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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Muut mediat

Voi Jeesus ja Maria! Niinpä niin, tuolla puuskah-

duksen hetkelläkin Maria tuodaan esiin Jeesuksen 

yhteydessä. Mistä muusta me muistamme Marian 

kuin siitä, että hän sai kunniatehtävän synnyttää maail-

maan Jumalan Pojan, olla äiti? Mitä meillä on sanottavaa 

hänestä itsestään? Eipä juuri mitään.

Vaikka meidän päiviimme saakka ei ole säilynyt tie-

toja Mariasta, toivottavasti hänen aikalaisillaan on ollut 

häneen muitakin näkökulmia. Tokihan hän on ollut paljon 

muutakin kuin Jeesus Nasaretilaisen äiti ja Joosefin vaimo. 

Hän on voinut olla hyvä ruoanlaittaja, tunnettu tarinan-

kertoja tai äkkipikaiseksi tiedetty tuittupää, jonka kanssa 

koko naapurusto oli sotajalalla. Täydellinen hän tuskin oli.

Äitiys on yksi elämän hienoimpia asioita, mutta ketään 

meistä se ei tee pyhäksi. Vaikka saakin kokea syntymän 

ihmeen, äitiys ei tee automaattisesti naisesta lapsetto-

mia tovereitaan viisaampaa tai syvällisempää. Toki elä-

mänmuutos vaikuttaa äidiksi tulevaan ja saa hänet poh-

timaan asioita. Miettimään, millainen esikuva haluaa olla 

ja millaisia arvoja välittää lapselle. Kyllä siinä kasvaa ihmi-

senä – samalla tavoin kuin muidenkin muutosten ja haas-

teiden edessä. 

Ikävää on, että äitiys näyttää olevan asia, jossa kilpail-

laan. Tämän kilpailun paineita ovat kokeneet myös keski-

aukeamalla äitiydestään kertovat naiset. Yhteiskunnalla 

ja kanssaihmisillä – myös niillä toisilla äideillä – on vahvoja 

näkemyksiä siitä, mikä on oikea tapa toimia, kun asia kos-

kettaa äitiyttä ja lasten kasvatusta.  

Meidän tulisi muistaa, että neuvoja saa antaa (varsin-

kin niitä pyydettäessä), mutta pitää ymmärtää, jos niitä ei 

noudateta. Jokainen vanhempi haluaa lapselleen kaikkea 

hyvää. Sen voi saavuttaa kuitenkin monella tapaa. Tuomi-

ta voi vain lapsen kaltoin kohtelusta, ei siitä, jos toinen toi-

mii eri tavalla kuin itse. 

Äitiys ei pyhitä

PROFESSORI RABISCHONG sanoi, että ih-
minen on toimintalaite, jossa on paljon 
komponentteja. Ei voida ajatella, että en-
sin kehittyisi maksa ja sitten odotettaisiin 
munuaisia miljoona vuotta. Ihminen on 
ollut pakko luoda viidessä minuutissa.

Entinen ateisti, nykyinen luomisuskon kannattaja 
lääkäri Pekka Reinikainen, Kotimaa24 2.5.

MONET TYÖPAIKAN ilmapiiriä muren-
tavat asiat johtuvat nimenomaan kateu-
desta. Kateus ilmenee kritiikkinä, toisen 
osaamisen ja tekemisen vähättelynä, so-
siaalisena eristämisenä sekä suoranaisena 
aikaansaannosten sabotointina.
Kateudesta voi kuitenkin saada myös dy-
naamista käyttövoimaa, joka yllyttää yhä 
parempiin suorituksiin ja on siinä mieles-
sä positiivista.

Dosentti, työyhteisövalmentaja 
Pirkko-Liisa Vesterinen, Sana 2.5.

ELÄMÄN YMMÄRTÄMISEN ja siinä sel-
viämisen kannalta on tärkeää, että lap-
si oppii tietämään, miten täällä on tähän 
mennessä toimittu ja pärjätty. Kaikessa 
ei tarvitse iskeä omaa päätä seinään, kun 
edellisten sukupolvien kokemus kertoo, 
ettei siitä mitään hyvää seuraa.

Päätoimittaja Seppo Simola pääkirjoituksessa, 
Kirkko&Kaupunki 2.5.

YMPÄRILLÄMME VALLITSEE aatteiden 
ja arvojen viidakko, joka asettaa tarjol-
le monenlaisia totuuksia. Helposti myös 
yleiset mielipiteet vaikuttavat käsityk-
siimme. Tämän moninaisuuden keskel-
lä saattaa etsijälle syntyä hämmennys sii-
tä, mikä lopulta on oikein ja mikä väärin. 
Entä mikä on kestävä totuus, jonka va-
raan on turvallista rakentaa elämä?

Tuomo Talja Toimittajalta-palstalla, 
Nuotta 5/13

elSi Salovaara
elsi.salovaara@rauhantervehdys.fi

Kommentoi!

Äitienpäiväjuttu 
arkiston kätköistä

Rauhan Tervehdyksen äitienpäiväjuttu kolmen vuosikymmenen takaa (RT 
6.5.1983) kertoi Madekoskella asuvasta Aili Juutisesta. Hänelle myön-
nettiin Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ensimmäisen luokan 
mitalin kultaristein, jollaisia edelleen jaetaan äideille ansiokkaasta kas-

vatustyöstä.

Juutinen ansaitsi kunnianosoituksen synnyttämällä ja kasvattamalla 16 las-
ta, joista kaksi poikaa tosin otettiin perheeltä pois jo nuorina.

Juutinen matkusti vastaanottamaan mitaliaan vaatimattomasti autokyydillä.
– Yksi pojistamme lähtee viemään meidät autolla pääkaupunkiin. Katselem-

me siellä paikkoja lauantaina ja yövymme sukulaisperheessä. Sunnuntaina na-
vettatyötkin jo täällä odottavat.

– Olisi meille ollut tarjolla lentomatka ja hotelliyöpyminen, mutta emme va-
linneet niitä. Jussi-isäntä on matkalla mukana seurana ja tukena.

Suurperheen äitinä oleminen ei aina ollut helppoa, kun Juutinen on lasten-
sa lisäksi hoitanut karjaa.

– Tietysti elämä on ollut työteliästä. On ollut aikoja, jolloin isäntä on ollut 
viikot savotassa ja minä yksin kotona hoitamassa lapsia ja karjaa. Silloin ei eh-
tinyt ajatella, miten kaikesta selviän. Piti vain luottaa itseensä.

– Joskus on sattunut, että iltayöstä on lapsi tullut maailmaan ja aamulla on 
pitänyt mennä navettatöihin. Eikä siinä mitään ihmeitä ole. Terve ihminen kyl-
lä selviytyy, eikä työnteko pilaa ketään.
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Vuotta aikaisemmin 
kirkon kouluun?

Jossain 
seurakunnissa 
on järjestetty 
esirippikouluja. 
Se on kuitenkin 
mahdollista vain 
niille seurakunnille, 
joilla on riittävät 
resurssit. 

kirkolliskokousedustaja 
Raili Kerola

Kirkolliskokoukselle 
ehdotetaan rippikoulun 
aikaistamista ja 
jakamista kahteen
osaan.

Kirkolliskokousedustajien 
ehdotus rippikoulun ai-
kaistamisesta vuodella tai 
sen jakamisesta kahteen 

jaksoon ei saa kannatusta asiaa 
pohtineelta valiokunnalta.

Usean kirkolliskokousedusta-
jan aloitteessa ehdotetaan, että 
rippikoulun ensimmäinen jak-
so voisi olla jo 9–10 vuoden iäs-
sä. Opetus voisi jatkua esimerkik-
si vuoden ajan kerran kuukaudes-
sa. Toinen jakso voisi olla 13–14 
vuoden iässä.

Aloitteessa todetaan, että nuo-
ret joutuvat kohtaamaan entistä 
enemmän asioita, jotka vaativat 
harkintakykyä ja aiempaa kyp-
sempää suhtautumista elämään. 
Rippikoulu tavoittaa nuoret vasta 
15 vuoden iässä, mikä saattaa olla 
monelle liian myöhään.

Kristillistä opetusta varhais-
nuorille ja nuorille on useimmi-
ten tarjolla vain vähän ennen rip-
pikoulua.

”Nykyinen 
ikä on hyvä”
Rovaniemeläinen kirkollisko-
kousedustaja Raili Kerola on 
aloitteeseen kielteisen mietinnön 
jättäneen yleisvaliokunnan jäsen. 
Kerola toteaa, että nykyinen rip-
pikouluikä on hyvä ja perustelee 
näkemystään.

– Nuoret elävät murrosikää. 
Monet elämänkysymykset ovat 
silloin ajankohtaisia. Rippikou-
lun yhteisöllinen luonne sopii 
ikäkauteen. Konfirmaatiossa to-
teutuva hengellinen itsenäisty-
minen ajoittuu tilanteeseen, jos-
sa nuori kasvaa nopeasti kohti ai-
kuisuutta. Rippikouluun osallis-
tutaan ohuellakin hengellisellä 
identiteetillä, Kerola toteaa.

Rippikoulun varhentaminen 
aloitteessa ehdotetulla tavalla 
johtaisi Kerolan mukaan mah-
dollisesti rippikoulun jakamiseen 
kahteen osaan. Tämä voisi johtaa 
pitkän  leirijakson lyhenemiseen, 
ja se vaarantaisi yhteisöllisyyden 
syntymisen. 

Rippikoulun jakaminen tar-
koittaisi myös opetuksen lisää-
mistä. Valiokunnassa mietittiin 
sitä, onko seurakunnilla tarpeek-
si henkilökuntaa opetuksen lisää-
miseksi. Myös rippikoulun koko-
naisuuden varhentaminen tekisi 
siirtymävaiheesta työntekijöille 
raskaan.

Kerola on myös saanut koti-
seurakuntansa työntekijöiltä pa-
lautetta, jonka mukaan nykyinen 
rippikoulukäytäntö on hyvä.

10–14-vuotiaat 
haaste kirkolle
Valiokunnan mietinnössä tode-
taan, että lapsilla ja nuorilla on 
kristillisen kasvatuksen osalta 
kolme katvealuetta. Ensimmäi-
nen on koulun aloittamisen ai-
kaan, toinen 10–14 vuoden iäs-
sä ja kolmas rippikoulun jälkeen.

Koulun aloittamisen aika on 
tärkeää lapsen hengellisen kas-
vun aikaa.  Seurakuntatoimin-
ta jää kuitenkin usein pois. Lap-
set harrastavat paljon ja perhei-
den ajankäytölle on monia vaih-
toehtoja.

Erityisen haastava kristillisen 
kasvatuksen ikäkausi sijoittuu 
10–14-vuotiaisiin nuoriin. Yh-
teys seurakuntaan on heikoim-
millaan. Lapset eivät kulje enää 
perheidensä mukana tai eivät ota 
vanhempiaan mukaan. 

Seurakunnissa on havaittu 
hankaluus tavoittaa tämän ikä-
kauden nuoria. Rippikoulu tu-
lee liian myöhään. Valiokunnan 
mielestä nuorten hengellistä elä-
mää tulisi vahvistaa jo ennen rip-
pikoulua, mutta tämä tulisi kui-
tenkin tehdä muulla tavalla kuin 
muuttamalla rippikoulua.

Kerola mainitsee, että jossain 
seurakunnissa on järjestetty esi-
rippikouluja. Se on kuitenkin 
mahdollista vain niille seurakun-
nille, joilla on riittävät resurssit. 
Siksi esirippikouluja ei ole hedel-
mällistä ainakaan tässä vaiheessa 
vaatia joka seurakuntaan.

Kerola on huolissaan myös rip-
pikoulun jälkeisestä ajasta. Hän 
huomauttaa, että 18–20-vuoti-
aat eroavat paljon kirkosta. Va-
liokunta nostaa esiin jatkorippi-
koulut, jotka järjestettäisiin var-
sinaisen rippikoulun jälkeen.

Näin saataisiin seurakuntien 
toimintaan niitäkin nuoria, jot-
ka eivät jatka isosina.

Jatkorippikoulussa olisi muu-
tama tapaaminen. Siksi niiden 
järjestäminen ei Kerolan mukaan 
olisi seurakunnille resurssikysy-
mys vaan enemmänkin tahdos-
ta kiinni.

rippikoulusta 
runsaasti tietoa
Kirkkohallitus voisi Kerolan mu-
kaan esimerkiksi valvoa, että jo 
olemassa olevia kristillistä kasva-
tusta koskevia asiakirjoja otettai-
siin seurakunnan käyttöön ja to-
teutettaisiin kasvatustyössä.

Kirkolliskokousedustajat jätti-
vät samalla kertaa aloitteen myös 
kasteopetuksesta. Edustajat eh-
dottavat, että vanhemmat saisi-
vat kasteopetusta 2–3 kertaa en-
nen kastetta. Tämä syventäisi ny-

kyisiä kastekeskusteluja.
Lapsen kasvettua pari kolme 

vuotta seurakunta voisi järjestää 
vanhemmille kasteopetusta use-
assa eri tilaisuudessa.

Valiokunta toteaa, että kasteen 
yhteydessä käytävistä toimitus-
keskusteluista on ohjeet papeille. 
Ennen kirkollista toimitusta eli 
myös ennen kastetta papin tehtä-
vä on tavata perhe kerran ja tar-
vittaessa useamminkin. 

– Valiokuntana emme pidä toi-
mivana velvoittaa perheitä erik-

seen osallistumaan kasteope-
tukseen merkittävästi nykyis-
tä enemmän. Kasteopetusta tu-
lee vahvistaa myöhemmin muun 
toiminnan yhteydessä.

Valiokunta toteaa kuitenkin, 
että perheillä ei liene valmiutta 
osallistua tällaisiin tilaisuuksiin. 

Valiokunta esittää loppupon-
nessaan, että kirkolliskokous 
päättäisi lähettää edustajien aloit-
teen kirkkohallitukselle tiedok-
si ja toimenpiteitä varten. Aloite 
on valiokunnan sihteerin Henri 
Lehtolan mukaan oikealla asialla, 
mutta sen keinot ovat valiokun-
nan arvion mukaan väärät. 

Vaikka aloite ehdotetaan lä-
hetettäväksi kirkkohallitukseen, 
valiokunta ei Lehtolan mukaan 
puolla rippikoulun aikaistamista 
tai kasteopetuksen uudistusta. Se 
esittää, että kirkkohallitus ryhtyy 
toimiin valiokunnan esittämällä 
muulla tavalla. Kyse on nimen-
omaan 10–14-vuotiaiden kristil-
lisen kasvatuksen kehittämisestä. 

Valiokunnan ponsi on Leh-
tolan mukaan tarkoituksellises-
ti väljä, jotta kirkkohallitus voisi 
vapaasti pohtia, miten asiassa oli-
si viisasta toimia.

Pekka HeliN

Kirkolliskokous on koolla ensi viikolla Tu-
russa.

Alkuviikossa käydään täysistunnossa 
lähetekeskustelut kolmesta edustaja-aloit-

teesta. Yksi aloite koskee kirkon viestintästrategi-
an laatimista, toinen seurakuntamaksuprosentin 
alentamista ja kolmas kirkolliskokousedustajien 
maallikkoedustajien vaalitavan muutosta.  

Vaalitapaa ehdotetaan suoraksi eli seura-
kuntalaiset valitsisivat maallikkoedustajat. Nyt 
maallikkoedustajat valitaan hiippakunnittain 
suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Vaalitapa on 
välillinen. Ensin seurakuntalaiset äänestävät seu-
rakuntavaaleissa ja sen jälkeen kirkolliskokouk-

sen vaalissa äänivaltaisia ovat kirkkovaltuustojen 
tai seurakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkoval-
tuustojen maallikkojäsenet.

Keskiviikkona käsitellään hallintovaliokun-
nan mietintöä kirkkohallituksen esityksestä seu-
rakuntarakenteen muuttamiseksi. Kirkkohalli-
tus esittää, että jatkossa kaikki seurakunnat kuu-
luvat seurakuntayhtymiin. Täysistunto antanee 
jo ensi viikolla kirkkohallitukselle ohjeet uudis-
tuksen valmisteluun. Kirkkohallituksen malli voi 
tulla kirkolliskokouksen päätettäväksi aikaisin-
taan ensi syksynä.

Torstaina käydään kirkkoneuvoksen vaali. 

Seurakuntarakennetta pohditaan

Raili Kerola

K i r k ko ha l l i t u s  /  A a r n e O r m io A r k i s to
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lin mielessäni ja kiitin kaikesta 
hyvästä, mitä elämässäni oli. Kun 
pääsin kotiin, sain suruviestin lä-
heisen äkillisestä kuolemasta. Jäl-
keenpäin olen ajatellut, että ehkä 
minua muistutettiin ja kannatel-
tiin siinä tilanteessa. 

(nettipalaute 3.5.)

• Juttu Liisanlinnasta, Markku 
Korhosesta ja partiosta kasvamis-
järjestönä (RT 17/2013) oli ällis-
tyttävän hieno, tuore ja kirjoitet-
tu selkeäsanaisesti suomeksi. Ju-
tussa ei hienosteltu eikä kainos-
teltu saati silitelty. Se oli kylläkin 
kirjoitus unelmasta, josta useim-
mat papit voivat vain haaveilla. 

(nettipalaute 5.5.)

• RT 3/2013 kertoi, ettei Oulun 
seurakuntayhtymän tiloissa saa 
järjestää tilaisuuksia, joissa tans-
sitaan. Jutun mukaan seurakun-
nan rakennuksilla on toisenlaiset 
käyttötarkoitukset ja tanssien jär-
jestäminen ei kuulu seurakunnan 
konseptiin. Unohtuiko tuo peri-
aatepäätös, kun tuomiokirkos-
sa on toukokuun aikana viisi py-
hän tanssin tilaisuutta? Ihmette-
len, miten sana "pyhä" tanssi-sa-
nan edessä riittää tekemään tilai-
suudesta kirkkoon sopivan ja sal-
litun?

(nettipalaute 5.5.)

• Kiitos Oulun seurakunnil-
le agnostikkoilloista Virtuaali-
kirkossa. Uskonvarmuus, opil-
lisuus ja takertuminen kirkkoi-
siin kuten Lutheriin kuin Ju-
malaan, karkottavat ainakin 
minut seurakunnan tilaisuuk-
sista. Agnostikkoillat olivat jo-
takin erilaista, vapaata ja kiin-
nostavaa.

(nettipalaute 5.5.)

• Huomasin joku aika sitten, 
ettei Oulun seurakuntien "Elä-
män polku" osion Kuolleet-tie-
doissa ole enää naispuolisen 
vainajan kohdalla tyttönimeä. 
Suurin osa nuoruuden tutuista 
on mennyt naimisiin ja vaihta-
nut sen myötä sukunimen, ei-
kä uutta sukunimeä tiedä tai 
muista. Toivoisin, että käytän-
tö entisine sukunimineen otet-
taisiin jälleen myös Oulun seu-
rakunnissa käyttöön.

Kiitokset hyvästä lehdestä, 
mielenkiintoisia juttuja, selkeä 
ulkoasu, kannattaa ennakko-
luuloistenkin tutustua.

(nettipalaute 5.5.)

Toimitus vastaa: kiitokset kan-
nustuksesta. Välitämme toi-
veenne eteenpäin Oulun seu-
rakuntayhtymän keskusrekis-
teriin.

Muistojen kivellä 
Minä tahdoin poskeas sivellä 
kun yhdessä katsoimme kuuta. 
Tuolla tutulla rantakivellä
vain sinä ja minä, ei muuta. 

