. klo 13–
15 Suvelassa.
Yhteisvastuukeräyksen pää-
töstilaisuus ja diakoniatyön 
vapaaehtoisten kiitosjuhla 
to 31.5. klo 18 Suvelassa. Yh-
teisvastuukeräyksen päätös-
tapahtuma keräykseen osal-
listuneille vapaaehtoisille.
Rantapohjan seurakuntien 
omaishoitajien kevätretki 
ti 29.5 Yli-Iin Kierikkiin. Hin-
ta 15€ (sis. matkan, ruuan ja 
opastetun kierroksen alueel-
le). Tied. ja ilm. 16.5 mennes-
sä Jaana, p. 040 5793 248. 

Laajemmin 
seurakunnan 
toiminnasta

kotisivuiltamme
www.kiimingin-

seurakunta.fi.

Hautojen hoidot: 
Palveluvalikoima sisältää: Pitkäaikaiset hoidot 5 tai 10 vuot-
ta ja kesähoito. Kesähoidot ilmoitettava kirkkoherranviras-
toon kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä, jonka 
jälkeen kesähoitosopimuksia ei enää kyseiselle kesälle teh-
dä. Sisältö (molemmissa sama): Haudan peruskunnostus-
maksu, haudan pinnan nurmi/hiekkahoito, kukat ja kukki-
en hoito. Kukkia yksi/hautasija, kuitenkin enintään kolme/
hautakivi, kastelu, jouluna kynttilä. Kynttilöitä yksi/hauta-
sija, kuitenkin enintään kolme/hautakivi. Ennen 1.1.2006 
solmitut pitkäaikaissopimukset hoidetaan tehtyjen sopi-
musten mukaisesti.

Lahjapulmia? Haluatko muis-
taa opettajaa / päivähoitajaa 
tai tarvitsetko lahjan valmis-
tuvalle, jolla on jo kaikkea. 
Hanki eettinen ja ekologi-
nen toisenlainen lahja. An-
na opettajalle lahjaksi esim. 
koulupuku (8 €) tai valmistu-
valle ammatti (25 €) tai kou-
lutarvikkeet (40 €). Toisen-

70 vuotta 
tänä vuonna 

täyttävien juhlaa 
vietetään 13.6. 

klo 12–14 Limingan 
seurakuntatalolla.

 
Vuosisankareille 

lähetetään 
henkilökohtainen kutsu! 

laisia lahjoja voit ostaa kirk-
koherranvirastosta tai Suvi-
linnun laulut -tapahtumasta 
27.5. Lisätietoja, p. 044 7521 
227 / Heini tai www.toisenlai-
nenlahja.fi.
Kastettu: Arttu Aulis Olavi 
Haapakangas, Justus Maxi-
mus Salo.

Seurakunta 
tarjoaa 
kahvit 
keskiviikkona 
23.5 klo 14–18 
kirkonkylän ja 
Jäälin 
K-kauppojen 
edessä. 
Tervetuloa 
kahvittelemaan!

Jäälin hautausmaan 
perinteiset siivoustalkoot 

maanantaina 21.5. klo 17 alkaen, 
iloista palvelumieltä mukaan! 

Talkookahvit, mehut ja pullat kaikille 
talkoisiin osallistuneille.

Esikkoryhmä ti 22.5. klo 10–
12 Jäälin kappelilla. Ryhmä 
ensimmäisen lapsen saaneil-
le vanhemmille kahvikuppo-
sen äärellä.
Raamattupiiri to 24.5. klo 10 
vanhan koulun lähimmäisen 
tupa.
Kirkkokuoro to 24.5. klo 
18.30–20 seurakuntakeskus
Lastenparkki on jäänyt kesä-

Kastetut: Sannika Eeva Eufemia Mettovaara, Annika 
Emilia Vähäkuopus, Pinja Annika Mäntyjärvi, Joakim Ra-
fael Lampela, Jade Hilla Amanda Tähtisaari, Minja Auro-
ra Härkönen, Aatos Veli Kalevi Rasi, Mikko Johannes Pit-
känen, Tessa Amalia Angeria.

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.