Nyt poskesi ovat jo uurtuneet 
vaan tunne on syvä ja vakaa. 
On tunteet syvälle juurtuneet 
ne on tulleet jo vuosien takaa. 

Äidin syli 
Äidin syli lämpöinen 
kaikki lämmöt voittaa. 
Vaikka kesän aurinkoinen 
lämmittää ja loistaa. 

Syli äidin, lapsien 
turva on niin hellä. 
Vaikk' tukka harmaahapsinen 
on lämpö sydämellä.

Monet itkut itketty 
ja äidin helmaan tuotu.
Siinä pois ne kitketty 
ja uusi toivo luotu. 

Etsijä
Mitä kaunista äidissä näitkin 
sitä toivoit ett' vaimosta saa. 
Mitä toiveita vajaaksi jäitkin 
saitko vieläkin parempaa. 

Sinä oisitko ansainnutkaan 
sitä laikkea kaunista niin. 
Sinä elämäntiellesi matkaan 
niihin päiviin menneisiin. 

Sinä annoitko tunteesi syvät 
hänen kuulla kun tunsit niin.
Sinä kerroitko aatokset syvät 
niihin päiviin menneisiin. 

Voi miten aikamme rientää 
niin paljon sanomatta jää. 
Anteeksipyyntö jäljelle jää
sekin joskus on lohduton. 

ruNot: aarre olavi kylmäNeN

Helatorstaina 
Kristus on läsnä 
kaikkialla

Helatorstai on Kristuk-
sen taivaaseenastumisen 
juhla. Se on yksi vaikeim-
min käsitettäviä pyhäpäi-

viä. Taivaaseenastuminen voi ol-
la ajattelevalle ihmiselle kova ko-
etinkivi. 

Uskontunnustus sanoo, että 
Kristus kuolemansa jälkeen "as-
tui alas tuonelaan". Ylösnouse-
muksensa jälkeen hän "astui ylös 
taivaaseen". 

Me, jotka nykyään tunnemme 
maankuoren kerrokset ja ava-
ruuden äärettömyyden, joudum-
me kysymään: onko tuonela to-
della maan alla ja onko Jumalan 
asuinsija tosiaan ylhäällä? Ovat-
ko tuonela ja taivas paikkoja, joi-
hin mennään niin kuin Turkuun 
tai Tampereelle?

Jos helatorstain sanomaa 
kuuntelee tarkemmin, se voi ker-
toa jotakin hyvää myös meille 
teknistyneen ajan ihmisille. He-
latorstailla on ainakin kaksi vies-
tiä, jotka sanovat jotakin olen-
naista Jumalasta ja siitä, mitä hän 
meille merkitsee.

Ensinnäkin taivaaseen astu-
minen tarkoittaa, ettei Jeesusta 

enää nähdä samalla tavalla kuin 
aikalaiset aikoinaan hänet nä-
kivät. Mestari on mennyt pois, 
Raamatun mukaa hän "erkani 
heistä".

Kun Jeesus astui taivaaseen, 
hän astui ajan ja paikan tuol-
le puolelle, mursi maantieteen 
ja kalenterin rajat. Hän, joka on 
taivaassa, ei ole sidottu vain yh-
teen paikkaan, vaan hän voi ol-
la läsnä kaikkialla.  Toinen hela-
torstain viesti on: Kristus astui 
ylös taivaaseen ja istuu Isän oi-
kealla puolella, jotta hän hallit-
sisi kaikkea.

Taivas on kuninkaan ja valti-
aan paikka. Kristuksen valta voi 
olla meidän silmiltämme kätket-
tyä, mutta silti todellista. Tai-
vaasta käsin hän pitää koko maa-
ilmaa hallussaan. Turvallista.

Miksi emme siis uskoisi, että 
Kristus voi olla meidän kanssam-
me, vaikka emme näekään häntä 
luonnollisilla silmillämme. 

Kristus on mennyt taivaaseen, 
jotta hän voisi olla lähellä meitä.
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• Toivon tiukempia kysymyk-
siä Tuiran kirkkoherranvaalien 
ehdokkaille, sellaisia, että eh-
dokkaiden erot todella kaive-
taan näkyviin. Ehdokkaat voi-
sivat myös täyttää viimekertai-
sen kirkollisvaalikoneen. Kyllä 
seurakuntien ja seurakuntaleh-
tien pitää suhtautua kirkon jä-
seniin paljon vakavammin, jos 
haluavat säilyttää toimintan-
sa rahoittajat. Vaalit ovat vaka-
va asia.

(nettipalaute 2.5.)

Toimitus vastaa: Pyrimme te-
kemään seuraaviin kirkkoher-
ranvaaleihin tiukempia kysy-
myksiä. Ehdotuksia voi lähet-
tää toimitukselle.

• Palautetta pääkirjoitukseen 
RT 16/2013 "Tavallisten ihmis-
ten rukouksia Rotuaarille?": 
Idea on hyvä, esimerkiksi tuo 
mainittu anglikaaninen ruko-
us pysäyttäisi tavallisen kulki-
jan. Itselläni tuli mieleen mar-
raskuinen perjantai-ilta vuonna 
2011, kun ajoin pyörällä Rotu-
aarin läpi, ja lavalla lauloi oulu-
lainen kuoro. Pysähdyin kuun-
telemaan ja musiikki sai kyyne-
leet silmiini. Jostain syystä tun-
sin suurta kiitollisuutta, rukoi-
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Agnostikko-
illoista kaksi 
kantelua
Pappien agnostikkoillois-
sa ovat alustaneet huhti–tou-
kokuussa Oulun seurakun-
tien papit Päivi Jussila, Mik-
ko Salmi, Stiven Naatus ja Ár-
pád Kovács muun muassa tee-
moista Jumalaa ei ole ja Taivas 
on jo täynnä. Iltojen tarkoituk-
sena oli tarkastella epäuskois-
ten kysymyksien kautta kris-
tinuskon olemassaoloa ja vai-
keita kysymyksiä.

Oulun hiippakunnan laki-
miesasessori Mari Aalto ker-
too, että kapituliin tulleissa 
kahdessa kantelussa agnostik-
koillat nähdään tunnustuksen-
vastaisina. Kantelut ovat yksi-
tyishenkilöiden tekemiä eikä 
niissä nimetä keitään henki-
löitä kantelun kohteiksi.

Aallon mukaan kantelut ei-
vät ole pöydällä ensi tiistain ka-
pitulin istunnossa, vaikka niis-
tä saatetaan keskustella epävi-
rallisesti.

– Olen hirveän iloinen kan-
telusta, sillä nyt joudumme 
keskustelemaan siitä, millaiset 
keskustelut ja tilaisuudet ovat 
sallittuja. Näihin iltoihin ni-
menomaan kutsuttiin epäile-
mään ja tutkimaan. Saarnois-
sa ja toimitusten yhteydessä ei 
ole sopiva kyseenalaistaa, mut-
ta pakko sille jossakin on olla 
tila. Jos tätä keskustelua ei voi 
käydä teologien avustamana, 
teologit ovat turhia, sanoo Ár-
pád Kovács.

Lähetyshiippa-
kunnalle piispa
Lauantaina toimitettiin piis-
pan virkaan vihkiminen, jos-
sa rovasti Risto Soramiehestä 
tuli maaliskuussa perustetun 
Suomen evankelisluterilaisen 
lähetyshiippakunnan ensim-
mäinen piispa.

Vihkijänä toimi lähetyshiip-
pakuntaa edeltäneen kirkol-
lisen rakenteen Missionspro-
vinsen i Sverige och Finland 
piispana toiminut Matti Väi-
sänen.

– Piispana sinun tehtävä-
si on puolustaa Jumalan sa-
nan miekalla Raamattuun ja 
kirkkomme tunnustukseen 
pitäytyvää Jumalan laumaa ja 
sen paimenia tarvittaessa aina 
vankeuteen ja marttyyriuteen 
saakka, linjasi Väisänen pu-
heessaan.

Maata kiertelemässä

Helmikuussa julkaistun 
tutkimusraportin mu-
kaan Irlannin tasaval-
lassa ja Pohjois-Irlannis-

sa noin kymmenen tuhatta tyt-
töä lukittiin katolisten nunni-
en pyörittämiin pahamaineisiin 
Magdalenan pesuloihin vuosina 
1922–1996. Siellä nuoret naiset 
pakotettiin puunaamaan ja om-
pelemaan, pesemään pois edelli-
sen elämänsä synnit, ilman min-
käänlaista palkkaa.

Pesuloihin joutui tyttöjä, jotka 
olivat tulleet raskaaksi avioliiton 
ulkopuolella, seksuaalisesti hy-
väksikäytettyjä, psyykkisesti tai 
fyysisesti vammautuneita tai he 
olivat kasvaneet kirkon tai valtion 
holhouksessa. Osa olivat pakko-
työssä kuukausia, toiset vuosia.

Pesulasta pääsi pois vain, jos 
perheenjäsen tuli hakemaan tai 
jos nunna löysi tytölle työpaikan 
pesulan ulkopuolelta.

Jos avioliiton ulkopuolella 
raskaaksi tullut tyttö joutui lai-

Katolisten nunnien johtamissa 
pesuloissa teetettiin pakkotyötä

tokseen, hänen lapsensa otettiin 
syntymän jälkeen pois äidiltään 
ja annettiin orpokotiin, josta hei-
dät luovutettiin edelleen uusiin 
perheisiin.

raatamista
ilman palkkaa
Yksi nuorista pakkotyöllistetyistä 
tytöistä oli pohjois-irlantilainen 
Teresa Bell, joka tuli raskaaksi 
16-vuotiaana. Hänet pakotettiin 
töihin pesulaan, jossa hän teki 
pitkiä ja raskaita työpäiviä ilman 
kunnollista lepoa tai palkkaa. 

Kun tytär Teri syntyi, hänet 
annettiin orpokotiin. Bell oli kui-
tenkin onnekkaampi, kuin monet 
muut tytöt, sillä hänen onnistui 
saada lapsensa takaisin.

Kun Bell täytti 18 vuotta, hän 
meni miehensä kanssa naimisiin, 
ja he hakivat 10 kuukauden ikäi-
sen Terin pois orpokodista. He 
saivat myöhemmin vielä kolme 
lasta lisää.

lapset eroon
äideistään
Yhtä onnekkaita eivät olleet Mari 
Steedin äiti ja isoäiti. Mari Steed 
adoptoitiin vauvana Amerikkaan. 
Kun hän sai tietää biologisen äi-
tinsä taustasta, hän alkoi selvit-
tää totuutta pesuloista.

Selvisi, että hänen isoäitinsä 
oli saanut neljä lasta avioliiton ul-
kopuolella. Isoäidin perhe häpesi 
tytärtään, joten hänet lähetettiin 
Manchesteriin aloittamaan uut-
ta elämää ilman lapsia. Siellä hän 
meni naimisiin ja sai seitsemän 
lasta, eikä koskaan kertonut uu-
delle perheelleen neljästä muusta 
lapsesta Irlannissa.

Yksi näistä lapsista oli nimel-
tään Josephine, joka on Mari Stee-
din biologinen äiti. Kun Josephine 
joutui eroon äidistään, sukulaiset 
lähettivät hänet ankaraan nunni-
en johtamaan sisäoppilaitokseen. 
14-vuotiaana hänet siirrettiin 
Magdalenan pesulaan, jossa hän 
vietti seuraavan vuosikymmenen.

Koska Josephine oli nunnien 
kasvattama, hänellä ei ollut juu-
rikaan tietoa ulkomaailmasta tai 
kokemusta miehistä. Nunnat löy-
sivät hänelle työn sairaalasta Dub-
linista, jossa hän tapasi Arthur-ni-
misen miehen. 

Josephine tuli raskaaksi, mut-
ta Arthur ei voinut jäädä hänen 
ja lapsen luokse, sillä hänellä oli 
jo vaimo ja kaksi lasta. Josephine 
palasi vauvan kanssa kotiin, mut-
ta joutui myöhemmin antamaan 
Marin adoptioon.

Josephine päätyi Englantiin, 
jossa meni naimisiin kahdesti. 
Menneisyytensä hän piti kump-
paneiltaan visusti salassa.

Irlannin tasavallan pääminis-
teri on esittänyt anteeksipyyntön-
sä pesuloissa kärsineille naisille. 
Pohjoisirlantilaiset vielä odotta-
vat anteeksipyyntöä.

katJa kiiSkiNeN
Lähteet: religionnews.com, world.
time.com

Uskonnon harjoittaminen 
vankilassa selvitetään

Kirkko ja oikeusministe-
riö teettävät perusteelli-
sen selvityksen siitä, mi-
ten vankiloissa jatkossa 

harjoitetaan uskontoa ja järjeste-
tään uskonnollista toimintaa.

Viime syksynä Rikosseuraa-
muslaitos esitti, että vankilapas-
torit – jotka nyt ovat valtion vir-
kamiehiä – siirrettäisiin kirkon 
palkkalistoille.

Oikeusministeriö ei tuolloin 
vienyt esitystä eteenpäin, vaan 
päätti, että vankilasielunhoidon 
tulevaisuudesta tehdään paljon 
kattavampi selvitys. 

Uskonnonharjoittamista ja us-
konnollisen toiminnan järjestä-
mistä vankiloissa kartoittava työ-
ryhmä aloitti viime viikolla.

– Keskustelun kärkenä ei ole 
enää se, ulkoistetaanko vankila-
pastorit vai ei. Keskustelua jat-
ketaan paljon laajempana, sanoo 
Rikosseuraamuslaitosta ryhmäs-
sä edustava ja ryhmän puheen-
johtajana toimiva Katri Järvinen.

Aikaa on syyskuun 2014 lop-
puun. 

Työryhmän tehtävänä on laa-
tia vaihtoehtoisia malleja tavoista, 
joilla uskonnon harjoittaminen ja 
uskonnollinen toiminta järjeste-
tään vankiloissa jatkossa.

Työryhmä myös arvioi mallien 
vahvuudet ja heikkoudet ja tekee 
tarvittaessa niitä koskevat esityk-
set kirkolle ja valtionhallinnolle. 

Työn pohjaksi kysytään nä-
kemyksiä myös vangeilta itsel-
tään: muun muassa millainen 
tarve heillä on osallistua uskon-
nolliseen toimintaan, millaisia 
odotuksia vangeilla on hengelli-
sen työn sisällön suhteen ja kuin-
ka tärkeää on mahdollisuus tava-
ta oman uskontokunnan edustaja 
tarvittaessa.

Selvityksen teossa yhteistyö-
tahoja ovat muun muassa kirkot, 
uskonnolliset yhdyskunnat, kir-
kon keskushallinto, piispainko-
kous ja hiippakunnat.

Suomen lainsäädäntö sekä 
kansainväliset sopimukset mää-
räävät, että jokaisella vangitulla 
säilyy oikeus uskonnon harjoit-
tamisen.

Suljetuissa laitoksissa toimii 
tällä hetkellä 13 vakinaista vanki-
lapastoria Rikosseuraamuslaitok-
sen palkkalistoilla. Lisäksi avolai-

toksissa on 3 kirkon palkkaamaa 
diakoniatyöntekijää sekä 3 oman 
virkansa ohella toimivaa pappia.

Oulun vankilan pastori Juha-
ni Tervonen pelkää, että vanki-
lapappien ulkoistaminen merkit-
see perinteisen vankilasielunhoi-
totyön loppumista. 

– Läsnäolo on yksi vankilapa-
pin työn tärkeimmistä työkaluis-
ta. Uhkana on, että pappien työ 
vankiloissa muuttuu vierailu-
luonteiseksi. 

– Kirkolla tai yksittäisillä seu-
rakunnilla ei ole intressejä palka-
ta omiksi työntekijöikseen pappe-
ja, jotka tekisivät vain vankilatyö-
tä, Tervonen sanoo.

miNNa koliStaJa

Keskustelun kärkenä 
ei ole enää se, 
ulkoistetaanko 
vankilapastorit 
vai ei. Keskustelua 
jatketaan paljon 
laajempana.

Katri Järvinen
Rikosseuraamuslaitos

Syksyyn 2014 mennessä laaditaan erilaisia malleja siitä, miten uskonnon 
harjoittaminen ja uskonnollinen toiminta järjestetään vankiloissa jatkossa.
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Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Yhdistykset

Rippileiri säilyttää perinteensä – 
vaikka laskettelurinteessä

KUULUTUS

Tuiran seurakunnassa toimitetaan 26.5.2013 kirkkoherranvaali.

Kirkkoherranvaali alkaa Tuiran kirkossa sunnuntaina 26.5.2013 
klo 10 pidettävän jumalanpalveluksen jälkeen ja päättyy klo 20.

Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys tapahtuu Tuiran kirkko-
herranvirastossa alkaen maanantaina 20.5.2013 ja päättyen per-
jantaina 24.5.2013, joka päivä kello 9–18.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin 
rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestys-
paikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa tietyin edellytyk-
sin äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai hänen valitseman-
sa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakun-
nalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 17.5.2013 ennen klo 
16 kirkkoherranvirastoon.

Vaalin tulos julistetaan kirkossa sunnuntaina 26.5.2013 aikaisin-
taan kello 21. Kirkkoherranvaalin pöytäkirja on nähtävänä kirk-
koherranvirastossa 27.5.2013 kello 9.

Tuiran seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Juhani Liukkonen
puheenjohtaja

• 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

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

Herättäjän päiviä: to 9.5. klo 10.00 Sepän seurojen messu Yli-Iin kirkossa, 
esitelmä ja seurat kirkossa, to 9.5. klo 10.00 messu Piippolan kirkossa ja 
seurat seurakuntakodissa
Kevätveisuut: ma 13.5. klo 19.00 kevätveisuut Kaukovainion kappelissa 
Oulussa, mukana Oulun seudun virsikuoro. Tervetuloa veisaamaan!
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: ti 14.5. klo 18.00 pihaseurat ja makkaran-
paistoa Koortilan toimintakeskuksessa Muhoksella, pe 17.5. klo 18.00 
Sirkka ja Pekka Honkasella Siivikossa Pudasjärvellä
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset: to 16.5. klo 19.00 Hanna Pihlajamäellä 
ja Ilkka Paajalalla, Hanhitie 4 A 1, Höyhtyä, Oulu
Tervetuloa!

To Ei NA- ja opiskelijailtaa.
Su 12.5. klo 16:30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat Esko Leinonen.
Tervetuloa!

Su 12.5. Seurat klo 14. 
Jaakko Lounela.
Ma 13.5. Raamattupiiri klo 14.  
Ma 13.5. 3K, kauden päätös ilta 
klo 18.30. 
Ke 15.5. Raamattupiiri klo 19.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

   Kellonkartano  
















Kaikki kodin remontit.
Kylpyhuoneet, maalaukset, tapetoinnit ja rakentamiset. Laatutakuu.

Pohjolan Talomestarit. Puh 045 866 7774.

Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto
Info 23.5. klo 16-18. Oulun Diakoniaopisto, Uusikatu 46 B. 
Ilmoittaudu viim. 17.5.  marjukka.rasa@odl.fi .
Haku 31.5. mennessä www.oulundiakoniaopisto.fi 

Muistisairaan arvostava kohtaaminen 
16.5. klo 14.00 - 16.30, Oulun Diakoniaopisto
Puhujina toimittaja Hanna Jensen ja validaation erityisasiantuntija 
Satu Sipola. Tilaisuus on maksuton. 
Ilmoittaudu www.oulundiakoniaopisto.fi 

Ajankohtaista 
Oulun Diakoniaopistossa

Välittävä ja vastuullinen. ODL.

Palveluja tarjotaan

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

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

Harva rippileirille saapu-
ja tietää, millaisen suun-
nittelutyön takana leirien 
järjestäminen on. Vaik-

ka rippileirikesä ei ole vielä edes 
käynnistynyt, ovat jo vuoden 
2014 leirit suunnitteilla.

Tuiran seurakunnan rippikou-
lutyöstä vastaava seurakuntapas-
tori Anna-Leena Häkkinen on 
ollut mukana rippileirien suun-
nittelussa kolme vuotta. Hänen 
työparinaan toimii nuorisotyön-
ohjaaja Terhi-Liisa Sutinen. 

– Oulun seurakuntien alueel-
la on rippikoulutyöstä vastaava 
koordinaatioryhmä, joka vastaa 
suurista linjoista. Kokoonnumme 
saman pöydän ääreen 4–6 kertaa 
vuodessa, Häkkinen kertoo.

Yhteisten pelisääntöjen puit-
teissa jokaisen seurakunnan rip-
pikoulutyönvastaava katsoo, että 
rippikouluruletti pyörii toivotul-
la tavalla.

alkukesän 
leirille on tunkua
Oululaiset nuoret haluavat käy-
dä rippikoulun. Vaikka muualla 
Suomessa osallistujamäärissä on 
nähtävissä harvenemista, Oulus-
sa yhdeksän kymmenestä suorit-
taa riparin. Vuositasolla tämä tar-
koittaa 1 500 nuorta. 

– Jokaiselle leirille on yhteis-
tä leirimaksu, leirin kesto, työn-
tekijöiden, isosten ja yövalvojien 
määrä suhteutettuna rippikoulu-
laisten määrään sekä tutustumis-
jakso seurakuntaan. Opetettavat 
asiat ovat myös aina samat, mutta 
jokainen opettaja voi tietysti itse 
päättää, miten ne opettaa, Häk-
kinen sanoo.

Muilta osin jokainen opetus-
tiimi päättää itsenäisesti, kuinka 
leirin suunnittelu ja toteutus ta-
pahtuu. He voivat päättää esimer-
kiksi leiriltä tapahtuvien retkien 

määrän ja pituuden. 
Suosituin on heti koulun päät-

tymisen jälkeen alkava tavallinen 
perusleiri. Oulussa järjestetään 
myös erikoisleirejä, kuten eko-, 
laskettelu-, talvi-, vaellus- ja ul-
komaanleirejä. Lisäksi kehitys-
vammaisille järjestetään oman-
sa. Myös pienryhmärippikouluja 
järjestetään yhdessä erityisnuori-
sotyönohjaajien kanssa.

Kuka tahansa voi ehdottaa rip-
pikoululle teemaa. Teemaksi so-
veltuu mikä tahansa, kunhan se 
ei ole ristiriidassa kirkon oppien 
kanssa. Oman ehdotuksen voi an-
taa seurakunnan työntekijälle. 

– Olemme luopuneet eri urhei-
lulajeihin keskittyvistä leireistä, 
sillä jokaisesta eri lajista tulee pal-
jon pyyntöjä, ja olisi vaikea valita, 
minkä niistä voimme toteuttaa. 

– Haluamme riparin olevan jo 
itsessään erityinen ja arvokas ta-
pahtuma nuoren elämässä, eikä se 
tarvitse ympärilleen ylimääräisiä 
teemoja, Häkkinen jatkaa.

vuosipaletin pyöritys 
on taitolaji 
Häkkisen mukaan parasta rippi-
koulujärjestelyissä on huomata, 
kuinka tärkeä asia ripari on pait-
si nuorelle itselleen, myös hänen 
perheelleen. Hän sanoo oppivan-
sa nuorilta jatkuvasti uutta. 

Pirjo Teva
020 754 2284, 
040 680 4057
pirjo.teva@
kotimaa.fi 

Ilmoittaja,
ota yhteyttä.
Ilmoittaja,Ilmoittaja,

ota yhteyttä.ota yhteyttä.

Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute
@kotimaa.fi 

020 754 2267

Jakeluhäiriöt:Jakeluhäiriöt:
jakelupalautejakelupalaute

Sivut  
sujuvasti  
nettiin

kumppanina

www.sujuu.fi

Sivut  
sujuvasti  
nettiin

kumppanina

www.sujuu.fi

Sivut  
sujuvasti  
nettiin

kumppanina

www.sujuu.fi

Sivut  
sujuvasti  
nettiin

kumppanina

www.sujuu.fi

Opetettavat asiat 
ovat myös aina 
samat, mutta 
jokainen opettaja 
voi tietysti itse 
päättää, miten ne 
opettaa.

Anna-Leena Häkkinen
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Sinappia

Sinappia-
palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
toimitus ihastelee 
ja ihmettelee 
maailman 
tapahtumia.

Ihanat, 
kamalat lapset

Lupasin kirjoittaa äitienpäiväaiheisen Sinappia-
kolumnin. ”Helppo homma”, ajattelin, mutta 
kun tartuin toimeen, siitä meinasikin tulla si-
napin sijaan siirappia. Yök, ällömakeaa lässy-

tystä.
Siispä säästän sinut siltä, ja sen sijaan kerron, mi-

tä kaikkea olen pienenä keksinyt oman äitini pään 
menoksi. 

Olen muun muassa säikäyttänyt äiti-parkani pa-
hanpäiväisesti:

Ollessani vasta taapero, sain käsiini taskulaski-
men, jossa oli pieni nappiparisto. Äiti otti laskimen 
pois ulottuviltani, mutta huomasi kauhukseen, et-
tä paristo puuttui.

Lääkärissä todettiin, että olen syönyt pariston, 
mutta kyllä se sieltä ulos tulee. 

Hetken aikaa olin sitten ”se paristolla käyvä tyttö”.

Olen suututtanut äitini, varmasti useampaankin 
kertaan, mutta tässä eräs esimerkki:

Siihen aikaan oli vain lankapuhelimia. Äitini pu-
hui puhelimessa, ja ilmeisesti ymmärsin, ettei hän 
yllä minua kieltämään. 

Käytin tilaisuuden hyväkseni, otin mustekynän 
ja koristelin hieman vaaleaa nahkasohvaamme. Kyl-
lä äiti oli varmasti mielissään.

Olen nolostuttanut äitini sanomalla mitä sylki suu-
hun tuo:

Olimme käymässä mummolassa, ja menimme 
saunaan naisten kesken. Mummuni on juuri sellai-
nen ihana vanhan ajan mummu, jolla on lihaa lui-
den ympärillä. 

Koska olin pieni lapsi – ja kaikkihan tietävät, et-
tä lapsen suusta voi kuulla melkeinpä mitä tahan-
sa – kailotin huomioni isoon ääneen: ”Mummu on 
patarumpu!” 

Keksin sen ihan itse, mutta äitiä hävetti. Hän 
ajatteli mummun luulevan, että olen kuullut sen 
häneltä.

Olen myös toiminut totuuden torvena:
Kerran setäni soitti ja pyysi äitiä puhelimeen. 

”Sano, etten jouda nyt”, äiti totesi. 
Reippaana tyttönä kerroin puhelimessa sedälle, 

että ”äiti ei halua puhua sinun kanssa”.

Äidit saavat kestää lapsiltaan monenlaisia oikkuja. 
Omaksi puolustuksekseni voin todeta, että nä-

mä asiat tehdessäni olin niin pieni, etten edes muis-
ta niitä. Tiedän vain sen, mitä äitini on minulle ker-
tonut.

Äidin osa ei ole helppo, mutta toivottavasti tapa-
uksille voi nauraa jälkeenpäin. 

Me ainakin voimme.

katJa kiiSkiNeN

  Rippileiri säilyttää perinteensä – 
vaikka laskettelurinteessä

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

To 9.5. klo 16 Eväät elämään – hyväntekeväi-
syyskonsertti Laivakankaan koululla Jäälissä.  
Nina Åström. Vapaa pääsy. Pe 10.5. klo 19.30 
LIFT - ilta, Mikko Saukkonen, Trio Mainio. La 
11.5 klo 18 Yhteiskristillinen Israel – musiikki-
juhla. Su 12.5. klo 11 Äitienpäiväjuhla, Katja 

Castillo, Petri Ojala, Isä - bändi. Pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 12.5. klo 17 
Church@78, Nicki & Neil Berry, Regina Kalashnikova. Ke 15.5. klo 19 Jumalan 
kohtaamisen ilta (ehtoollinen), vastuussa Lähetyssolu. To 16.5 klo 13 Päivä-
piiri.  Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

Su 12.5. Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00.
Ma 13.5. Koti- ja veljesliitto klo 13.00.

To 16.5. Info-tilaisuus vapaaehtoistyöstä kiinnoistuneille klo 18.00.
TERVETULOA KAIKKI !!!!!!

To 9.5. klo 14 alk. Kristus yhdistää päivä 
Pyhään Tuomaan kirkossa. Pe 10.5. klo 18 
Varkki-ilta, 10-14-vuotiaille. Su 12.5. klo 11 

Äitienpäivän perhekirkko, aihe: taivas, kahvitarjoilu. Ke 15.5. klo 18 Nuorten-
ilta. To 16.5. klo 19 LÄHDE-ilta.   www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Muut seurakunnat

– Haasteenpoikasta tarjoaa 
rippikoululaisten sijoittaminen 
ryhmiin siten, että jokaiseen ryh-
mään tulee 25 nuorta, joista puo-
let on tyttöjä ja puolet poikia. 

– Kun monilla on kaveritoivo-
muksia ja kesäkuun alun leireille 
haluaisi kolme kertaa enemmän 
kuin sinne mahtuu, on kompro-
missien tekeminen välillä pakol-
lista, Häkkinen sanoo.

Ripareita suunniteltaessa 
on kyettävä näkemään pitkäl-
le eteenpäin. Kolmekymmentä 
vuotta kirkon virassa toiminut 
Häkkinen pohtii, että yksi haas-

te olisi kehittää pitkän tähtäimen 
suunnittelua. 

Jos eletään liiaksi ”kädestä 
suuhun”, on seurauksena kiire, 
kun asiat eivät olekaan ajoissa val-
miiksi suunniteltuja. Koko vuosi-
paletin pyörittäminen on taitola-
ji. Tätä helpottaa rippikoulutyön 
paikallissuunnitelma, RPS. 

RPS kattaa jo neljä oululais-
seurakuntaa ja siihen ovat tulos-
sa mukaan myös Ouluun liitty-
neet Haukiputaan, Kiimingin ja 
Oulunsalon seurakunnat. 

– Sen tarkoituksena on palvella 
rippikoulutyötä tekevien tarpei-

ta ja linjata sisällölliset asiat, jot-
ka jokaista leiriä yhdistävät. Yk-
sinkertaistaen RPS vastaa kysy-
myksiin mitä, missä ja miten rip-
pikouluasiat järjestetään, Häkki-
nen kuvailee.

lasketteluriparilta 
sai uusia kavereita
Iikka Pätsi ja Cristina Pyykkö-
nen suorittivat rippileirin tänä 
keväänä vauhdikkaasti mäessä. 
He osallistuivat lasketteluriparil-
le Juuman leirikeskuksessa Kuu-
samossa. 

Molemmille laskettelu on tär-
keä asia, joten rippikoulun koit-
taessa päätös juuri tämän riparin 
suorittamisesta oli selvä. Riparin 
huipennus on konfirmaatio äi-
tienpäivänä. 

– Parhaita muistoja riparista 
ovat reissut Rukalle. Uusien kave-
reiden saaminen ja heidän kans-
saan ähötys oli myös mukavaa, 
Iikka sanoo.

Cristinalla oli yksi ennestään 
tuttu kaveri leirillä, Iikalla use-
ampia. Cristina kertoo, että toi-
nen mahdollisuus olisi ollut kesän 
perusrippileiri, jos mukana olisi 
ollut sopiva määrä kavereita. 

– Erilaisia teemaripareita oli-
si hyvä olla enemmän myös ke-
sällä. Voisi olla moottoriurheilu-
leirejä, kohtuuhintaisia päiväreis-
suja esimerkiksi PowerParkiin tai 
Särkänniemeen tai laskettelua 
Vuokatissa, jossa talviurheilulajit 
ovat kesälläkin mahdollisia, nuo-
ret ehdottavat.

Anna-Leena Häkkinen kuun-
telee kiinnostuneena nuorten eh-
dotuksia, ja kenties ideoita päätyy 
korvan taakse odottamaan uusi-
en leirisuunnitelmien tekoa.

maria-meliNa väyryNeN

Sivut  
sujuvasti  
nettiin

kumppanina

www.sujuu.fi

Sivut  
sujuvasti  
nettiin

kumppanina

www.sujuu.fi

Sivut  
sujuvasti  
nettiin

kumppanina

www.sujuu.fi

Sivut  
sujuvasti  
nettiin

kumppanina

www.sujuu.fi

Mar ia - M e l i na  Väy r y n e n

Ke 15.5. klo 19.00  

SANAN JA RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Anna-Leena Häkkinen (takana) on suunnitellut ripareita kolme vuotta. Iikka Pätsi ja 
Cristina Pyykkönen viettävät konfirmaatiotaan sunnuntaina.
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Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

kunnossapitoinsinöörin
määräaikainen työsuhde,  

sijoituspaikkana kiinteistöpalvelut

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja 
vuoropuhelua > avoimet työpaikat.

Oulun seurakuntayhtymässä on seit-
semän seurakuntaa, yhtymän johto ja 
kuusi palveluyksikköä. Oulun seura-
kuntien jäsenmäärä on noin 150 000. 
Päätoimisia työntekijöitä on noin 400.
www.oulunseurakunnat.fi

Oulun seurakuntayhtymään  
kuuluu seitsemän seurakuntaa, 
yhtymän johto ja kuusi palveluyk-
sikköä. Seurakuntien jäsenmäärä 
on noin 150 000. Päätoimisia 
työntekijöitä on noin 400.
www.oulunseurakunnat.fi

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

LASTENOHJAAJAN 
pysyväisluonteinen työsuhde

sijoituspaikkana Kiimingin seurakunta

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa  
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja  
vuoropuhelua > avoimet työpaikat. 

Paikkoja avoinna

Anna lahja globaalille kirkolle.
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
Viesti: 13KES04
Keräysluvat: 2020/2012/2695  (Poliisihallitus 27.9.2012) 
2012/6893 (Ahvenanmaan maakuntahallitus 27.8.2012)

          
Jumalan armo kuuluu kaikille 
Kristillinen sanoma lähti liikkeelle kaksitu-
hatta vuotta sitten kirkon syntymäpäivä-
nä, helluntaina. Globaalin kirkon työ alkoi 
tästä tapahtumasta ja jatkuu edelleen.

          
hyvä sanoma muuttaa maailmaa
Jumalan rakkaus valloitti sydämet. En-
simmäiset kristityt jakoivat uskoa ja loivat 
toivoa ympärilleen. Sanoma inspiroi meitä 
edelleen kulkemaan ihmisten rinnalla ar-
jessa. Jumalan rakkaus pistää toimimaan. 

          
yhdessä saamme aikaan ihmeitä
Kristittyinä olemme osa maailmanlaajaa 
yhteisöä. Nuoret kasvavat kirkot tarvit-
sevat tukeamme, jotta voivat ulottaa työ-
tään uusille alueille. Uusia kirkkoja syn-
tyy edelleen. Jumalan rakkaus on ihme.

Välivainion Puutarha
Paulaharjuntie 41, av. ark. 8–19, la-su 8–18 

 äitienpäiväruusut
  hortensiat ja atsaleat

 daaliat ja ruukkuliljat

Tervetuloa!

 pelargoniat ja ruusubegoniat
  sidotut kimput ja asetelmat

Kauniit äitienpäiväkukat
runsaasta valikoimastamme!

Hautauspalveluja

	 www.kiviliikeheikkinen.fi

	 yritys@kiviliikeheikkinen.fi

	 Intiöntie 7, 90130 Oulu, p. (08) 311 3706
 Posantie 5, 90620 Oulu, p. (08) 530 3720

Kiviliike Heikkinen Oy
Oululaista osaamista vuodesta 1945

Uudet kivet • Entisöinnit • Asennukset • Nimien kaiverrukset

Liminkaan uusi kanttori

Tuposlainen Hanna Korri 
on valittu Limingan seura-
kunnan kanttorin virkaan. 
Kirkkovaltuusto päätti asi-

asta yksimielisesti kokouksessaan 
23. huhtikuuta.

Virkaa haki viisi pätevää kant-
toria, joista Korri katsottiin sopi-
vimmaksi. 

Hän on tullut jo tutuksi sekä 
seurakuntalaisille että työyhtei-
sölle, sillä hän on toiminut kant-
tori Mika Kotkarannan lomitta-
jana jo useita vuosia sekä hoitanut 
vuoden alusta perustettua kant-
torin virkaa virkaatekevänä. Val-
takirjan virkaansa Korri saa tuo-

miokapitulilta, kun säädetyt vali-
tusajat ovat ohi.

kirja-aarteet säilöön
yliopistolle
Samassa kokouksessa kirkkoval-
tuusto päätyi solmimaan Oulun 
yliopiston kanssa deponointiso-
pimuksen kirkkoherranviraston 
holvissa säilytetystä arvokkaasta 
kirja-aineistosta.

Sopimus tarkoittaa, että kirjo-
jen omistusoikeus säilyy seura-
kunnalla, mutta ne siirretään yli-
opiston kirjastoon. Siellä niiden 
kunnosta huolehditaan, ja ne ovat 
tutkijoiden käytettävissä.

Vanhan emäseurakunnan 
kirjastossa on hyvin arvokkai-
ta ja harvinaisia teologisia teok-
sia, mutta myös muutamia todel-
la harvinaisia muiden alojen jul-
kaisuja.

Yksi kirjahistoriallinen har-
vinaisuus on erityisen kauniisti 
kuvitettu ja käsin väritetty ruot-
salaisen luonnontutkijan ja lää-
kärin J.P.Westringin jäkäläopas 
Svenska Lafvarnas Färghistoria 
vuosilta 1805–1809. Teos esitte-
lee tarkasti jäkälän ominaisuuk-
sia värjäyksessä.

Opi tekemään paperiveistoksia

Ilo on syvimmältä luonteel-
taan aina jaettua. Ihmiselle on 
ominaista jo vauvaiästä alkaen 
nauttia aivan erityisesti yhtey-

den kokemisesta toisen ihmisen 
kanssa. Yhdessä tekeminen pysyy 
pitkään lapsen mielessä.

Tässä tärkeitä perusteita Ou-
lun NNKY:n paperiveistosryh-

mälle, johon kutsutaan aikus-
ta yhdessä lapsen kanssa. Lap-
sen mukana voi tulla esimerkiksi 
toinen vanhemmista, kummi tai 
isovanhempi.

Kuvataitelija Anni Arfman 
opettaa kahden päivän aikana te-
kemään eläinveistoksia paperista. 
Ryhmä kokoontuu 18.–19. touko-

kuuta, lauantaina kello 10–15 ja 
sunnuntaina kello 12–14. Ryhmä 
on tarkoitettu noin 5–13-vuoti-
aille.

Osallistumismaksu 5 euroa. 
Ilmoittaudu 13. toukokuuta men-
nessä, p. 040 751 4480 tai oulu.
nnky@co.inet.fi.
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Yliopistopastori 
nauttii 
kruisailusta

Sarjassa esitellään ihmisiä sekä heidän 
kiinnostuksen ja intohimon 

kohteitaan.

Moottoripyörien 
harrastamisessa 
ajaminen on vain osa 
hupia. Oululainen 
yliopistopastori 
Ari Savuoja nauttii 
yhtä paljon pyörän 
huoltamisesta ja 
laittamisesta. 