Päiväkerhoihin 
ilmoittautuminen
Kerhovuodeksi 2012–2013

Päiväkerhot 3–5-vuotiaille ikäryhmittäin alkavat 
viikolla 36. Kerhoihin otetaan 2007–2009 syntyneet. 
Lapsen täytyy olla täyttänyt 3 vuotta kerhon 
aloittaessaan.

Ilmoittautumiset puhelimitse to 31.5. ja pe 1.6.
Koti-Pietilään: Tuija 044 7521 230 tai Ritva, p. 044 7521 229. 
Vanamoon: Helena, p. 044 7521 239 tai Mila, p. 044 7521 228.
Ala-Temmekselle: Tuija 044 7521 230.

tauolle.
Pipliaseuran vuosikokous su 
20.5. kirkkokahvien jälkeen 
Montin-salissa.
Rauhanyhdistys: Tosimies-
ten toimintailta ke 16.5. klo 
18 rauhanyhdistys. Seurat 
su 20.5. klo 17 rauhanyhdis-
tys, Tapani Alakärppä ja Ilk-
ka Alakärppä.
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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

Kylmälänkylän kappelin 
50-vuotisjuhla helatorstai-
na 17.5. klo 12 kappelissa. Li-
turgia Jouni Heikkinen, saar-
na Pekka Kyllönen, kantto-
ri Ossi Kajava. Jumalanpal-
veluksen jälkeen kahvitar-
joilu ja juhla, juhlapuhe Ilk-
ka Mustonen, Kylmälän ala-
koululaisten ohjelmaa. 
Kaatuneitten muistopäivä 
su 20.5. Jumalanpalvelus kir-
kossa klo 10, jonka jälkeen 
kirkkokahvit ja juhla seura-
kuntatalossa. Juhlapuhe Ou-
lun seudun sotaorpojen pu-
heenjohtaja Pekka Perä,  Elä-
keliiton lauluryhmä, päätös-
sanat Simo Pekka Pekkala.
Pyhäkoulu su 20.5. klo 11.30–
12.30 srk-talon alakerrassa, 
kevätkauden viimeinen py-
häkoulu. 
Aikuisten raamattupiiri ti 
22.5. klo 16 srk-talon kap-
pelihuoneessa, Simo 
Pekka Pekkala.
Hartaus ke 
23.5. klo 14 
Koivu- ja 
Tähtiko-
deissa, Jou-
ni Heikki-
nen.
Rukouspii-
ri ke 23.5. klo 
17.45 srk-talon 
kappelihuonees-
sa, Marja Leena Sa-
volainen.
Hartaus to 24.5. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Pekka Kyllönen.
Hartaus ja ehtoollinen to 
24.5. klo 14 Vire-kodissa, Pek-

ka Kyllönen.
Iltahartaus to 24.5. klo 19 
Rokualla, Jouni Heikkinen.
Lapset ja perheet: Pyhäkou-
lu su 20.5. klo 11.30–12.30 srk-

talon alakerrassa. Esikot - 
ryhmä ke 23.5. klo 

10–11.30 srk-ta-
lon alakerras-

sa. Perhe-
kerhojen 
päättärit 
ti 22.5. klo 
9.30 Koor-
tilassa. 

Perheretki 
ti 29.5.

Zimmariin. 
Tied. ja ilm. 22.5. 

mennessä kerhoihin 
tai Sirpalle. Syksyn 2012–ke-
vään 2013 päiväkerhoihin il-
moittautuminen viikolla 21 
www.muhoksenseurakunta.
fi/sähköinen asiointi/.   Lisä-

Seurakunnissa tapahtuu  16.–24.5.2012

Seurakuntakerho to 24.5. 
klo 11 Riitta Markus-Wik-
stedt.
Hartaus to 24.5. klo 11.30 
Teppolassa, Päivi Liiti. 
Lasten kesäleirien ilmoit-
tautuminen on alkanut, lisä-
tiedot katso nettisivuilta.
Kuorot: keskiviikkoisin lapsi-
kuoro klo 17 ja nuortenkuo-
ro pe klo 19.
Kirkonkylän ry: Seurat to 
17.5. klo 16 ry, Reijo Nissilä, 
Jari Kupsala. Seurat su 20.5. 
klo 16 ry, Teuvo Aho, Juha-
ni Lepistö.
Salonpään ry: Kevätjuhla ry 
su 20.5. klo 14. Seurat su 27.5. 
klo 16 ry.
Kastettu: Annukka Emilia 
Hakala, Veikka Elmeri Haka-
la, Nelly Tuulikki Oikarainen.