Se alkoi kuusivuotiaana, kun 
Ari sai ensimmäisen kaksi-
pyöräisensä. Siis ihan pol-
kupyörän. Ajelemisen li-

säksi pyöränrassailu oli niin mu-
kavaa, että siinä samalla tuli huol-
lettua siskon ja äidinkin pyörät. 

13-vuotiaana oli ensimmäisen 
mopon vuoro. 1970-luvulla kun 
alle 15-vuotiaskin sai vielä ajella 
metsäteillä. 

– Maaliskuussa kun pääsi aje-
lemaan kantohangille, niin silloin 
oli talvikin juhlaa. Noina kahtena 
talvena, jolloin minulla oli mopo, 
olikin hyvät kantohanget, Savuo-
ja muistelee hymyssä suin.

15-vuotiaana oli ensimmäi-
sen oman moottoripyörän osta-
misen aika. 

– Yksi talvi sitäkin piti laitel-
la ajokuntoon, mutta kuume oli 
kova.

Olipa kyseessä moottorilla tai 
pelkällä jalkavoimalla varustettu 
kaksipyöräinen, Ari Savuojalle se 
tekninen puoli on ollut aina yh-
tä tärkeä.

– Iso osa harrastuksesta on 
tuunaamista, huoltamista ja puu-
naamista, ajaminen on se toinen 
puolikas, Savuoja kuvailee. 

Hänen mukaansa hengellisen 
työn tekijälle rassailu on kaivat-
tua vastapainoa. 

– On hienoa tehdä jotain, jossa 
tulokset näkyvät heti.

Fysiikkaa 
ja teologiaa
Lukion jälkeen pyöriä rassaa-
maan tottuneella ja pitkän ma-
tematiikan ja fysiikan kirjoitta-
neella nuorukaisella olikin kaksi 
vaihtoehtoa: lähteä opiskelemaan 
joko fysiikkaa tai teologiaa. 

– Ehdin kuitenkin valmistau-
tua vain yksiin pääsykokeisiin, ja 
valitsin teologian.

Opiskeluaikana Helsingissä ei 
ollut varaa harrastaa moottori-
pyöriä, mutta nuorukainen pol-
ki pyörällä oikeastaan joka paik-
kaan – vaikka pitkin Mannerhei-
mintietä.

Kiinnostus fysiikkaan on nä-
kynyt Savuojan myöhemmissä 

vaiheissa. Ihmeitä koskevaa kes-
kustelua käsitelleessä väitöskir-
jassaan hän liikkui taivaallisen ja 
maallisen rajapinnalla. 

– Ihme määritellään usein jok-
sikin luonnonlain vastaiseksi asi-
aksi. Pitää siis tuntea ne luonnon-
lait. Atomifysiikan ja termodyna-
miikan ymmärtäminen on tärke-
ää, Savuoja summaa.

Kiinnostus kaksipyöräisiin 
säilyi myös, mutta arjessa se nä-
kyi aktiivisena työpaikkapyöräi-
lynä. Pyöräilykypärä kädessä kul-
keva pastori onkin ollut tuttu nä-
ky vuosien aikana. 

Niska- ja hartiavaivojen isket-
tyäkään Savuoja ei heittäytynyt 
autoilemaan vaan kulki töihin 
vuoden ajan nojapyörällä, jossa 
yläkroppa saa levätä.

viidenkympin 
villitys
Paluutaan moottoripyörien pa-
riin Savuoja kommentoi nau-
rahtaen sen olevan varmaan ai-
ka tyypillinen tapaus, eräänlai-
nen viidenkympin villitys. 

– Viisikymppiä kun alkoi lä-
hestyä mittariin ja lapset olivat jo 
lähteneet maailmalle, oli aikaa ja 

– En ole matkamotoristi, eikä 
kyykkypyörä siihen oikein sovel-
tuisikaan. Sellaiset 100–200 kilo-
metrin reissut ovat sopivia. 

motoristit 
koolla ylikiimingissä
Yksi moottoripyöräilykauden 
alun kohokohtia on Ylikiimin-
gin kirkossa jo yli kymmenenä 
vuonna järjestetty motoristikirk-
ko. Ari Savuoja toimittaa gospel-
tyyppisen jumalanpalveluksen 
tänä vuonna. Hän on itse ollut 
paikalla joka vuosi moottoripyö-
rän hankkimisen jälkeen.

– Yleensä moottoripyöriä on 
ollut paikalla noin 150 ja juma-
lanpalvelukseen on osallistunut 
noin 350 henkilöä. 

Kirkossa pyydetään siunausta 
tulevalle ajokaudelle ja kesän tai-
paleille. 

– Kristitylle Jumalan siunaus 
on elämän kantava voima ja poh-
ja.

Yliopistopastori luonnehtii 
olevansa ehdottomasti kesäihmi-
nen. 

– Joulu on mukavaa aikaa, 
mutta minun puolestani lumet 

Ari Savuoja osallistui vappupäivänä Oulun seudun moottoripyöräilijöiden perinteiseen yhteisajoon Oulusta Muhokselle. Ajoon 
osallistui noin tuhat motoristia.

rahkeita herätellä harrastusta. 
Tähtitieteellisiä summia har-

rastus ei ole toistaiseksi vaatinut. 
Alla hyrisevä Honda ei omista-
jansa mukaan ole ”sieltä kalleim-
masta päästä” ja suurimman osan 
varusteistakin Savuoja on ostanut 
käytettynä. 

– Kypärä tietysti pitää ostaa 
uutena, mutta esimerkiksi ajopu-
vuksi löytyi käytettynä juuri sel-
lainen, jonka halusin.

Moottoripyöräilyssä Savuojaa 
viehättävät vauhti ja vapaus – se, 
kun risteyksessä voi päättää, me-
neekö suoraan, oikealle vai va-
semmalle. Kaukomatkoja pyörän 
selässä Savuoja ei suunnittele.

saisivat sulaa heti sen jälkeen. Se 
on selittämätön juttu: Heti, kun 
keväällä näkee kuivaa asvalttia, 
pitää alkaa laittaa moottoripyö-
rää. 

elSi Salovaara

Motoristikirkko helatorstaina 9.5. 
kello 12 Ylikiimingin kirkossa, 
Kirkkomäki 91300 Ylikiiminki. 
Messun jälkeen nähdään paraatiajo 
seurakuntatalolle. Tarjolla on ilmaiset 
kirkkokahvit ja myynnissä makkaraa 
lähetystyön hyväksi.

Kolme kivaa

• Tiesitkö, että motoristitermi "ottaa kylmät" ja "kuivatyypit" tar-

koittaa moottoripyörän kokeiluistumista pyörällä ajamatta. Ter-

mi "piikki" tai "kevari" tarkoittaa kevytmoottoripyörää eli enin-

tään 125-kuutioistasenttimetristä moottoripyörää. Termi "mopo" 

tarkoittaa mitä tahansa pienikuutioista moottoripyörää eli se on 

vähättely- tai hellittelytermi.

• Suomessa on ainakin kolme kristillistä pohjalta toimivaa mootto-

ripyöräkerhoa. Suurin on noin tuhannen jäsenen yleiskerho Gos-

pel Riders, joka järjestää kesäisin useita kokoontumisajoja. Muita 

kristillistä pohjalta toimivia kerhoja ovat hierarkkisesti toimivat 

God’s Squad sekä Preacher. Näissä jäsenet lasketaan kymmenissä.

• Moottoripyörien määrä on yli kolminkertaistunut 2000-luvulla. 

Vuonna 1961 Suomessa oli lähes 110 000 pyörää, mutta 1970-lu-

vulla määrä kävi niinkin alhaalla kuin 40 000:ssa, 1990-luvulla noin 

80 000. Vuoden 2012 lopussa rekisterissä oli noin 245 000 moot-

toripyörää.

Elsi Salo
vaara

Ihme määritellään 
usein joksikin 
luonnonlain 
vastaiseksi asiaksi. 
Pitää siis tuntea 
ne luonnonlait. 
Atomifysiikan ja 
termodynamiikan 
ymmärtäminen on 
tärkeää.
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radio Dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz, 
www.radiodei.fi
Helatorstaina 9.5.
Aluelähetys klo 9.55–12:
Klo 10 messu Haukiputaan kir-
kosta. Messun toimittaa Martti 
Heinonen, ja saarnan pitää Leena 
Brockmaan. Musiikista vastaavat 
kanttori Hannu Niemelä ja Hau-
kiputaan kirkon kamarikuoro. 
Virret: 106, 726, 420:1-4,8, 108:1-, 
228, 339:2-3. Synnintunnustukse-
na luetaan virsikirjasta teksti 700.
Klo 11.15 Armonpulla. "Kieltäy-
dyin ensin kolme kertaa Jumalan 
kutsusta nykyiseen työhöni, kos-
ka pelkäsin etten riitä". Haastatel-
tavana on nuorisotyönohjaaja Jen-
ni Koskenkorva Karjasillan seura-
kunnasta. MB
Klo 11.30 Radiopyhäkoulussa pu-
huu pastori Maija Konttinen Kar-
jasillan seurakunnasta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa Iita Pirttikoski pii-
pahtaa Oulunsalon Repussa Tyt-
töjen ja naisten askare- ja oloil-
lassa.
Su 12.5. klo 8.45. Radiopyhäkou-
lussa pastori Riikka Honkavaara 
Tuiran seurakunnasta puhuu ru-
kouksesta. Valtakunnallinen lä-
hetys.
Aluelähetys klo 9.55–12:
Klo 10 messu Tuiran kirkosta. 
Messun toimittaa Ari-Pekka Met-
so, ja häntä avustavat Lauri Kuja-
la ja Heli Mattila. Ari-Pekka Met-
so on Tuiran kirkkoherran vaalin 
3. vaalisijalla, ja pitää vaalisaar-

Radio Dein toimittajat:  MB = Marja Blomster,  MP = Mervi Päivärinta,  MS = Mikko Salmi

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

nansa tässä messussa. Kanttorei-
na ovat Laura Kumpula ja Tom-
mi Hekkala.
Klo 11.15 Armonpulla. Aiheena 
äitiys, eli olenko tiukka vanhem-
pi, vai tuleeko lepsuiltua kasva-
tuksessa? Haastateltavana nuori-
sotyönohjaaja Jenni Koskenkorva
Karjasillan seurakunnasta. MB
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa on haastateltavana 
Tuiran kirkkoherranvaaleissa eh-
dolla oleva Ari-Pekka Metso.
Ma 13.5. klo 18–19.15 Rukousra-
diossa puhutaan kehollisesta ru-
kouksesta. Vieraina ovat kappa-
lainen Satu Saarinen Karjasillan 
seurakunnasta ja pastori Riikka 
Honkavaara Tuiran seurakun-
nasta. Ohjelmassa rukoillaan Ou-
lun seudun ihmisten lähettämien
aiheiden puolesta. Lisätietoja ou-
lunseurakunnat.fi/rukousradio. 
Alueellinen lähetys. MP
Klo 21.35–22.35 Elämänkoulu. 
"Syöpä todettiin juuri joulu alla". 
Oululainen mielenterveystyön-
tekijä Marjaleena Kangas toipuu 
nyt rankoista hoidoista, ja kertoo 
elämänarvojen syvenneen sairau-
den myötä. Valtakunnallinen lä-
hetys. MB
Toivon päivä
Juttuarkisto osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/radio
Kotimaa24-uutiset maanantaista 
torstaihin klo 16.20.
Ke 8.5. keo 16.40 Herätys eilen ja 
tänään. Lestadiolainen liike ja-

kautui yli 100 vuotta sitten kol-
meen suureen ryhmittymään, 
vanhoillislestadiolaisuuteen, esi-
koislestadiolaisuuteen ja uushe-
räykseen. Liikkeen historiallisis-
ta vaiheista kertoo tutkija FT Ari-
Pekka Palola. Uusinta. MP
Ke 15.5. klo 16.40 Vanhoillisle-
stadiolaisuus on yli satavuotisen 
historiansa ajan hakenut tasapai-
noa kirkon kanssa. Ristiriitojen 
takaa löytyy lestadiolainen seu-
rakuntaoppi. Se perustuu Luthe-
rin määrittelyyn, jossa kirkko ei 
organisaationa muodosta Juma-
lan valtakuntaa, vaan sen sisällä 
toimii sydämen uskovien joukko, 
joka muodostaa kirkon ytimen. 
Lars Levi Laestadiuksen ja Juhani 
Raattamaan puheissa tämä jouk-
ko koostuu nimenomaan lestadi-
olaisista. Vanhoillislestadiolaises-
ta seurakuntaopista kertoo SRK:n 
kustannuspäällikkö ja tutkija, FT 
Ari-Pekka Palola. Uusinta. MP

radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,5 mHz,
www.radiopooki.fi
Su 12.5. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa.
Klo 10 radiojumalanpalvelus Ke-
min kirkosta.

Suora nettilähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi 
Lähetykset tallennetaan
Virtuaalikirkon videoarkistoon 
Su 12.5. klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta. Messun toimittaa 
Jouko Lankinen, ja häntä avus-
taa Jonna Piirainen. Musiikis-
ta vastaavat kanttori Henna-Ma-
ri Sivula, urkuri Péter Marosvári 
ja Ynnin Pojat, johtajanaan Mih-
kel Koldits.

radio yle 1, 90,4 mHz, 
www.yle.fi/radio1
Helatorstaina 9.5. klo 10 radioju-
malanpalvelus Kittilän kirkosta.

Ohjelmatiedot ja jutut: www.oulunseurakunnat.fi/radio.

Suosikkisananlaskuni
A nn i  K innu n e n

Katja jumisKo
Seurakuntamestari, Yli-Iin seurakuntapiiri

Sanal. 12:10: 
Kunnon ihminen muistaa karjansa tarpeet, jumalaton ei sääliä tunne.

Mitä sananlasku tarkoittaa sinulle?
Allekirjoitan tuon sananlaskun täysin. Olen aina ajatellut, että on turha hurskastella us-
kollaan, jos pitää huonosti karjaansa. Karjan voi käsittää sosiaaliseksi ympäristöksi, jo-
hon kuuluvat eläimet ja ihmiset.

Minua itseäni koskettaa erityisesti ihmisten kasvava välinpitämättömyys eläinten hoi-
don ja huolehtimisen suhteen. Olen hyvin huolissani monien eläinten surkeista oloista. 
Tuntuu pahalta huomata, että ihmiset eivät tunne enää sääliä heikompia kohtaan. Ar-
vostan ihmisiä usein sen mukaan, miten he huolehtivat eläimistään. Kunnon elämä ei 
ole kiinni koulutuksesta tai muista ulkoisesta statuksesta, vaan siitä, mitä sielussa ja sy-
dämessä on.

Ihmisen tapa huolehtia Jumalan luomakunnasta kertoo luonteen laadusta ja eritoten 
siitä, mitä hän ajattelee Jumalasta.

Missä tilanteessa käytättäisit sananlaskua?
Kun aloin lukea sananlaskujen kirjaa, oli jännä huomata, että sieltä löytyi kohta, jonka 
voin tosiaankin allekirjoittaa. Myöhemmin tulee varmaan palattua tähän pätkään. Mi-
nulla on ollut työkaverin kanssa puhetta siitä, mikä on eläinten asema. On hyvä, että löy-
tää Raamatusta tukea omille ajatuksille.

marJo HäkkiNeN

Palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien 
työntekijät 
kertovat, mikä 
Raamatun 
sananlaskuista on 
heidän suosikkinsa 
ja miten he sitä 
tulkitsevat.

Su 12.5. radiojumalanpalvelus 
Tampereen tuomiokirkosta.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15–
6.25, toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50– 19, 
lauantaisin klo 18.

yle tv1
Helatorstaina 9.5. klo 10 Terve-
tuloa kirkkoon! Helatorstain kir-
kossa saarnaa Tarja Korpela ja li-
turgina toimii Ville Talola. Mu-
siikista vastaavat Pekka Laukka-
rinen, Matti Laitinen ja Leevi He-
lo. Uusinta.

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

Tuiran kirkkoherraehdokkaiden 
vaalisaarnat ja haastattelut verkossa

Maanantaina 13.5. Tuiran kirkkoherran-
vaalien ehdokkaat kertovat ajatuksi-
aan videohaastattelun muodossa Ou-
lun seurakuntien vaalisivulla www.ou-

lunseurakunnat.fi/vaali.
Koskelan seurakuntatalolla kuvatuissa videois-

sa Niilo Pesonen, Jouko Lankinen ja Ari-Pekka 
Metso kertovat itsestään ja omasta elämänhisto-
riastaan, vahvuuksistaan ja heikkouksistaan. Vi-
deoiden kautta selviää myös millaisena kirkkoher-
raehdokkaat näkevät Tuiran seurakunnan ja mil-
lainen on heidän mielestään hyvä esimies. Myös 
sana-assosiaatioita on luvassa. Mitähän ajatuksia 
esimerkiksi sana lähetystyö herättää heissä?

Myös radiomateriaalit julkaistaan vaalisivulla
Ehdokkaiden vaalisaarnat radioidaan Radio 

Dein Oulun taajuudella kolmena peräkkäise-
nä sunnuntaina, joista on jäljellä vielä viimeinen 
12.5. Vaalisaarnan pitäjä on myös esitelty kunakin 
sunnuntaina kello 11.45 samassa aluelähetyksessä.

Jos radio on jäänyt vaalisaarnasunnuntaina 
avaamatta, saarnat ja radiohaastatelut pääsee vie-
lä kuulemaan Oulun seurakuntien vaalisivulla. Ne 
julkaistaan siellä yhtä aikaa videohaastattelujen 
kanssa maanantaina 13.5.

Vaalisivulta löytyvät myös muun muassa eh-
dokkaiden blogit ja vaalikone, joka auttaa oman 
ehdokkaan valitsemisessa.

Kirkkoherranvaali toimitetaan Tuiran kirkos-
sa sunnuntaina 26.5. kello 10 alkavan messun jäl-
keen. Ennakkoon voi äänestää 20.–24.5. kello 9–18 
Tuiran kirkolla.
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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!

Room. 8: 12-17
meillä on siis velvollisuuksia, veljet, mutta ei 
itsekästä luontoamme kohtaan; ei meidän pidä 
elää sen mukaan. jos elätte luontonne mukaan, 
te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte 
syntiset tekonne, te saatte elää. Kaikki, joita 
jumalan Henki johtaa, ovat jumalan lapsia. te 
ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi 
teidät jälleen pelon valtaan. olette saaneet 
Hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, 
ja niin me huudamme: "abba! isä!" Henki itse 
todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, 
että olemme jumalan lapsia. mutta jos olemme 
lapsia, olemme myös perillisiä, jumalan perillisiä 
yhdessä Kristuksen kanssa; jos kerran kärsimme 
yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös 
osallisiksi samasta kirkkaudesta kuin hän.

Joh. 15: 26-16: 4
jeesus sanoi:
    "te saatte puolustajan; minä lähetän hänet 
isän luota. Hän, totuuden Henki, lähtee isän 
luota ja todistaa minusta. myös te olette minun 
todistajiani, olettehan olleet kanssani alusta 
asti.
    olen puhunut teille tämän, ettei uskonne 
koetuksissa sortuisi. teidät erotetaan 
synagogasta, ja tulee sekin aika, jolloin 
jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee 
toimittavansa pyhän palveluksen jumalalle. Näin 
he tekevät, koska he eivät tunne isää eivätkä 
minua. olen puhunut tämän teille siksi, että kun 
se aika tulee, te muistaisitte minun sanoneen 
tämän teille."

Toukokuun toinen torstai. Ensimmäinen todellinen kevätaamu. Tuuli ei ole enää tikari 
vaan hellä hyväily kasvoilla. Joutsenet lentävät, meri on vapaa talven otteesta ja kahlaajat 
tunnustelevat rantoja. Onko tämä totta?

Lumen alta ovat paljastuneet sinne syksyllä unohtuneet tavarat ja salaperäiset kätköt. 
Maa hytisee vielä vähissä vaatteissa – ja joku pyörätiellä kulkijakin on paljastanut yläk-
roppansa auringolle. Ehkä pitäisi vielä odottaa, miettii varovainen kyynikko. Iloiset seu-
rueet eivät aikaile enää, vaan kerääntyvät baarien terasseille.

Elämä herää ja sykkii jälleen. Silti kaikki on vasta alkusoittoa. Kevät kuuluttaa viestiä: 
olen edelläkävijä, tien valmistaja. Minun jälkeeni tulee toinen.

Kun Jeesus jätti opetuslapset, he katselivat silmiään siristellen taivaalle. Mitä nyt tapah-
tuu? Päättyikö kaikki, jäimmekö yksin? Jeesuksen palavat sanat ja ihmeelliset teot, haih-
tuivatko ne tuulen mukaan?

Ei, kaikki oli vasta alussa. Ja se mitä alkoi tapahtua, jatkuu yhä. Jeesus lähetti Pyhän 
Hengen, jonka vaikutuksesta syntyi seurakunta. Usko, toivo ja rakkaus siivittivät ope-
tuslasten matkaa kaikkeen maailmaan, minne kristinusko levisi. Herra oli todella yhä 
mukana, salatulla tavalla, kuten oli luvannut. Ihmeitä alkoi jälleen tapahtua. Syntyi uusia 
seurakuntia, kristillisiä kirkkoja. Ne olivat uskon ihmeitä, todistuksena Hengen työstä. 

Elämä on rujoa ja rajua. Hytisemme elämän tuulessa, matkalla kompuroimme kuop-
paisella tiellä. Joskus uskomme rakkauden voittoon, useammin epäilemme. Silti Jeesus 
kulkee vierellä. Hän kantaa pahimpien paikkojen yli. Toivo perillepääsystä on luja. Herra 
ei ole jättänyt meitä.

timo JuNtuNeN
Hailuodon seurakunnan kirkkoherra

Sanan aika

Alkusoitto

Sunnuntai 12.5.2013
Psalmi: Ps. 27: 1-3, 7-9

1. lukukappale: Jes. 44:1-5
2. lukukappale: Room. 8:12-17

Evankeliumi: Joh. 15:26-16: 4
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Äidin onni löytyy arjesta
Eteisen seinällä roikkuu pie-

ni puukyltti: Onni löytyy 
arjesta.

Lause voisi olla Mira 
Carleniuksen äitiyden motto.

Perhe osaa nauttia tavallisesta 
arjesta. Tavallinen ei käy silti tyl-
säksi, siitä pitävät huolen 6-vuo-
tias Eemeli, 4-vuotias Rasmus ja 
1-vuotias Aada.

Isä Ville ja pojat ovat lähteneet 
läheiselle kentälle urheilemaan, 
mutta pian ovikello jo soi: pojat 
pyytävät päästä lämmittelemään 
kolean sään kohmettamia varpai-
taan. 

Kohta kaksikko jo istuu hou-
sunlahkeet käärittyinä tiskipöy-
dällä, jalat lämpimässä vedessä. 
Samalla ehditään jutella siitä, mi-
kä äidissä on kivaa. 

– Äiti on tehnyt meille mones-
ti mehujäätä Smurffi-limsasta. Ja 
äiti kertoo iltasadun, se on tosi ki-
vaa. 

Pojat toivovat yleensä, että ta-
rina ”ei olisi kirjasta vaan suusta”, 

eli äidin itsensä keksimä.
Tarinoissa Eemeli haluaa olla 

robottikilpikonna ja Rasmus koi-
ra. Hahmoille tapahtuu sitten asi-
oita, joita pojille itselleenkin on 
sattunut.

Mira Carlenius pitää itseään 
onnekkaana, kun on saanut olla 
kotona lapsien kanssa liki kuusi 
vuotta.

– Mutta en tuputa tätä kenelle-
kään ainoana oikeana tapana ol-
la äiti. 

Päätös jäädä kotiin oli helppo, 
koska kotiäitiys on sitä, mitä Mira 
juuri nyt eniten haluaakin tehdä.  

– Välillä hirvittää, kun ura on 
luomatta. Toisaalta en halua ka-
tua jälkeenpäin, etten viettänyt 
aikaa lasteni kanssa, kun he oli-
vat pieniä, sanoo kosmetologin ja 
maskeeraajan koulutuksen hank-
kinut Carlenius.

Mira haluaa, että lapset saavat 
olla lapsia mahdollisimman pit-
kään. 

– Emme esimerkiksi juurikaan 

vietä aikaa koneella pelaten. Pojat 
saavat käyttää tietokonetta vain 
rajoitetusti. 

Mukavaa yhteistä aikaa perhe 
viettää leikkien, ulkoillen, leipo-
en tai lukien.

– Sitä tämänikäiset lapset tar-
vitsevat, rauhallisia kotivuosia.

Toimintatavoiltaan Mira tun-
nistaa olevansa usein kuin oma 
äitinsä. 

– Esimerkiksi suunnitelmalli-
suus on äidin peruja: nukkumaan 
pitää mennä tiettyyn aikaan, ruo-
kailut pitää hoitaa ajallaan. Myös 
komennan ja höpötän samalla ta-
valla, Mira naurahtaa.

On myös asioita, joissa hän 
koettaa tietoisesti toimia toisin 
kuin äitinsä. Kun lapset esimer-
kiksi kärttävät lemmikkiä, Mira 
pinnistelee, ettei heti ensimmäi-
seksi olisi kysymässä, kuka puh-
distaa häkistä kakat. 

– Haluan olla äiti, jonka puo-
leen voi aina kääntyä. Pojille olen 
moneen kertaan toitottanut, että 

äidille voi kertoa ihan kaikkia asi-
at, nyt ja vielä isonakin.

– Toivon, että lapsille jää mu-
kavia muistoja puuhaamisesta 
yhdessä äidin kanssa.

Kasvatuksessa Mira ja Ville ve-
tävät yhtenäistä linjaa. 

– Tulimme vanhemmiksi aika 
nuorina. Jo silloin sovimme, et-
tä lasten kanssa toimimisen pää-
tämme me kaksi eikä väliin pääs-
tetä ketään neuvoineen. Jos kuun-
telee liikaa muita, tulee kuuroksi 
itselleen.

Lapsilleen Mira haluaa opettaa 
tietyt arvot. Kuten sen, että muita 
on kohdeltava siten kuin toivoisi 
itseään kohdeltavan. 

Vaikeimpana äitinä olemisessa 
Mira pitää sitä, että saatavilla on 
oltava aina.

– Joskus huono omatunto is-
kee: olenko kysellyt jokaisen lap-
sen kuulumisia tasapuolisesti 
päivän aikana? Eihän kukaan ole 
jäänyt vähemmälle hellimiselle? 
Mutta kolmen alle kouluikäisen 

kanssa arki on tasapainoilua.
Arjen pyörityksessä Mira ko-

ettaa muistaa kirjata vauvakirjoi-
hin sattumuksia ja sutkautuksia, 
joita on mukava muistella myö-
hemmin. 

– Esimerkiksi Aada puettiin 
pienempänä usein päästä varpai-

Mira Carlenius toivoo, että Eemelille, Aadalle ja Rasmukselle jäisi mukavia muistoja yhdessä puuhaamisesta. 

Minna Ko l i s t a ja

Mira Carlenius pitää itseään 
onnekkaana, kun on saanut olla kotona 
lapsien kanssa liki kuusi vuotta. 
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Äitinä oleminen on 
kokonaisvaltaista työtä
Äitiys on ihana asia, mut-

ta se ei ole pelkästään 
ruusuilla tanssimis-
ta. Etenkin yksin las-

ten kanssa ollessa kohtaa monia 
haasteita.

Oululainen Kaisa Kakko 
asuu kolmestaan kahden lap-
sensa kanssa. Esikoinen Vili on 
pian seitsemänvuotias ja lähtee 
syksyllä kouluun. Aino on kak-
sivuotias.

– Koskaan ei tavoitteena ollut, 
että jäisin lasten kanssa yksin. Se 
on ollut asia, jota on täytynyt su-
latella.

lasten rakkaus
palkitsee äidin työn
Onneksi perheellä on hyvät tu-
kiverkostot, joilta saa apua ai-
na tarvittaessa. Molemmat lap-
set myös tapaavat säännöllises-
ti isäänsä.

– Isovanhemmat käyvät meil-
lä usein, vaikka asuvatkin parin-
sadan kilometrin päässä. Lisäk-
si kavereista ja lasten kummeista 
on paljon apua.

Kakko kertoo, että kahden 
lapsen äitinä oleminen on kovaa, 
kokonaisvaltaista työtä.

– Haastavinta äitiydessä on 
tietynlaisen kaaoksen hallinta. 
Aino on uhmaiässä ja Vilillä al-
kaa olla jo jonkinlaista esimurk-
kuikää. Arki on välillä hektistä, 
Kakko sanoo.

Haasteista huolimatta Kakon 
mielestä äitiydessä parasta on 
lasten rakkaus ja välitön vuoro-
vaikutus.

– Lasten kanssa elämä ei ole 
koskaan tylsää. Touhuamme pal-
jon yhdessä, ulkoilemme, käym-
me kaupungilla ja leivomme. Ha-

luan opettaa lapsille myös arjen 
askareita.

Vilin ja Ainon lempipuuhaa 
on koota palapeliä yhdessä äidin 
kanssa.

– Äidissä kaikkein parasta on 
se, kun se tekee ruokaa, Vili to-
teaa.

Puhuminen auttaa
vaikeina hetkinä
Vilin esikoulu ja Ainon päivähoi-
to ovat iso osa arkea. Kun äiti on 

yksin kotona, hän hakee töitä.
– Työnhaku on nyt päällim-

mäisenä. Lisäksi lueskelen ja 
kirjoittelen omia tekstejä. Hain 
myös ammattikorkeakouluun so-
siaali- ja terveysalalle, saa nähdä 
miten käy, Kakko sanoo.

Hän toteaa, että välillä arjes-
sa tulee vastaan myös epätoivon 
hetkiä, mutta silloin auttaa, kun 
voi soittaa kavereilleen tai omal-
le äidilleen. Tunteiden purkami-
nen puhumalla toisten aikuisten 

kanssa helpottaa.
– Oma äitini on minulle tu-

ki ja turva, peruskallio, joka on 
läsnä hyvinä ja huonoina hetki-
nä. Hänelle voi soittaa, jos tarvit-
see apua tai ihan mitä vain, Kak-
ko toteaa.

– Myös se auttaa, kun touhuaa 
omien lasten kanssa.

katJa kiiSkiNeN

siin vaaleanpunaiseen. Rasmus 
sitten kerran kysyi, että onkohan 
myös siskon räkä vaaleanpunais-
ta, Miraa naurattaa.

Äitinä Mira sanoo opetelleen-
sa armollisuutta itseään kohtaan. 

– Tuoreena 22-vuotiaana äitinä 
helposti vertasin itseäni muihin. 
Silloin piti olla niin täydellinen. 

Hyvän vanhemmuuden pai-
neet tuntuvat kertyvän ennen 
muuta äitien harteille. 

– Jos isä osallistuu vähän-
kään perheen arkeen, hän on au-
tomaattisesti ”hyvä isä”. Mahde-
taankohan ”hyvän äidin” titteliä 
jakaa kenellekään? 

– Enää en koe paineita. Tiedän 
olevani riittävän hyvä. Enemmän 
voisi korostaa, että tavallinen äi-
ti on riittävä.  

– Ja että oleilukin on tärke-
ää. Jos tuntuu, ettei huvita lähteä 
pomppimaan puistoon niin sitten 
jäädään kotiin lukemaan kirjaa.

miNNa koliStaJa

"Haluaisin olla kuin muumimamma"
Haluan olla rakentamassa poikani itsetuntoa ja 

tukea häntä, kun hän tarvitsee aikuisen apua. 

Haluan hänen aikuisena muistavan neuvoni ja 

muistelevan, miten hän sai tulla syliini aina kun 

tahtoi. Haluan hänen tietävän, että hänellä on 

aikuisenakin olemassa se sama äiti, joka tukee 

ja auttaa tarpeen tullen.

Poikani synnyttyä koin paineita siitä, miten 

vanhemmat äidit suhtautuvat minuun. Koin ole-

vani liian nuori, vaikka en mikään teiniäiti ollut-

kaan. Myöhemmin tajusin, että olen lapselleni 

juuri se paras äiti.

Äiti 22 v Yli-iistä

Haluaisin olla kuin muumimamma. Rakastava, 

rento, viisas, lempeä. Muumimamma luottaa 

lapseensa, ei hermostu mistään ja ymmärtää 

arjessakin, mikä on oleellista ja mikä ei. 

Äitinä olen rakastava ja tasapuolinen. Kiih-

dyn hetkessä nollasta sataan, onneksi myös le-

pyn yhtä nopeasti. Toivon, että lapset muistaisi-

vat minun äitinä, jolle voi kertoa omat virheen-

sä ja näyttää tunteensa.  Toivon, että lapseni 

saavat avaran sydämen, ja oppivat myös kuun-

telemaan sitä.

En enää koe niin paljon paineita äitiydestä. 

Kun lapset kasvavat, kasvaa myös äitiyteen. En-

simmäisen lapsen kohdalla sitä luuli, että omat 

tekemiset tai tekemättä jättämiset vaikuttavat 

ihan kaikkeen. Nyt tietää, että lapsi on oma per-

soona, eikä kaikkeen voi, eikä tarvitse vaikut-

taa.

Äiti 36 v oulusta

Haluaisin olla äiti, joka on oikeasti kiinnostunut 

lapsen ajatuksista. Halaan ja pusuttelen usein 

ja kerron, että lapsi on ihana ja ainutlaatuinen. 

Toivon, että tämä vahvistaa hänen itsetuntoaan 

ja auttaa selviämään elämän myrskyistä. 

Minusta on tärkeä myös välittää lapselleni 

kuva suojelevasta ja rakastavasta Taivaan Isästä. 

Olen lopettanut kasvatusoppaiden ja keskuste-

lupalstojen lukemisen, ne luovat paineita. 

Yhteiskunnassa on vallalla aika mustavalkoi-

nen käsitys vanhemmuudesta. Oikeasti mitään 

oikein–väärin-ratkaisuja ei ole, asiat voi tehdä 

monella tapaa. Tärkeintä on kuunnella itseään 

ja lastaan ja tehdä ratkaisut, jotka ovat omalle 

perheelle parhaita.

Äiti 35 v oulusta

Nyky-yhteiskunnassa tuntee itsensä monissa 

paikoissa huonoksi äidiksi, alkaen neuvolas-

ta. Ja kaikki "musiikkia kuuntelevat lapset ovat 

älykkäämpiä" -uutiset saavat  tuntemaan, että 

hitto: meillä ei ikinä ollut musiikkia.

Miten yhteiskunnan saisi sellaiseksi, ettei 

vauvasta asti haeta maksimitehoa? Kuinka van-

hemmat voisivat tuntea olevansa ok ilman, et-

tä tappiin asti yritetään olla jonkin vaatimuk-

sen mukaisia?

Äiti 41 v oulusta

K at ja  K i i s k in e n

Minna Ko l i s t a ja

Vili ja Aino järjestävät Kaisa-äidille puuhaa ja pitävät huolen ettei äidillä ole tylsää.
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Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan siu-
naamisesta ja muista kirkollisista toimituksista sopi-
minen arkisin klo 9–16 oman seurakunnan kirkkoher-
ranvirastossa tai päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 1. kerros, 90100 Oulu
p. (08) 3161 410, pappi.oulu@evl.fi.

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

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavara-
ukset kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

Palveleva puhelin
p. 01019 0071 su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.
Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa pai-
kallispuhelumaksun verran. Matkapuhelinta käytet-
täessä laskutusperusteena ovat oman operaattorin 
puheluhinnat. Huom! Kaikki operaattorit eivät sisäl-
lytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 
Lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p.  050 5211 065
Vs. kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne Kellokumpu, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari, p. 044 3161 420
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 5912 653
Erityisnuorisotyöntekijä
Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
Leila Virén, p. 040 5025 010

Kasvatustyön erityispalvelut
Kv. työn pastori Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Oppilaitosteologi Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori 
Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni 
Salla Tuominen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729 
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan vt. toiminnanohjaaja 
Riitta Ojala, p. 040 8414 680
Partio Veikko Pehkonen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus 
Veteraanikatu 9 D, 90130 Oulu
ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, p. 044 3161 557 

mediatoimitus Rauhan asema
Toimituspäällikkö Mikko Salmi, p. 044 3161 429
Mediatoimittaja Mervi Päivärinta, p. 044 3161 563

sairaalasielunhoito
Vt. johtava sairaalapastori
Juha Kyllönen p. 040 5797 807

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

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Lankinen piti vaalisaarnansa
L au r i  Ku ja la

Tuiran seurakunnassa pi-
detään kirkkoherranvaalit 
toukokuun loppupuolella. 
Kolmelta kirkkoherrakan-

didaatilta kuullaan sitä en-
nen vaalisaarnat Tuiran 
kirkossa. Sunnuntaina 5.5. 
toisena vaalisaarnansa piti 

Jouko Lankinen (kuvassa). 
Messun jälkeen Lankista 

pääsi jututtamaan vapaa-
muotoisemmin myös kirk-

kokahveilla. Ensi sunnun-
taina 12.5. vuorossa Ari-
Pekka Metso. 

Lastenpäivät rajattiin 
7–10-vuotiaille, 
ilmoittautua pitää 
ennakkoon.

Ilmoittautuminen Oulun 
ev.lut. seurakuntien jo-
kakesäisille Lastenpäivil-
le on käynnistynyt. 
Lastenpäivät on ohjat-

tua viriketoimintaa, jo-
ka on tarkoitettu kaikil-
le 7–10-vuotiaille, vuosina 
2003–2006 syntyneille, ou-
lulaisille lapsille.

Lastenpäivät järjestetään 
kesä-heinäkuussa arkipäi-
visin kello 10–15 juhannus-
aattoa lukuun ottamatta. 

Hietasaaren kaupunki-
leirikeskuksessa kokoonnu-
taan 3.–20.6. ja Lämsänjär-
ven kaupunkileirikeskuk-
sessa 3.6.–25.7.

Osallistuminen Lasten-
päiville on ilmaista, mah-
dollisista retkistä peritään 
erillinen maksu. Päivien 
ohjelmaan kuuluu hartaus-
hetki, leikkejä, askartelua, 
uimista, pelaamista ja ret-
keilyä. Lisäksi lapsille tar-
jotaan päivittäin lämmin 
ateria.

ikäryhmän rajauksella 
lapsilähtöisemmäksi
Aikaisemmin Lastenpäivil-

le ovat päässeet kaikki ala-
kouluikäiset lapset, mut-
ta ensimmäistä kertaa tänä 
vuonna ikäryhmä rajataan 
7–10-vuotiaisiin.

– Lastenpäiviä on halut-
tu kehittää lapsilähtöisem-
pään suuntaan ja niiden 
turvallisuutta pyritään pa-
rantamaan ikäryhmän ra-

jauksella entisestään. Pie-
nemmissä ryhmissä myös 
lasten toiveet ja tarpeet pys-
tytään ottamaan aikaisem-
paa paremmin huomioon, 
Karjasillan seurakunnan 
lapsi- ja perhetyön sihteeri 
Mari Jääskeläinen kertoo.