tietoja Sirpalta, p. 050 3093 
565. 
Varhaisnuoret/nuoret: Kesä-
päivistä, leiristä ja retkistä on 
jaettu kouluissa esite. Ilmoit-
tautumiset 21.5. mennessä 
www.muhoksenseurakunta.
fi/sähköinen asiointi/. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
La 19.5. sisarillan kevätretki. 
Klo 19 raamattuluokka (4–
6–lk.) V. Pirneksellä. Su 20.5. 
klo 10 pyhäkouluretki. Klo 
17 seurat ry:llä. To 24.5. klo 
18.30 ompeluseurat ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: La 19.5. klo 19 kevätseu-
rat ry:llä. Su 20.5. klo 12 ja 18 
kevätseurat ry:llä.
Kastettu: Junnu Johannes 
Bergman, Kalle Pekka Mati-
as Kylmänen.

Hartaus ke 16.5. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Päivi Liiti
Lähetysilta ke 16.5. klo 18 
toimitalolla. Kevätkauden 
päätös.
Ei seurakuntakerhoa  17.5. 
Helatorstaina.
Hartaus ke 23.5. klo 13.30 
Salonkartanossa, Riitta Mar-
kus-Wikstedt.

Seurakuntaretki
27.–28. kesäkuuta 
Laukaan kautta 
Jyväskylään.
Lähtö ke 27.6. klo 7.30, 
yöpyminen Jyväskylän 
Cumuluksessa, paluu 28.6. illalla. 
Matkan hinta n. 120 €, sis. mm. matkat, vierailun 
Laukaan kirkkoon ja kirkkomuseoon, lounasristeilyn Päi-
jänteellä, tutustumisen Alvar Aalto museoon, ruokailut 
ja majoituksen.
Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset 8.6. mennessä kirk-
koherranvirastoon, p. (08) 5331 284. Ilmoittautuneille lä-
hetetään tarkempi ohjelma ja aikataulut ennen matkaa. 
Tervetuloa mukaan retkelle!

Muhoksen seurakunnan 
syksyn 2012  ja kevään 2013 
päiväkerhot

Seurakuntatalo
ma, to klo 9–11 4–5-v. 
to    klo 13–15 4–5-v. 
pe    klo 9–10.30 3-v. 
pe    klo 12–13.30 3-v.                         

Kylmälänkylän kappeli
ma  klo 9–11 3–5-v.  

Päivärinteen seurakuntasali
ma, to  klo 13–15 3–5-v.  
kolmevuotiaat vain torstaisin!
    
Kerhoilmoittautuminen viikolla 21: 
www.muhoksenseurakunta.fi/sähköinenasiointi/päivä-
kerhoilmoittautuminen

Kerhoryhmämme täytetään ilmoittautumis-
järjestyksessä ja niihin saattaa tulla muutoksia.
Kerhot aloitetaan elokuussa viikolla 33. 
Lisätietoja Sirpalta, p. 050 3093 565

Kevät-
laulajaiset ke 23.5. 

klo 18 kirjastotalon aulassa, 
mukana lapsikuoro ja

 kirkkokuoro. Ohjelmassa 
kuorolaulua ja yhteis-
lauluja. Vapaa pääsy, 

järjestäjinä seurakunta 
ja kirjaston väki.

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 

Kehitysvammaisten kevätkirkko 
ja viikkomessu kirkossa

keskiviikkona 23.5. klo 14

Sen jälkeen kirkkokahvit seurakuntatalolla. 
Myös omaiset ja hoitohenkilökunta ovat 

lämpimästi tervetulleita mukaan.

Kaudelle 2012–2013 

Päiväkerhoihin ilmoittautuminen 
tapahtuu sähköisesti osoitteessa:
www.oulunsalonseurakunta.fi 
Ilmoittautuminen on auki toukokuun ajan.
Kerhoja on 2007 vuonna syntyneille 2 krt / vko 2½ tuntia 
ja 2008 vuonna syntyneille 1–2krt / vko 2 tuntia, riippu-
en ilmoittautuneiden määrästä.

Kevätkirkko
Perhe- ja päiväkerholaisille
Keskiviikkona 23.5. klo 11

Kirkkohetken jälkeen kahvit / mehut 
seurakuntatalolla.

Messu 
sunnuntaina 20.5. klo 10 
Minna Salmi, kanttorina 
Tuomo Kangas.
 Seppeleen lasku sankari-
haudalle, messun jälkeen 
kirkkokahvit
seurakuntatalolla.

Isosten tehtävään
siunaaminen 
tiistaina 22.5. klo 18 
Oulunsalon kirkossa
Minna Salmi ja 
nuorisotyönohjaajat, 
kanttorina Taru Pisto.

Tervetuloa kaikki uudet 
ja vanhat isoset!

Messun jälkeen 
iltapala seurakuntata-
lolla ja isosinfo.

Rippikoululaiset: täs-
tä messusta saa kirkko-
käynti tai nuorten ilta 
-merkinnän. 
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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.  

KeSTiLä
Perhekerho ke 16.5. klo 10 
kerhokodissa. 
Kevätjuhla to 17.5. klo 12 
ry:llä.
Ehtoollishartaus pe 18.5. klo 
13 Pihlajistossa.
Ompeluseurat pe 25.5. klo 
19 ry:llä. 

PiiPPOLa
Vappumyyjäisten tuotto 
Yhteisvastuun hyväksi oli 
270 euroa. Kiitos kaikille!
Herättäjän kirkkopyhä he-
latorstaina 17.5. Messu klo 
10 kirkossa. Ruokailu, kahvit 
ja seurat seurakuntakodissa, 
mukana Matti ja Ritva Nuo-
rala.
Ehtoollishartaus pe 25.5. klo 
14 Vaarintalossa. 

Raamattu- ja virsivisa yh-
teiskinkereiden yhteydes-
sä pe 18.5. klo 18 srk-talos-
sa. Ohjelmassa myös harta-
us ja makkaranpaistoa grilli-
kodalla.
Kunniakäynti su 20.5. klo 
9.30 sankarihaudoilla, jonka 
jälkeen kuljetus Piippolaan 
kirkkoherran eläkkeelleläh-
töjuhlaan. 
Hartaus su 20.5. klo 10.30 
Nestorissa.
Seurat su 20.5. klo 15 ry:llä.
Esikoululaisten siunaami-
nen koulutielle pe 25.5. klo 
9 kirkossa. 
Kuorot: Nuorisokuoro ke klo 
16.30, veteraanikuoro to klo 
12 ja lapsikuoro to klo 16.30 
srk-talossa. 
Kastettu: Antto Olavi Tur-
peinen.

RanTSiLa
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.
Seurat su 20.5. klo 18.30 
ry:llä, Osmo Alamäki.
Eläkeliitto ti 22.5. klo 11 srk-
talossa.
Limingan musiikkiopiston 
konsertti ti 22.5. klo 19 srk-
talossa.
Stellat ke klo 17 srk-talossa.
Kastettu: Santeri Vilho Fred-
rik Vähä.
Kuollut: Irja Enni Tuulikki Au-
tio s. Niemelä 69.

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

Suljettu pe 
18.5.2012

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

PuLKKiLa
Kevätjuhla helatorstaina 
17.5. klo 13 ry:llä.
Pappilan siivoustalkoot pe 
18.5. alkaen klo 9.
Ehtoollishartaus pe 18.5. klo 
13 Koivulehdossa.
Nuortenilta la 19.5. klo 19.30 
ry:llä.
Seurat su 20.5. klo 19 ry:llä. 
Lapsikuoro to 24.5. klo 15 
srk-talossa.
Kastettu: Martta Anni Kata-
riina Väyrynen.

PyHänTä
Kylvönsiunaus ke 16.5. klo 
10 Tavastkengällä kylätalon 
lähellä olevalla pelolla, Mer-
ja Jyrkkä.
Seurakuntakerho ke 16.5. 
klo 12 Järvihelmessä.