– Tarve osallistua Las-
tenpäiville on erityisesti 

pienillä koululaisilla, jot-
ka ovat yksin kotona. Heil-
le halutaan tarjota turvalli-
nen ja mukava tapa viettää 
kesän arkipäiviä, Jääskeläi-
nen jatkaa.

Lämsänjärvelle mahtuu 
yhtä aikaa 100 ja Hietasaa-
reen 80 lasta. 

Lapsia ohjaa päivittäin 
noin 10 ammattitaitoista 
lastenohjaajaa. Lisäksi mu-
kana on kesäseteleillä pal-
kattuja nuoria.

ilmoittautuminen 
etukäteen
Lastenpäiville tulee ilmoit-
tautua etukäteen osoittees-
sa www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo. 

Paikan päällä ei siis voi 
enää aikaisempien vuosien 
tapaan ilmoittautua.

Ilmoittautuminen ta-
pahtuu aina viikoksi ker-
rallaan ja se tulee tehdä vii-
meistään osallistumisviik-
koa edeltävänä torstaina. 
Samalla kertaa voi ilmoit-
tautua useammalle viikolle.  

Lastenpäiville voi osal-
listua niin monelle viikolle 
kuin haluaa, ja paikat täy-
tetään ilmoittautumisjär-
jestyksessä.

Ilmoittautuminen 
Lastenpäiville alkaa

A r k i s to  /  R i i t t a  H i r vo n e n
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Pyörähuolto 
ja taimi-

myyjäiset
27.–29.5. klo 10–14
Pikku-Vakkurilassa, 

Kirkkotie 10 C.

Taimia voi lahjoittaa ja 
tuoda. Ilmoita, 

jos pitää noutaa. 
Varaa aika 

pyörähuoltoon, 
p. 040 5014 764 tai 

helena.ylimaula@evl.fi. 
Tuotto 

kokonaisuudessaan 
oman seurakunnan 
nimikkokohteisiin.

menot oulun seurakunnissa 8.–16.5.2013

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Linnankatu 7 (4. krs), 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

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

Kirkko ja toimipaikat

Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Vakkurila, Wirkkula, 
Puttaan Tupa ja 
Vieraskamari
Kirkkotie 10

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Liikuta minua -tapahtuma
maanantaina 13.5. klo 13.30–14.30 Haukiputaan torilla.

Ohjelmassa mm. Stella-klovni ja Pertti Haipola. 
Säävaraus. 

Vapaaehtoisapua tarvitaan palveluasunnoista 
tapahtumaan tulevien saattajiksi. 

Ilmoittaudu Johannalle, p. 045 1393 993.

Jumalanpalvelukset
messu to 9.5. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa An-
na-Mari Heikkinen ja avus-
taa Ari-Pekka Metso. Kant-
torina Henna-Mari Sivula ja 
urkurina Lauri-Kalle Kallun-
ki. Kolehti Kuopion kirkko-
päiville. Lähetys www.virtu-
aalikirkko.fi.
messu su 12.5. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jou-
ko Lankinen ja avustaa Jonna 
Piirainen. Kanttorina Henna-
Mari Sivula ja urkurina Péter 
Marosvári. Ynnin Pojat, joh-
taa Mihkel Koldits. Kolehti 
seurakuntien tyttö- ja poi-
katyön tukemiseen ja kehit-
tämiseen. Lähetys www.vir-
tuaalikirkko.fi. Messun jäl-
keen äitienpäiväkahvit Van-
hassa pappilassa.
messu su 12.5. klo 17, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Markku Niemelä.

Hartauselämä
Raamattupiiri ke 8.5. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
8.5. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Tilaisuuden jär-
jestää Oulun NNKY ja Sina-
pinsiemen ry.
aamupiiri la 11.5. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto.
opettajien raamattupiiri ma 
13.5. klo 16, Vanha pappila. 
Raamattupiiri ti 14.5. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Rauhanyhdistyksen kirk-

koseurat ti 14.5. klo 19, Ou-
lun tuomiokirkko. Petri Sato-
maa, Osmo Alamäki.
Raamattupiiri ke 15.5. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
15.5. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Tilaisuuden 
järjestää Oulun NNKY ja Si-
napinsiemen ry.

Diakonia
työttömien ruokailu ke 8.5. 
klo 11, Heinätorin seurakun-
takoti. 
Diakonian ajanvaraus ma 
13.5. klo 9–11, Tuomiokirkko-
seurakunta. Diakonian ajan-
varaus taloudellisissa asiois-
sa vastaanotolle maanantai-
sin klo 9–11, p. 044 3161 419.
Diakonian aamu ti 14.5. klo 
9, Elohuone. Tarjolla maksu-
ton aamupala työttömille ja 
pienituloisille vapaaehtois-
ten sekä diakoniatyönteki-
jöiden tarjoamana. Mahdol-
lisuus hiljentyä aamuhartau-
teen, lukea päivän Kaleva se-
kä jutustella.
työttömien ruokailu ke 
15.5. klo 11, Heinätorin seu-
rakuntakoti.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerho ti 14.5. klo 10–
11.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. Perhekerho on lasten 
ja aikuisten kohtaamispaik-
ka, johon lapsi tulee yhdes-
sä aikuisen kanssa. Kerho al-
kaa yhteisellä hartaushetkel-
lä. Hartauden jälkeen kahvi-
tellaan, askarrellaan ja leiki-
tään. Päätämme kerhon las-
ten ja aikuisten yhteisellä 

laulu- tai loruttelutuokiolla.
Perhekerho to 16.5. klo 10–
11.30, Intiön seurakuntakoti. 
Perhekerho on lasten ja ai-
kuisten kohtaamispaikka, jo-
hon lapsi tulee yhdessä aikui-
sen kanssa. Kerho alkaa yh-
teisellä hartaushetkellä. Har-
tauden jälkeen kahvitellaan, 
askarrellaan ja leikitään. Pää-
tämme kerhon lasten ja ai-
kuisten yhteisellä laulu-/ lo-
ruttelutuokiolla.
Laulupuu, taaperoikäisten 
musiikkikerho to 23.5. klo 
15,–15.30, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Laulupuu on 
musiikkikerho 1–3-vuotiail-
le lapsille ja heidän huoltajil-
leen. Laulamme lasten hen-
gellisiä lauluja ja ta-
vallisia lastenlau-
luja, loruttelem-
me, soitamme, 
liikumme ja 
rentoudum-
me. Lapset 
tulevat Laulu-
puuhun huol-
tajan kanssa ja 
ryhmään mah-
tuu kaksitoista (12) 
lasta. Ilmoittautuminen 
Tea Lakkalalle 10.5. mennes-
sä, tea.lakkala@evl.fi.

Varhaisnuoret
ilmaisutaidonkerho 1.–4.-
lk. tytöille ja pojille ke 8.5.  
ja 15.5. klo 17–18, Intiön seu-
rakuntakoti. Opetellaan uu-
sia luovan ilmaisun taitoja, 
kartotetaan esiintymiskoke-
musta, pidetään hauskaa yh-
dessä ja hiljennytään. Et tar-
vitse aikaisempaa kokemus-

ta, reipas mieli riittää. Kerho 
on ilmainen, ei ennakkoil-
moittautumista. 
ilmaisutaidonkerho 5.–7.-
lk. tytöille ja pojille ke 8.5. 
ja 15.5. klo 18–19.30, Intiön 
seurakuntakoti. Opetellaan 
uusia luovan ilmaisun taito-
ja, kartutetaan esiintymisko-
kemusta, pidetään hauskaa 
yhdessä ja hiljennytään. Ker-
ho on ilmainen, ei ennakkoil-
moittautumista. 
Liikuntakerho 3.–6.-lk. ma 
13.5. klo 17–18. Kokoontuu 
Kansainvälisen koulun lii-
kuntasalissa (Kasarmintie 4). 
Opetellaan ja pelataan uusi-
ja ja tuttuja pelejä sekä nau-
titaan liikunnan riemusta 

yhdessä monin eri ta-
voin. Et tarvitse ai-

kaisempaa koke-
musta tai omia 
välineitä, rei-
pas mieli riit-
tää. Kerho on 
maksuton, ei 

ennakkoilmoit-
tautumista.

Kokkikerho 
3.–6.-luokkalaisille 

ma 13.5. klo 18–19.30, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Kok-
kaillaan suolaisia ja makei-
ta herkkuja. Kerhoon mah-
tuu max. 10 lasta. Ennak-
koilmoittautuminen nuori-
sotyönohjaaja Kaija Siniluo-
dolle, p. 050 5249 779. Kerho 
on ilmainen. 
1.–4.-lk. askartelukerho luo-
ville taiteilijoille ti 14.5. klo 
18–19, Heinätorin seurakun-
tatalo. Annetaan luovuuden 
kukan kukkia erilaisia mate-

riaaleja hyväksi käyttäen se-
kä hiljennytään yhteisesti. Ei 
ennakkoilmoittautumista, 
maksuton.

Nuoret
Nuorten avoimet ovet ke 
8.5. ja 15.5. klo 18–21, Elo-
huone. Paikka, aika ja tila 
vain olla. Halutessasi voit pe-
lata, porista tai nauttia kup-
posen kuumaa. Nuoret teke-
vät tästä illasta itsensä nä-
köisen ottamalla toiset huo-
mioon.

Nuoret aikuiset 
matalan kynnyksen raamis 
ke 8.5. klo 18, Asemakatu 6, 
Jössensali. Matalan kynnyk-
sen raamattupiiri kokoon-
tuu osoitteessa Asemakatu 
6. Tervetuloa lukemaan ja 
ihmettelemään Raamattua 
rennossa ilmapiirissä! Tarjol-
la iltapalaa. Lisätietoja: Mari 
Flink, p. 050 5649 070.

Seniorit
tarinatupa ke 8.5. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 9.5. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kerhossa hiljen-
nytään hartauteen sekä kes-
kustellaan ajankohtaisista 
asioista, yhteinen kahvihet-
ki päätteeksi.
tarinatupa ke 15.5. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Muut menot
torstain raamattupiiri to 
9.5. klo 13, Vanha pappila. 
Anna-Mari Heikkinen.

Jumalanpalvelukset
Helatorstain messu 9.5. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Mart-
ti Heinonen, saarna Leena 
Brockman, kanttorina Han-
nu Niemelä, Haukiputaan 
Kirkon Kamarikuoro. Juma-
lanpalvelus radioidaan Ra-
dio Dein kautta, 106,9 MHz.
messu su 12.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Leena Brock-
man, saarna Jari Flink, kant-
torina Hannu Niemelä, nuor-
ten lauluryhmä, johtaa Else 
Sassi. Kirkkokahvit.

Hartauselämä
ilmestyskirja toteutuu 
-luen tosarja ke 8.5. klo 18 
srk-keskuksen monitoimi-
salissa. Luku 13 "Viimeinen 
maailmanvalta ja luopiokris-
tillisyys". Martti Heinonen.
Hartaushetki ke 15.5. klo 
13.30 Kellonhovin kerhohuo-
neessa. Mukana Kaisa Säkki-
nen.
Raamattupiiri ke 15.5. klo 
18, Puttaan Tupa.
Rukouspiiri torstaisin klo 18, 
Puttaan Tupa. Kevään viimei-
nen kokoontuminen to 16.5.

Lähetys 
Kirkonkylän lähetyspiiri 
ma 13.5. klo 13 (huom. päi-
vä), Puttaan Tupa. Vieraana 
Limingan lähetyspiiriläisiä.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot: Jokelan van-
halla koululla maanantaisin 
klo 10–11.30, Kellon srk-ko-
dilla torstaisin klo 9.30–11 
ja Martinniemen srk-kodilla 

perjantaisin klo 10–11.30.
Vakkurilan perhetupa per-
jantaisin klo 9.30–11.30 kir-
konkylällä Vakkurilassa. 
Perhekerhot ja perhetupa 
eivät kokoonnu to 9.5. ja pe 
10.5.
Perheleiri 14.–16.6. Isonnie-
men leirikeskuksessa. Tule 
yhdessä koko perheellä tai 
lapset voivat tulla myös iso-
vanhempien tai kummien 
kanssa. Leirin hinta aikuiset 
38 €, 4–18-v. 26 € ja alle 4-v. 
ilmaiseksi. Sisaralennus 25 
%. Leiri täytetään ilmoittau-
tumisjärjestyksessä. Ilmoit-
tautuminen leirille 13.–24.5. 
osoitteessa www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo. Leirikirje lä-
hetetään postitse kotiin. Li-
sätietoja Outi Palokankaalta, 
p. 040 5471 472.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten leirit kesällä 
2013 Isoniemen leirikeskuk-
sessa: Tyttöleiri 7–10-vuo-
tiaille 3.–4.6., poikaleiri 
10–14-vuotiaille 5.–7.6., tyt-
töleiri 12–14-vuotiaille 17.–
19.6. ja poikaleiri 7–10-vuoti-
aille 19.–20.6. Ilmoittautumi-
nen ja lisätiedot: www.alak-
konäämua.fi. Leirit on tarkoi-
tettu ensisijaisesti Haukipu-
taan seurakunnan jäsenille. 
Lisätietoja: Elisa Manninen, 
p. 050 5133 225, Katri Haa-
pakorva, p. 045 6576 122 ja 
Pekka Rintamäki, p. 040 5436 
960.

Nuoret
Raju-ilta nuorille ke 8.5. klo 
18 Wirkkulassa. Rippikoulu-

laiset saavat illoista merkin-
nän.
Nuorten ilta pe 10.5. klo 18 
Vakkurilassa. Rippikoululai-
set saavat illoista merkinnän.
Nuorten vaellus saariseläl-
lä 6.–9.8. Lähde vaeltamaan 
hyvässä seurassa Saariselän 
maisemiin ennen koulujen 
alkua. Vaelluksen hinta 60 €, 
sis. matkat, majoituksen (2 
yötä teltassa, 1 yö mökissä), 
osan ruoista ja vakuutuksen. 
Tarvittaessa voit lainata seu-
rakunnalta vaellustarvikkei-
ta. Ilmoittautuminen 19.6. 
mennessä. Lisätietoja Katri 
Haapakorvalta, p. 045 6576 
122. Retki on tarkoitettu en-
sisijaisesti Haukiputaan seu-
rakunnan jäsenille.

Kuorot ja kerhot
Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 16.5. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa.
missiokerho, alakouluikäis-
ten raamattu- ja lähetysker-
ho perjantaisin klo 16, Put-
taan Tupa.

Laulupuu 
taaperoikäisten 
musiikkikerho 

torstaina 23.5. klo 15, 
Heinätorin seurakunta-

talossa. Ilmoittautu-
minen tea.lakkala

@evl.fi. 

Muut menot
Liikuta minua -tapahtu-
ma ma 13.5. klo 13.30–14.30 
Haukiputaan torilla. Ohjel-
massa mm. Stella-klovni ja 
Pertti Haipola sekä Länsituu-
len koulun ekaluokkalaisten 
laulua. Säävaraus. Vapaaeh-
toisapua tarvitaan palvelu-
asunnoista tapahtumaan tu-
levien saattajiksi. Ilmoittau-
tumiset Johannalle, p. 045 
1393 993.
Hautausmaan siivoustal-
koot ti 14.5. klo 18–20. Kah-
vitarjoilu, hartaus.
aikuisten askartelu- ja kä-
sityökerho ke 15.5. klo 17.30 
Martinniemen srk-kodilla. 
Askartelutarvikkeita voi os-
taa ohjaajilta. Kerhon vetäji-
nä vapaaehtoiset Eija ja Min-
na.
Vapaaehtoisten retkipäivä 
su 26.5. Ilmoittautumiset 8.5. 
mennessä Helena Ylimaulal-
le tai Johanna Kerolalle.
Puttaan tupa torstaisin ja 
perjantaisin klo 12–14, Kirk-

kotie 10 C. Kaikille avoin olo-
huone. Kahviosta voi ostaa 
päiväkahvit. Lähetystyön kä-
sityömyyntiä. Tervetuloa pii-
pahtamaan tai olemaan pi-
dempäänkin.
Ry:n toimintaa: Haukipudas: 
äitienpäiväseurat su 12.5. klo 
17 ry:llä, lauluseurat ke 15.5. 
klo 18.30 Aila ja Leo Leppä-
sellä, Isoniityntie 3.
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menot oulun seurakunnissa 8.–16.5.2013

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Karjasillan
seurakunta

urkukertomus
Viisi leipää, kaksi kalaa
tiistaina 21.5. klo 18 Karjasillan kirkossa.

Tule seuraamaan pienen pojan seikkailua Galilean jär-
ven rantamaisemissa. Kertomus on draamallinen ja 
täynnä musiikkia. Toteuttajina ovat Karjasillan seura-
kunnan työntekijät. Kesto n. 40 minuuttia. Sopii kai-
kenikäisille. Iltanäytöksen lisäksi esitämme kertomus-
ta päiväkotien kevätkirkkona klo 9, 10 ja 13. Myös ne 
ovat kaikille avoimia. Tervetuloa!

Jumalanpalvelukset
Helatorstain messu to 9.5. 
klo 10, Karjasillan kirkko. Toi-
mittaa Kimmo Kieksi, avus-
tavat Sirpa Kemppainen, As-
ta Leinonen, kanttorina Ilk-
ka Järviö. 80-vuotiaiden syn-
tymäpäiväjuhla. 
Helatorstain messu to 9.5. 
klo 10, Kastellin kirkko. Toi-
mittaa Heikki Karppinen, 
avustaa Petri Satomaa, kant-
torina Riitta Piippo, laulu Ai-
la Knihtilä.
Helatorstain messu to 9.5. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Toimittaa Heikki Karppi-
nen, avustaa Petri Satomaa, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto.
Kolehti Kuopion kirkkopäi-
ville, joiden tavoitteena on 
tuottaa uusia mielikuvia kir-
kosta, luoda uusia seura-
kuntatyön tapoja ja muoto-
ja sekä rakentaa yhteistyötä 
ja yhdessä tekemisen malle-
ja kirkossa ja seurakunnissa, 
Kirkkopalveluiden kautta. 
Viikkomessu to 9.5. klo 16, 
Karjasillan kirkko. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, avustavat 
Marjukka Hamari, Nina Nie-
melä, kanttorina Sirpa Ilves-
luoto. 70-vuotiaiden juhla. 
messu su 12.5. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustaa Liisa Kar-
kulehto, kanttorina Ilkka 
Järviö. Messun jälkeen kak-
kukahvit ja äideille ruusut. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen.
messu su 12.5. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustaa Ola-
vi Mäkelä, kanttorina Riitta 
Piippo. Jyrki Runsten, oboe. 
Messun jälkeen kakkukahvit 
ja äideille ruusut. 
messu su 12.5. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Satu Kreivi-Palosaari, avus-
taa Olavi Mäkelä, kanttorina 
Riitta Piippo, Kappelin laulu. 
Messun jälkeen kakkukahvit 
ja äideille ruusut. 
messu su 12.5. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Ilkka Järviö. Messun jäl-
keen kakkukahvit ja äideil-
le ruusut. 
messu su 12.5. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, kanttorina 
Pauliina Stenudd. Messun jäl-
keen kakkukahvit ja äideille 
ruusut. 
Kolehti seurakuntien tyttö- 
ja poikatyön tukemiseen ja 
kehittämiseen Suomen Poi-
kien ja Tyttöjen Keskuksen 
kautta. 

Hartauselämä
miesten raamattupiiri ke 
8.5. ja 15.5. klo 18–20, Karja-
sillan kirkko. 

Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 16.5. klo 18–
20, Kastellin kirkko.
Raamattupiiri to 16.5. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 16.5. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 

Musiikki ja kulttuuri
Harjun lapsikuoron Kevään 
iloa -konsertti 11.5. klo 15 Py-
hän Andreaan kirkossa. Kon-
sertissa esiintyvät Harjun lap-
sikuoro joht. Maiju Häyrynen, 
Ella Sipilä huilu, kanttori Tarja 
Laitinen, piano, laulu ja nok-
kahuilu. Konserttiin on vapaa 
pääsy.
"Kukkivat omenapuut" -kon-
sertti ma 13.5. klo 19, Karjasil-
lan kirkko. Ks. ilmoitus.
Viisi leipää ja kaksi kalaa 
-urkukertomus ti 21.5. klo 
18, Karjasillan kirkko. Ks. il-
moitus.
"Paljon maailmaamme 
mahtuu asioita" – äitien-
päivän runoilta Kir-
si Kunnaksen 
lyriikasta su 
12.5. klo 18–
21, Kastellin 
kirkko. Vie-
tämme äi-
tienpäivää 
riemullises-
ti Kirsi Kun-
naksen lyriikan 
äärellä. Lyriikaan 
johdattavat Terttu Vä-
likangas, Pirjo Kauppinen, 
Maija Karppinen, Eeva Hol-
ma, Eeva-Kaarina Sarasta-
mo, Arja Alakontiola ja Juha 
Vähäkangas, kanttorina Ilk-
ka Järviö.
RunoQvarkki, vartti jörg 
Zinkin lyriikkaa ti 14.5. klo 
12–12.30, Siipi. Kevään vii-
meinen runohetki.
Kirjavirtaa Pappilassa – kir-
jallisuuspiiri lukevaisille ja 
uteliaille ke 15.5. klo 18–20, 
Kastellin kirkko. Toukokuun 
kokoontumisessa kirjoina Ee-
va Kilpi: Kuolinsiivous ja An-
na-Maija Raittila: Niin kevyt 
on rakkaus.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
13.5., Karjasillan kirkko. 
Ajanvarausnumero on 044 
3161 579. Avustusasioissa 
ajan voi varata maanantai-
sin klo 9–11 joko puhelimit-
se tai paikanpäältä Karjasil-
lan kirkolta. 
Diakoniapiiri ma 13.5. klo 
12–13.30, Kaukovainion kap-
peli. 
Palvelupiiri auttavat kädet 
ma 13.5. klo 12–13.30, Karja-
sillan kirkko. 
Raitin remmi ma 13.5. klo 
13, Maikkulan kappeli. 
maikkulan diakoniaryhmä 
ti 14.5. klo 14, Maikkulan 

kappeli. 

Lähetys
Lähetyspiiri ti 14.5. klo 
17.30–19, Kaukovainion kap-
peli. 

Lapset ja lapsiperheet
iltaperhekerho ke 8.5. klo 
18–19.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. Kerho alkaa yhtei-
sellä hartaushetkellä, jon-
ka jälkeen siirrytään vapaas-
ti leikkimään ja askartele-
maan. Kerho päättyy yhtei-
seen muskarituokioon ja il-
tapalaan. Kerhossa on mu-
kana "isoina siskoina ja vel-
jinä" Karjasillan seurakun-
nan toisen vuoden isoskou-
lutettavia.  
Karjasillan seurakunnan ke-
säkerhot 2007–2009 synty-
neille 3.–18.6. Pyhän Andre-
aan kirkossa Kaakkurissa ma 
ja ke klo 9–11.30 ja klo 13–
15.30 sekä ti ja to klo 13–

15.30. Maikkulan kap-
pelissa ti ja to klo 

9–11.30. Ilmoit-
tautumiset 

sähköpostilla 
ajalla 2.–11.5. 
osoitteeseen 
kati.parvi-
ainen@evl.

fi. Lisätietoja 
sähköpostilla 

tai puhelimella 
numerosta 044 3161 

572. Paikat täytetään il-
moittautumisjärjestyksessä. 
Kerhoissa ohjaajina Kati Par-
viainen ja Kaisa Janger.

Seniorit
Eläkeläiskerho to 16.5. klo 12–
14, Pyhän Andreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 16.5. 
klo 13–14.30, Kastellin kirkko. 

Leirit ja retket
Diakoniatyön vapaaehtois-
ten leiri ke 29.5. klo 10.30–
pe 31.5 klo 15, Juuman lei-
rikeskus. Karjasillan seura-
kunnan diakoniatyön va-
paaehtoinen, lähde leiril-
le Juumaan! Ilmoittautumi-
set ja tarkemmat tiedot: Sir-
pa Kemppainen, p. 040 5747 
163 tai Anu Kontio, p. 040 
5747 162.
siirajärven salaisuus -leiri, 
1.–6.-luokkalaisten erähen-
kinen kesäleiri 11.–13.6., Sii-
rajärven eräleirikeskus. Lei-
rillä selvitetään salaisuut-
ta, eletään leirielämää, lei-
kitään, lauletaan, askarrel-
laan, hiljennytään Raamatun 
sanoman äärellä ja nautitaan 
hyvästä seurasta! Leirillä yö-
vytään sisätiloissa, mutta lei-
rikeskus on varustelultaan 
eräkämppämäinen. Leirille 
mahtuu 20 lasta. Leirin hinta 
on 30 €, johon kuuluu mat-
kat, majoitus, ruoat, ohjelma 
ja tapaturmavakuutus Oulun 
ev.lut. seurakuntien jäsenille. 
Leirille etusijalla ovat Karja-
sillan seurakunnan jäsenet. 
Ilmoittautumiset 24.5. men-
nessä www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo. Lisätietoja: Atte 
Kääriäinen, p. 040 5060 315, 
atte.kaariainen@evl.fi.

Kuorot ja kerhot
siionin kevätveisuut, oulun 
seudun virsikuoro ma 13.5. 
klo 19–21, Kaukovainion kap-
peli. Ks. ilmoitus. 

Kastellin 
kirkkokuoro 

viettää 
50-vuotisjuhlaansa 

19.5. Kastellin 
kirkossa 

klo 10 messun 
jälkeen.

Muut menot
Yhdessä jumalan edessä -il-
ta ke 8.5. klo 18, Kaukovai-
nion kappeli. Aluksi tarjol-
la iltapalaa, jonka jälkeen il-
ta jatkuu vapaamuotoisesti 
mm. musiikin, keskustelun ja 
lyhyen opetuksen merkeissä. 
syntymäpäiväjuhlat to 9.5. 
klo 10, Karjasillan kirkko. Ter-
vetuloa 80-vuotiaiden juh-
laan klo 10 ja 70-vuotiaiden 
juhlaan klo 16, molemmat 
juhlat aloitamme yhteisellä 
messulla. 
Donkkis Big Night -toimin-
tailta pe 10.5. klo 17.30–
19.30, Maikkulan kappe-
li. 6–13-vuotiaille. Raamat-
tuopetusta, nukketeatte-
ria, laulua, toimintapisteitä, 

nyyttärit, pelejä ja kisailu-
ja. Järjestää Pohjois-Pohjan-
maan Ev.lut. Kansanlähetys 
Lisätietoja: juniori- ja nuori-
sotyöntekijä Elina Vidgren, 
elina.vidgren@sekl.fi www.
donkki.net.
Kastellin kirkkokuoro viet-
tää 50-vuotisjuhlaansa hel-
luntaina 19.5. Kastellin kir-
kolla klo 10 messun jälkeen.
Neljä Polkua – matkakerto-
muksia maailmalta to 23.5. 
klo 18–20, Karjasillan kirk-
ko. Heikki ja Aino Kaikkonen 
kertovat pyhiinvaellusmat-
kastaan Santiago de Com-
postelaan. Tee- ja kahvita-
joilu sekä makuja matkalta.

"Kukkivat omenapuut" -konsertti
maanantaina 13.5. klo 19 Karjasillan kirkossa.
Toivo Kuulan teosten ympärille koottu keväinen
 konsertti. Cantio Laudis -kuoro, jousiyhtye sekä urut. 
Johtaa Olli Heikkilä.

siionin kevätveisuut
maanantaina 13.5. klo 19–21 Kaukovainion kappelissa.
Oulun seudun virsikuoro. Kahvitarjoilu klo 18.30. 
Tervetuloa veisaamaan kanssamme!

Päiväkotien kevätkirkot 2013

Kastellin kirkko
ti 14.5. klo 9 Lämsänjärven  ja Kastellin päiväkoti, 
klo 10 Värtön, Melleniuksen ja Tenavalinnan  päiväko-
ti  
maikkulan kappeli
pe 17.5. klo 9 Knuutilankankaan päiväkoti ja päiväkoti 
Emilia, klo 10 Lilliputin- ja Iinatin päiväkoti
Karjasillan kirkko
ti 21.5. Urkukertomus Viisi leipää ja kaksi kalaa    
Kaukovainion ja Karjasillan alueen päiväkodit klo 9, 
10 ja 13. Klo 18 yleinen, avoin vuoro
Pyhän andreaan kirkko
ti 21.5. klo 10 Vekaralinnan  ja Kaakonpojan päiväkoti
ke 22.5. klo 9 Touhulan päiväkoti, klo 10 Savotta-auki-
on päiväkoti
pe 24.5. klo 10 Pikkulinnan päiväkoti
maikkulan kappeli
ke 22.5. klo 9 Maikkulan ja Maikkulanraitin päiväkoti
klo 10 Kangaskontion ja Mäntyrinteen päiväkoti

työntekijöitä tarjolla!
Karjasillan seurakunnan nuorten lähetysmatkalaiset 
keräävät rahaa tulevaa Afrikkaan suuntautuvaa mat-
kaansa varten. Nuoret tarjoavat apua haravointiin ja
lastenhoitoon sekä siivoukseen asiakkaan omilla tar-
vikkeilla. Hinta on 15 euroa / 2 nuorta / tunti. Yhtey-
denotot ja ajanvaraukset arki-iltaisin: Tuomas, p. 044 
5859 844. Lisätietoja toiminnasta voi kysellä nuoriso-
työnohjaaja Anna-Leena Ylänteeltä, p. 040 8315 932.

Leikkaa talteen!
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 531 3500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoenseurakunta@
evl.fi

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

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

oulujoen 
seurakunta

Kiimingin
seurakunta

Ylikiiminki
Harjutie 5 
avoinna sop.muk. 
piirikappalainen 
040 7300 407

Yli-ii
Kirkkokuja 4
ma, to klo 9–13, 
p. 040 5239 723

Jumalanpalvelukset
messu to 9.5. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Antti 
Leskelä, avustaa Ilkka Mäki-
nen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.
messu to 9.5. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Jouni Heik-
kinen, saarna Sauli Typpö, 
avustaa Ulla Säilä, kanttori-
na Anja Hyyryläinen. Oulun 
seudun virsikuoro, johtaja-
na Mervi Kyrki. Sepän seurat.
messu su 12.5. klo 10, Ou-
lujoen kirkko. Saarnaa Jus-
si Miettinen, toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. Kirkko-
kahvit Oulujoen pappilassa.
sanajumalanpalvelus su 
12.5. klo 10, Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Leo Rahko. 
Kirkkokahvit.
sanajumalanpalvelus su 
12.5. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa teologian opiske-
lija Hanna Mikkola, avustaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina 
Anja Hyyryläinen, lapsikuo-
ro. Äitienpäiväkahvit seura-
kuntatalossa.

sanajumalanpalvelus su 
12.5. klo 12, Hintan seura-
kuntatalo. Toimittaa San-
na Jukkola, kanttorina San-
na Leppäniemi. Äitienpäivä-
juhla.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
13.5. klo 9–11, Myllyojan 
seurakuntatalo. Taloudel-
lisissa asioissa, p. 040 7033 
690. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Diakonian aamu ma 13.5. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.
Diakonian aamu ma 13.5. 
klo 9.30–10.30, Ylikiimingin 
seurakuntatalo. Mahdolli-
suus saada puuro ja kahvit.

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 12.5. klo 12–13, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho ma 13.5. klo 
10.30–12, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 

Seniorit
Porinapiiri ma 13.5. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 13.5. 
klo 13, Saarelakoti, Takalah-
dentie 11. 
Eläkeläisten kerho to 16.5. 
klo 14, Metsolan Hovi. 
Eläkeläisten kerho ti 14.5. 
klo 10, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 

Kuorot ja kerhot
Neulansilmä to 16.5. klo 17–
19, Hönttämäen seurakunta-
talo. Neulansilmä on kaiken-
ikäisten naisten ja tyttöjen 
kansainvälinen käsityöker-
ho, joka on tarkoitettu sekä 
suomalaisille että maahan-
muuttajille. Tervetuloa mu-
kaan oppimaan tai opetta-
maan! Lisätietoja antaa Sari 
Meriläinen, p. 040 5583 294 
ja Katja Haipus, p. 044 3161 
459

Muut menot
Kouluunlähtevien siunaus
ma 13.5. klo 18 Oulujoen kir-
kossa. 
Fransupiiri ti 14.5. klo 17–21, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

motoristikirkko 
torstaina 9.5. klo 12 Ylikiimingin kirkossa. 

Toimittaa Ari Savuoja. Paraatiajo Ylikiimingin 
seurakuntatalolle, jossa kirkkokahvit. 

Makkaranmyyntiä Lähetystyön hyväksi. Katso s. 9.

Äitienpäiväjuhla 
sunnuntaina 12.5. klo 12 Hintan seurakuntatalossa.

Jumalanpalvelus klo 12. 
Ohjelmassa:
• äitien kukittaminen • täytekakkukahvit 
• Typen Lauluveikot laulaa • puheen pitää Sanna Jukkola
• mukana päivä- ja iltapäiväkerholaisia

J u h lan j ä r j e s t ää O u lu jo e n s e u ra ku n t a  j a 
H in t t a - Pa r k k i s e nkankaan P i e nk i i n t e i s t öy h d i s t y s

Jumalanpalvelukset
Helatorstain messu to 9.5. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Seija Helomaa, avustaa teol. 
yo Ville Niva, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo. Avus-
taa poikakuoro Pohjantäh-
det Ulla Metsänheimon joh-
dolla.
messu su 12.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Ulla Mitru-
nen-Nyyssönen, avustaa Kir-
si Paavola, kanttorina Sari 
Wallin. Avustaa Harjun seu-
rakunnan lapsikuoro johtaja-
naan Maiju Häyrynen.
messu su 12.5. klo 13 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Ulla 
Mitrunen-Nyyssönen, kant-
torina Sari Wallin.

Hartauselämä
Raamattu- ja rukouspiiri ti 
14.5. klo 18-20 Jäälin kappe-
lilla.
Raamattupiiri to 16.5. klo 
10, vanhan koulun lähimmäi-
sen tupa.

Diakonia
Diakoniatyön taloudellisis-
sa asioissa diakonian vas-
taanotolle ajanvaraus vain 
maanantaisin klo 9–11 pu-
helimitse tai sähköpostilla. 
Ajanvarausnumero on 040 
7008 151.
Naisten kasvuryhmä ke 8.5. 
klo 14, Montin-sali. Tervetu-
loa rentoutumaan!
juttunurkka ma 13.5. klo 10–
13. Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 13.5. klo 11–

12 Jäälin kappelilla. Aterian 
hinta 3 €. 
Wanhan ajan äitienpäivä-
juhla su 12.5. klo 15 Hannuk-
sen koululla. Ks. ilmoitus.
Yhteislaulutilaisuus Vire-
kodilla to 16.5 klo 13. Tie-
dustelut: Seija, p. 040 5793 
247. Tervetuloa laulamaan! 
Laulutilaisuuden jälkeen har-
taushetki klo 14, Juha Tahko-
korpi ja teol. yo Ville Niva.

Lähetys
Lähetysjuhlat Helsingissä 
7.–9.6. Matkan hinta 100 €, 
sisältää kuljetus, ho-
telli ja aamupalat 
ja lähetysmu-
seovierailun. 
Ruokailut 
ja Linnan-
mäen huvi-
puisto ran-
neke oma-
kustanteises-
ti. Ilmoittaudu 
10.5. mennessä 
Kirsi Paavolalle, p. 044 
5760 019.
Kangaspuut käytettävis-
sä. Kudo itselle tai lähetyk-
sen hyväksi myyjäisiin. Varaa 
Kirsi Paavolalta, p. 044 5760 
019.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot ja perhekah-
vilat jatkuvat Kirkkopirtillä 
14.5. saakka. Jäälin kappelil-
la on jääty kesätauolle.
Esikkoryhmä ti 14.5. klo 10–
12 Jäälin kappelilla.

Nuoret
maailman kaikissa kylissä-
illan uusi aika ke 29.5. klo 
18.30 Jäälin kappelilla.

Kuorot ja kerhot
Kirkkokuoro to 9.5. klo 18.30 
Jäälin kappelilla, Sari Wallin.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 12.5. klo 
13 päiväseurat ja ruokailu 
ry:llä. Heikki Saarikoski.
su 12.5. klo 14 seurat Jaaran-
kartanossa. Antti Impiö.

Äitienpäivää sävelin -yh-
teislaulutilaisuus su 

12.5. klo 18 seura-
kuntakeskuk-
sessa, mukana 
kirkkokuoro ja 
useita kiimin-
kiläisiä esiinty-
jiä. Tilaisuuden 

juontaa Heikki 
Saarela.

musiikkiretki Kuh-
moon pe 19.7. Perillä 

osallistutaan kahteen kon-
serttiin, joissa esiintyy mm. 
Eric Ericsson -kamarikuoro, 
jousikvartetteja, pianiste-
ja ym. Matkalla ruokaillaan 
Vuokatin urheiluopistolla ja 
käydään Paltaniemen kuva-
kirkossa. Ennakkoilmoittau-
tumiset ja tiedustelut Lee-
na Mikkoselta, p. 040 7543 
151 tai sähköpostilla Leena1.
mikkonen@pp.inet.fi. Mat-
kalla mukana myös kantto-
ri Jarkko Metsänheimo, p. 
0400 487 187.

Wanhan ajan äitienpäiväjuhla
sunnuntaina 12.5. klo 15 Hannuksen koululla.

Lasten ohjelmaa, runonlausuntaa ja yhteislauluja. 
Kakkukahvit. Tuotto Yhteisvastuulle. 

Tervetuloa koko perhe juhlimaan! 
Järjestää Hannuksen kyläyhteisö ja YV- toimikunta.

Eläkeläisten retki
Ranuan eläinpuistoon

torstaina 30.5.

Retken hinta 30 € sis. matkan, pääsylipun, 
lounaan ja yhdet kahvit. Etusijalla Kiimingin 

alueen eläkeläiset. Ilmoittaudu 17.5. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, p. 040 5844 406. 

Tiedustelut: Jaana, p. 040 5793 248.

suomalainen 
messu 

ti 21.5. klo 19 
seurakuntakeskuksessa. 

Mukana Kiimingin 
srk:n eläkeläisten 

kuoro, joht. Tuomo 
Nikkola.

1.–6.-luokkalaisten Puuhapäivä 
ma 10.6., Hintan seurakuntatalo, ti 11.6., Ylikiimingin 
seurakuntatalo ja ke 12.6., Yli-Iin seurakuntatalo. Tuu 
mukaan yhdessä puuhailemaan! Puuhapäivillä luvassa 
askartelua, leikkejä, pelejä ym. mukavaa. Päivän aikana 
tarjotaan myös välipalaa. Ilmoittaudu osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo 3.6. mennessä. Lisätietoja saat 
Sanna Karjalaiselta, p. 040 718 6925 ja Tuija Perkkiöltä, 
p. 044 316 1451.