Aamukammari  keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Nuttupiiri kokoontuu poik-
keuksellisesti ke 16.5 klo 17 
Tyrnävän srk-talolla.
Diakoniapäivystys ma 21.5 
klo 9–10.30 Temmeksen seu-
rakuntatalon virastossa, 
käynti pihanpuolelta.
Raamattuluento ti 22.5. klo 
18 Tyrnävän seurakuntatalol-
la. Leila Ikonen, aihe rooma-
laiskirjeen luvut 7 ja 8.
Seurakuntakerhon ti 22.5. 
klo 12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Nuortenilta ti 22.5. klo 18 
Temmeksen srk-talolla. Ke 
23.5 klo 18 Murron kerhoti-
lassa.
Talkoot ke 23.5. alkaen klo 10 

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

Hyvä 
Yhteisvastuukerääjä 

/ vapaaehtoinen

Tervetuloa Yhteisvastuu-
keräyksen kiitosjuhlaan 

torstaina 24.5. klo 18 
Tyrnävän 

seurakuntatalolle

Ohjelmassa:
- alkutervehdys ja   

hartaus / kirkkoherra
- tietoa keräyksen tuo-

tosta Tyrnävän osalta / 
keräyspäällikkö

- musiikkia  ja yhteis-
 lauluja / kanttori ja 
 lapsikuoro
- päivällinen  ja vapaaeh-

toisten muistamiset

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 diakoniatyön-
tekijä Salme Kinnuselta, p. 044 7372631.
Hakuaika lomalle on 1.5.–10.6. Palauta hakulomake huo-
lellisesti täytettynä osoitteeseen: Vares-keskus Harjapään-
katu 32, 90120 Oulu tai Tyrnävän diakoniatoimistoon, 
Mankilantie 1. 

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.

Pulkkilan ja 
Kestilän 

kirkkokuorojen 
sävelhartaus

torstaina 17.5. klo 19 
Piippolan kirkossa.

Seurakuntaretki Valamon 
ja Lintulan luostareihin
Ti 5.6. reitti: Rantsilan srk-talo – Pulkkilan srk-talo – Piip-
polan kirkon parkkipaikka.
To 7.6. reitti: Kestilän srk-koti – Hyvölänranta – Pyhän-
nän srk-talo.
Retket ovat kaikille seurakuntalaisille avoimia. Retkelle 
voi lähteä myös lapsia huoltajineen. Retken hinta 35 €, 
sis. kyydin, lounaan, opastetut kierrokset luostareissa 
ja päiväkahvit. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään ma 
21.5. kirkkoherranvirastoon p. 0207 109 860. 

Kirkkoherra, lääninrovasti
Erkki Pirin läksiäisjuhla 

sunnuntaina 20.5. Piippolassa

Kuljetus Piippolaan: 
- Kestilän kirkon parkkipaikalta klo 9.30
- Rantsilan seurakuntatalolta klo 10.00
- Pulkkilan seurakuntatalolta klo 10.30
- Pyhännän kirkon parkkipaikalta klo 9.30 seppelten 

laskun jälkeen.
Messu klo 11 Piippolan kirkossa.
Seppelten lasku Piippolan sankarihaudoilla.
Ruokailu ja juhla Piippolan ammatti- ja 
kulttuuriopistolla.
Kuljetus juhlan jälkeen takaisin kappeleihin.

” 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!

Seurakunnan perhekerholaisten 
kevätretki Kukka- ja eläinpuisto Escurialiin 
torstaina 24.5. Lähtö Murron koulun pysäkiltä klo 9.30, 
Tyrnävän Seurakuntatalolta klo 9.45 sekä Temmekseltä 
(Temmes-talon edestä) klo 10 linja-autolla.
Takaisin Tyrnävälle lähdemme noin klo 14.
Mehut, kahvit ja pientä välipalaa sekä kyyditys seurakun-
nan puolesta. 
Kannattaa ottaa mukaan myös omia eväitä. 
Escurialissa on kioski ja kahvio sekä grillauspaikka.
Sisäänpääsy aikuisille ja yli 2-vuotiaille lapsille maksaa 
6 euroa, alle 2-vuotiaat pääsevät sisään ilmaiseksi.
Ilmoittautuminen kerhoissa taikka Marikalle, p. 044 7372 
615 tai Minnalle, p. 044 7372 616 ma 21.5. mennessä. 

Päiväkerholaisten 
leiripäivät Kesäkodilla!
Tänä vuonna leirille pääsevät isoimmat kerholaiset, eli 
vuonna 2006 syntyneet. 
Kirkonkylän kerholaisten leiripäivä on tiistaina 22.5. 
Lähtö leirille on linja-autolla kello 9.15 Tyrnävän seurakunta-
talolta. Takaisin samassa paikassa olemme noin kello 14.15.
Murron kerholaisten leiripäivä on keskiviikkona 23.5.
Lähtö leirille on linja-autolla kello 9.15 Murron koulun py-
säkiltä. Takaisin samassa paikassa olemme noin kello 14.30. 
Lisätietoja lastenohjaajilta.

Temmeksen hautausmaalla. 
Ruokailu.
Ehtoollishartaus  Villa Tyr-
nissä ke 23.5. klo 15.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Su 20.5 klo 13 kevätjuhla kir-
kossa.
Murron rauhanyhdistys: Su 
20.5. klo 14 kevätjuhla ry:llä
Kastettu: Iisa Emilia Koivu-
kari.
Kuollut: Terttu Annikki Jet-
sonen s. Ruohoniemi 90.
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Tuiran nuoret matkaavat Nepaliin
Tuiran seurakunnan Missi-

onuoret pääsevät ottamaan 
todellista tuntumaa lähe-
tystyöhön, kun 15 hengen 

ryhmä suuntaa kesäkuussa kohti 
Nepalia. Luvassa on kolmen vii-
kon tutustumis- ja opintomatka 
Himalajan juurelle.

Missionuoret ovat järjestäneet 
kahden vuoden välein tutustu-
mismatkoja lähetystyön kohtei-
siin ulkomailla. 

– Kaksi vuotta on hyvä aika tu-
tustua matkalle lähtevään poruk-
kaan ja kerätä rahaa. Se on nuo-
ren elämässä pitkä aika, joten sii-
nä testataan myös nuorten omaa 
motivaatiota, toteaa Tuiran seura-
kunnan nuorisotyönohjaaja Tuu-
likki Ståhlberg.

Missiomatkoille kutsutaan 
seurakunnan toiminnassa muka-
na olevia nuoria.

Tuiran seurakunta tekee mat-
kan mahdolliseksi ja mukaan läh-
tee työntekijöitä ohjaajiksi. Mat-
kan rahoituksen nuoret keräävät 
itse. Vanhempien kukkarolla ei 
haluta käydä. Nuoret ovat hara-
voineet pihoja, siivonneet, pitä-
neet kirpputoria, myyneet pesu-
aineita ja keittäneet kirkkokahvia.

Hyviä 
viemisiä
Nepalin pääkaupungissa Kat-
mandussa Missionuoret majoit-
tuvat Suomen Lähetysseuran yl-
läpitämään Armokotiin ja avus-
tavat sen asukkaita oman osaami-
sensa mukaan. Armokodissa asuu 
12 katulasta ja 11 vanhusta.

Nuoret käyvät työskentelemässä 
myös Lähetysseuran ylläpitämissä 
avustuspisteissä, joissa Nepalin kas-
tittomille tarjotaan ammattikoulu-
tusta. Missionuoret vierailevat pai-
kallisissa kouluissa. He ovat jakaan-
tuneet vierailuja varten kolmeen eri 
ryhmään: musiikki-, draama- ja ku-
varyhmään. Esimerkiksi kuvaryh-
mäläiset ovat keränneet valokuvia, 
jotka kertovat elämästä Suomessa. 
Laminoidut kuvat jätetään vierailu-
jen jälkeen kouluille.

Missionuoret vievät mukanaan 
Nepaliin lahjoituksia, muun muas-
sa vaatteita. Esimerkiksi Koskelan 
käsityökahvilan vapaaehtoiset ovat 
kutoneet syksyn aikana myssyjä, 
sukkia ja nuttuja Nepalin lapsille.

Maailmaa näkemään 
ja parantamaan
Kolme nuorta naista odottaa in-
nolla tulevaa matkaa. Kaikkia 
kiinnostaa nähdä millaista elämä 
on Aasiassa, lomakeskusten ulko-
puolella ja auttaminen.

Abiturientti Johanna Rainola 
18, haluaisi muuttaa joskus Afrik-
kaan. Hän sanoo olevansa ikui-
nen maailmanparantaja. 

– Lähetystyö voisi kiinnos-
taa minua, mutta saa nähdä mi-
tä eteen tulee. Olen hakenut yli-
opistoon opiskelemaan englan-
ninkieltä ja korualan artesaanin 
opintoihin.

Piia Takalo 19, on koulutuk-
seltaan lähihoitaja. Hän toivoo, 

Tuiran seurakunnan Mis-
sionuoret ovat keränneet 
rahaa Nepalin matkaansa 
varten muun muassa sii-

voamalla. Piia Takalo käy ker-
ran viikossa siivoamassa Hilppa 
Saarnin luona.

– Yleensä käymme siivoamas-
sa yhdessä siskoni Niinan kanssa, 
mutta nyt hänellä oli muita mis-
siohommia, Takalo kertoo.

Saarni on ollut tyytyväinen sii-
vousapuun. Aiemmin hän hankki 
siivousapua asukastuvan kautta.

– Se palvelu muuttui sellai-
seksi, ettei sopinut enää minul-
le. Sitten kuulin Missionuorten 

siivouspalvelusta, ja tartuin he-
ti siihen.

– Tytöt ovat todella reippai-
ta. He hoitavat tiskit ja pyykit, 
imuroivat ja pyyhkivät pölyt se-
kä kastelevat kukat ja vievät ros-
kat, Saarni kehuu.

Hänen mielestään on hyvä, et-
tä siivoamassa käyvät samat ih-
miset, koska silloin työ sujuu no-
peasti.

– Välillä, kun tytöt eivät ole 
päässeet, muut nuoret ovat käy-
neet siivoamassa. Hyvin se heil-
täkin käy. Täytyy vain sitten taas 
kertoa, mitä pitää tehdä ja miten, 
Saarni toteaa.

että voisi matkan aikana hyödyn-
tää hoitoalan koulutustaan ja pää-
sisi näkemään, millaista tervey-
denhoito on Nepalissa. Matkan 
jälkeen häntä odottaa armeija. 

– Rauhan turvaaminen ja sivii-
lien auttaminen ulkomailla kiin-
nostaa. Nepalin matkalla saa hy-
vää kokemusta.

Anniina Kananen 16, sanoo 
olevansa myös pieni maailman-
parantaja. 

– Haluaisin lukion jälkeen opis-
kella ihmisoikeuksia tai juristiksi, 
sillä ne asiat kiinnostavat minua.

Matkan jälkeen Missionuoret 
kiertävät kerhoissa ja kouluissa 
kertomassa kokemuksistaan Ne-
palissa.

SANNA TURUNEN

Rauhan Tervehdys kertoo 
loppukesästä, miten nuorten matka 
Nepaliin sujui.

Siivousta ja sukulointia

Tuiran Missionuoret

•  Tuiran seurakunnan nuorten oma kehitysyhteistyö- ja lähetyspro-

jekti, jonka tavoitteena on edistää paikallista ja kansainvälistä yh-

teisvastuuta. 

•  Toiminnan keskeinen periaate on nuorilta nuorille. Nuoret ovat 

toiminnan pääsuunnittelijoita ja toteuttajia. 

Pia Takalo kertoo, että Hilp-
pa on itse asiassa hänen pappan-
sa sisko, toisin sanoen hänen iso-
tätinsä.

– Siivouksen lomassa voi vaih-
taa kuulumiset. Vaikka sukulaisia 
olemmekin, emme aiemmin tun-
teneet toisiamme juurikaan. Nyt 

on samalla tultu tutuiksi, Taka-
lo iloitsee.

Hän arvelee jatkavansa siskon-
sa kanssa Saarnin luona siivoa-
mista, vaikka Missionuorten kak-
sivuotinen projekti päättyy.

KATJA KIISKINEN

Johanna Rainola, Piia Takalo ja Anniina Kananen ovat lähdössä kesäkuussa Nepaliin.

S anna Tu r u n e n

K a t ja  K i i s k in e n

Piia Takalo siivoaa Hilppa Saarnin luona kerran viikossa. Imurointi on vain yksi osa urakkaa, johon kuuluu myös tiskausta, pyykkäystä ja pölyjen pyyhkimistä.