Kirkkoherranvirasto on suljettu 
perjantaina 10.5. 

suunnittelupäivän vuoksi.

Lempeitä sanoja ja lauluja äidille 
sunnuntaina 12.5. klo 18 Oulujoen kirkossa. 
Oulujoen seurakunnan lapsikuorot Mido ja aCorde, 
johtajanaan Anna Haanpää-Vesenterä.

w
w
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Elämän polku

Kastetut
tuomiokirkko: Jessica Aino 
Holappa, Emil Matias Julku-
nen.
Haukipudas: Annastiina An-
neli Alavesa, Eelis Eino Jo-
hannes Impiö, Ella Iida Maria 
Pelkonen, Ossian Ilmari Räi-
hä, Niila Veikko Aleksi Tiina-
nen, Emma Reetta Tuovila.
Karjasilta: Oliver Alexander 
Hautakoski, Nooa Daniel Im-
monen, Joona Antero Joki-
nen, Meea-Miriami Atieno 
Kyrö, Tuukka Tapani Kyyrö, 
Veeti Juhani Lampi, Elmeri 
Aukusti Nikula.
Kiiminki: Juho Toivo Ilmari 
Manninen.
oulujoki: Riku Valtteri Hei-
nikoski, Peppi Aurora Hiltu-
nen, Kasper Olavi Kärkkäi-
nen, Adele Maria Moilanen, 
Ville Veijo Ensio Räihä, Viola 
Helmiina Sarajärvi, Vili Valt-
teri Sundström. 
oulunsalo: Asta Eedit Siekki-
nen, Veera Emilia Kiljander, 
Konsta Johannes Myllykoski.
tuira: Samu Henrik Alhainen, 
Eino Matias Joensuu, Sara Lil-
ja Tuulikki Kehusmaa, Aa-
da Emilia Lunki, Niilo Arttu-
ri Lunki, Kalle Leevi Aukusti 
Marttila, Jimi Einari Kristian 
Ojala, Satu Aurora Rantala, 
Viljami Ensio Tuovila.

Vihityt
tuomiokirkko: Kaarlo Olavi 
Kalliokoski ja Riina Mari Bir-
gitta Iso-Junno, Ossi Hannu 
Tapio Kumpula ja Reetta Elii-
sa Satomaa.
Karjasilta: Pauli Johannes 
Hämäläinen ja Iita Tellervo 
Kristiina Hannula, Mikko Jo-
hannes Virpi ja Marjut Han-
nele Silver.
Kiiminki: Antti Aleksi Kuk-
konen ja Eira Manninen.
tuira:  Ville Henrik Kärkkäi-
nen ja Maiju Helena Narki-
lahti.

Kuolleet
tuomiokirkko: Saara Annik-
ki Niemelä 75.
Haukipudas: Mikko Jaakko 
Teodor Honkamaa 86, Vieno 
Inkeri Väliahde 69, Ari Juha-
ni Similä 52.
Karjasilta: Matti Kullervo 
Kallio-Koski 93, Aino Johan-
na Lillstrang 86, Anna Aman-
da Tolonen 89.
oulujoki: Terttu Annik-
ki Blomster 90, Heino Olavi 
Haapaniemi 79, Ann Monica 
Honka 54, Anna Kaarina Nie-
mimaa 84. 
tuira: Tapio Kari Mäkelä 58.

menot oulun seurakunnissa 8.–16.5.2013

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

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 8

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

oulunsalon 
seurakunta

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

Jumalanpalvelukset
messu 9.5. helatorstaina klo 
10 kirkossa. Toimittaa Minna 
Salmi, kanttori Tuomo Kan-
gas.
Äitienpäivän Perhekirkko 
su 12.5. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Jukka Joensuu, kant-
tori Taru Pisto,  Sauli Ranta-
keisu pasuuna. Jumalanpal-
veluksen jälkeen äidit saavat 
ruusun.

Hartauselämä
Hartaus ke 8.5. klo 13.30, 
Salonkartano. Minna Salmi, 
Tuomo Kangas.
Hartaus to 9.5. klo 11.30, 
Teppola. Minna Salmi, Tuo-
mo Kangas.
Hartaus ke 15.5. klo 13.30, 
Salonkartano. Päivi Pulkki-
nen, Tuomo Kangas.

Musiikki ja kulttuuri
Laulakaa Herralle uusi lau-
lu! to 9.5. klo 18, Oulunsa-
lon kirkko. Musiikkia psalmi-
en sanoihin. Askeleet, joht. 
Marjo Irjala Uusi Ääni, joht. 
Taru Pisto Outi Äärelä, lau-
lu Vesa Äärelä, puhe Kolehti 
Yhteisvastuukeräykselle.

Lähetys
Lähetysjuhlat pe 7.6.–su 
9.6, Helsingissä. Lähde mu-
kaan valtakunnallisille lähe-
tysjuhlille. Matkan hinta 100 
€ sisältäen matkat ja hotellin 
aamupalalla. Extrana mah-
dollisuus lähetysmuseovie-
railuun ilmaiseksi sekä lap-
set ja nuoret Linnanmäelle 
omakustanteisesti. Ruokai-

lut paikanpäällä omakustan-
teisesti. Lisätiedustelu ja il-
moittautuminen 10.5. men-
nessä Kirsi Paavolalle, p. 044 
5760 019.
Lähetysilta ke 15.5. klo 18, 
Oulunsalo, Toimitalo, 2. krs. 

Lapset ja lapsiperheet
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille ke 8.5. klo 
9–10.30, Toimitalon kerho-
tila. Parkkikerho on perhe-
päivähoitajien ja lasten oma 
kerho, jossa hiljennytään, lei-
kitään, lauletaan ja kahvitel-
laan.
Repun perhekerho ke 8.5. 
klo 9.30–11, Kerhotila Re-
pussa Pitkäkankaalla. Per-
hekerho on lasten ja aikuis-
ten kohtaamispaikka, jonne 
kaikki ovat tervetulleita hil-
jentymään, laulamaan, leik-
kimään ja kahvittelemaan 
yhdessä!
mLL:n ja seurakunnan yh-
teinen perhekahvila ti 14.5. 
klo 9.30–11.30, Kerhotila 
Reppu Pitkäkankaalla. Tarjol-
la leikkitilaa ja hyvää seuraa. 
Ovien avautumisesta vastaa-
vat MLL:n vapaaehtoiset.
salonpään perhekerho ti 
14.5. klo 9.30–11, Varjakan 
työväentalo. Perhekerho on 
lasten ja aikuisten kohtaa-
mispaikka, jonne kaikki ovat 
tervetulleita hiljentymään, 
laulamaan, leikkimään ja 
kahvittelemaan yhdessä.
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille ke 15.5. klo 
9–10.30, Toimitalon kerho-
tila. Parkkikerho on perhe-
päivähoitajien ja lasten oma 

kerho, jossa hiljennytään, lei-
kitään, lauletaan ja kahvitel-
laan.
Repun perhekerho ke 15.5. 
klo 9.30–11, Kerhotila Re-
pussa Pitkäkankaalla. Per-
hekerho on lasten ja aikuis-
ten kohtaamispaikka, jonne 
kaikki ovat tervetulleita hil-
jentymään, laulamaan, leik-
kimään ja kahvittelemaan 
yhdessä!

Varhaisnuoret
Kesäkerho 7–10-vuotiaille 
Repussa Oulunsalon Seura-
kunnassa 3.–7.6. ja 10.–14.6. 
ma 3.6. klo 10, Nuorisoti-
la Reppu. Ulkoilua, askarte-
lua, leikkejä ja muuta puu-
haa yhdessä. Kerhopäivän 
hinta on 5 € / päivä, joka si-
sältää yhden lämpimän ate-
rian ja välipalan, materiaalit 
ja vakuutukset. Osallistujil-
le lähetetään lasku jälkeen-
päin. Kerhoon voi ilmoittau-
tua 24.5. mennessä osoittee-
seen www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo. Mukaan otetaan 
korkeintaan 20 lasta / päi-
vä. Lisätietoja Kirsiltä, p. 040 
7720 373.
Lastenleiri 3.–6.-luokkalai-
sille lapsille Siikajoen Tör-
mälän matkailumaatilal-
la 18.–20.6. Leirin ohjelmas-
sa on mm. leikkiä, pelejä, 
kädentaitoja ja hiljentymis-
tä eli mukavaa yhdessäoloa. 
Leirin hinta on 30 euroa. Hin-
ta sisältää matkat, täysihoi-
don, ohjelman ja vakuutuk-
sen seurakuntayhtymän jäse-
nille. Leirille mahtuu 25 leiri-
läistä. Leiri on tarkoitettu en-

suomen Lähetysseuran 
vuosijuhla 
perjantaista sunnuntaihin 7.–9.6. Helsingissä.

Matkan hinta 100 € sisältää linja-automatkan ja 
majoituksen 2 hengen huoneissa hotelli Pasilassa. 
Retki on Oulun seurakuntayhtymän ja Limingan 
rovastikunnan yhteinen ja matkanvetäjinä ovat 
Minna Sorvala, p. 040 7797 705 ja Helena Ylimaula, 
p. 040 5014 764, joilta voi myös tiedustella matkasta. 
Ilmoittautuminen, p. (08) 3161 340. 
Sitovat ilmoittautumiset 8.5. mennessä. 
Lähtö 7.6. klo 7.30 Haukiputaan kirkkopihalta, 
klo 8 Oulun linja-autoaseman tilausajolaiturilta ja 
klo 8.15 Kempeleen seurakuntatalon pihalta. 

Puhallinmusiikkia pelastamassa 
-yhteiskonsertti 
perjantaina 17.5. klo 17.30 Madetojan salissa. 

Esiintyjinä Oulun ev.-lut. seurakuntien ja Konservatori-
on puhallinorkesterit Primo, Spirito, Virtuoso ja Viven-
ti, Kokkolan nuorisosoittokunnan A-orkesteri, Teekka-
ritorvet, Tervakaupungin puhaltajat, Utajärven puhal-
linorkesteri ja Vaskiveikot. 
Liput 10 € / 5 €. Perhelippu / 15 €. 
Järjestäjinä Oulun ev.-lut. seurakunnat, muiden orkes-
terien tahot, Oulun Konservatorio, Kiiminkijoen opis-
to ja Oulun seudun ammattikorkeakoulu.

sisijaisesti Oulunsalon seura-
kunnan jäsenille. Ilmoittau-
tuneille lähetetään leirikirje. 
Ilmoittautuminen tapahtuu 
osoitteessa oulunseurakun-
nat.fi/ilmo. Ilmoittautumi-
nen päättyy 8.6. Lisätietoja 
nuorisotyönohjaaja Jussi Sa-
viharjulta, p. 044 7453 852 ja 
jussi.saviharju@evl.fi.

Seniorit
Kyläkamarin lauluhetki,  ke 
15.5. klo 12, Toimitalo, 2. krs. 
Tuomo Kangas.
seurakuntakerho to 16.5. 
klo 11 toimitalolla, Riitta 
Markus-Wikstedt.
seurakuntakerho to 23.5. 

klo 11 toimitalolla, Päivi Pulk-
kinen.

Muut menot
myyjäistavaroiden vastaan-
otto ja ruokailu la 11.5. klo 
14.30  klo 16 äitienpäivämyy-
jäiset klo 20.
Rauhanyhdistys: äitien ja 
tyttöjen ilta, Esa Kurkela. Äi-
tienpäiväjuhla su 12.5. klo 
13 Olavi Korkiakoski. Laulu-
seuroja kodeissa ti 14.5. klo 
18.30 Keskikylä: Hyytisellä, 
Maustetie. Seurat su 19.5. 
klo 16 Voitto Paaso, Erkki 
Alasaarela.
salonpään ry:  Aikuisten ilta 
la 18.5. klo 18.

Äitienpäivän perhekirkko 
-aiheena perhe, Jumalan luomislahja

12.5. klo 10 kirkossa.
Toimittaa Jukka Joensuu, kanttorina Taru Pisto.

Musiikkiavustaja Sauli Rantakeisu, pasuuna.

Äideille annetaan jumalanpalveluksen 
päättyessä ruusut!

Vihkimusiikkikonsertti 
sunnuntaina 19.5. klo 15 Oulun tuomiokirkossa.

Tilaisuudessa kuullaan perinteisten häämarssien 
lisäksi myös harvemmin soitettua ja laulettua 
vihkimusiikkia. Vapaa pääsy, tervetuloa!

Tilaisuuden järjestävät Oulun seurakunnat yhdessä. 
Tilaisuuteen kutsutaan erityisesti tulevan kesän 
vihkipareja, mutta kaikki ovat tervetulleita.

Kaatuneitten muistopäivän 
kansalaisjuhla 
sunnuntaina 19.5. klo 16 Karjasillan kirkossa

Ohjelmassa:
Tervehdyspuhe, pastori Anna-Mari Heikkinen
Juhlapuhe Maaherra Eino Siuruainen
Yksinlaulua Henna-Mari Sivula, 
säestäjänä Lauri-Kalle Kallunki
Tervehdykset: Oulun kaupunki, 
veteraanijärjestöt, puolustuslaitos
Pohjan Sotilassoittokunta, mus.kapteeni Jaakko Nurila
Oulun sotaveteraanikuoro
Teuvo Pakkalan koulun musiikkiluokat 
Anne-Maj Suhonen ja Maria Portaankorva
Kahvitarjoilu. Kunniamerkit.

Järj. Oulun kaatuneitten omaiset, 
Oulun seudun sotaorvot, Tuomiokirkkoseurakunta
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Kirkot

tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset 

Viikkomessu ke 8.5. klo 20, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Veijo Koivula.
messu to 9.5. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Harri Fa-
gerholm, avustaa Pasi Kurik-
ka, kanttorina Heikki Jämsä, 
Sotaveteraanikuoro. Vete-
raanien kirkkopyhä.
messu to 9.5. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Jukka Kolmonen, avustaa Sti-
ven Naatus, kanttorina Laura 
Kumpula. 
messu to 9.5. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Anu 
Ojala, kanttorina Anu Arvo-
la-Greus. Markus Lankinen, 
pasuuna ja Reetta Rajanie-
mi, klarinetti.
messu su 12.5. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Ari-Pekka 
Metso, avustavat Lauri Kuja-
la ja Heli Mattila, kanttorei-
na Laura Kumpula ja Tommi 
Hekkala. Radiointi Radio Dei. 
Kirkkoherranvaalin 3. vaa-
lisijan vaalinäyte. Pyhäkou-
lu Suvantosalissa. Vaalinäy-
tepäivinä Tuiran seurakun-
nan muissa kirkoissa ei pide-
tä päiväjumalanpalvelusta. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
on kirkkokahvit, joilla seura-
kuntalaiset voivat jututtaa 
vaalinäytteen antajaa. 
Konfirmaatiomessu su 12.5. 
klo 12, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa Anna-Leena 
Häkkinen, avustavat Pek-
ka Jarkko, Sanna Korhonen 
ja Petteri Tuulos, kanttorina 
Anu Arvola-Greus. Talvirip-
pikoulu 2 ja 3 konfirmaatio.
Englanninkielinen messu 
su 12.5. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Toimittaa Ari 
Savuoja.
iltamessu su 12.5. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jaak-
ko Syynimaa, avustaa Riikka 
Honkavaara, kanttorina Pirjo 
Mäntyvaara. Messussa Taizé-
lauluja ja hiljaisuutta.
Viikkomessu ke 15.5. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Har-
ri Fagerholm, kanttorina Pir-
jo Mäntyvaara.

Hartauselämä
Pateniemen ja Rajakylän 

raamattupiiri pe 10.5. 
klo 13–14.30, Patenie-

men kirkko. Huo-
mioikaa poikkea-
va päivämäärä! Li-
sätietoja diakoni 
Heli Mattilalta, p. 
040 574 7145.

Raamattupiiri to 
16.5. klo 12.30, Tui-

ran kirkko. Tervetuloa!

Musiikki ja kulttuuri
Kevätkonsertti, D'amen pe 
24.5. klo 19, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Ks. ilmoitus.

Diakonia
Diakoniatyön ajanvaraus 
on maanantaisin Tuiran kir-
kolla klo 9–11 numerossa 044 
3161 412. 
työttömien ateria pe 10.5. 
klo 12–13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Diakonian vapaa-
ehtoisten valmistama ateria 
2 €. Voi myös ostaa mukaan!
juttutupa ma 13.5. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Hyvä alku viikolle kappelissa. 

Tarjolla hartaus ja aamupala.
työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ma 13.5. klo 
10, Rajakylän seurakuntako-
ti. Ateria maksuton. Terve-
tuloa. 
työttömien ateria to 16.5. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti.  Ruokailun hinta 2€. 
Tervetuloa!
Yhteisvastuukeräyksen kii-
tosjuhla su 19.5. klo 10, Tui-
ran kirkko. Ks. ilmoitus.

Lapset ja lapsiperheet
muskareista lisätietoja 
osoitteessa www.oulunseu-
rakunnat.fi/muskari.
Pyhäkoulut ja perhekerhot 
lisätietoja osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/perhe-
tapahtumat.

Varhaisnuoret
tyttöjen oma teetupa ke 
15.5. klo 15, Koskelan seura-
kuntakoti,  tarkoitettu 4.–6. 
-luokkalaisille. Yhdessä te-
kemistä, yhdessä olemista, 
pientä naposteltavaa. Ter-
vetuloa mukaan! Lisätietoja: 
vs. nuorisotyönohjaaja San-
na Parkkinen, 040 5747 069, 
sanna.parkkinen@evl.fi.
Kaikki oulun seurakun-
tien varhaisnuorten kerhot 
osoitteessa www.oulunseu-
rakunnat.fi/kalenteri.

sunnuntaina 12.5. alkaen kello 13 
Koskelan seurakuntakodilla.

Ohjelmassa: 
Äitien kukitus, 

puheen äideille pitää Harri Fagerholm, 
yhteislaulua ja täytekakkukahvit. 

Tervetuloa.

Järjestäjät: Koskelan suuralueen yhteistyöryhmä, 
Tuiran seurakunta ja  Toppila-Rajakylän 

omakotiyhdistys ry

Seniorit
tuiran seurakunnan van-
hustyön linja vastaa kes-
kiviikkoisin klo 9–11 puhe-
linnumerossa 044 3161 412. 
Numeroon voit soittaa, kun 
olet yksin tai kaipaat kuun-
telijaa, kun haluat puhua si-
nulle tärkeistä asioista, kun 
haluat pyytää kotikäyntiä tai 
jättää soittopyynnön.
Eläkeläisten kerho to 16.5. 
klo 13, Tuiran kirkko. 

Leirit ja retket
työttömien retki Alahärmän 
Power Parkkiin ke 29.5. Ks. il-
moitus.

Kuorot ja kerhot
Kaikki oulun seurakuntien 
kuoroharjoitukset  löyty-
vät osoitteessa www.oulun-
seurakunnat.fi/kuoroharjoi-
tukset.

Muut menot
Äitienpäiväjuhla su 12.5. klo 
13, Koskelan seurakuntakoti. 
Ks. ilmoitus.
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
14.5. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Tule tekemään kives-
tä koruja ja lasista tiffany-
töitä. Sisäänkäynti pääoves-
ta oikealle, kerho kokoontuu 
kirkon kellaritiloissa.

työttömien retki 
alahärmän PowerParkkiin 
keskiviikkona 29.5. 
Lähde työttömien retkelle Alahärmän Power Park-
kiin. Retken hinta 15 €, sisältäen kuljetuksen, lou-
naan, pääsylipun Power Parkkiin ja päiväkahvin Ala-
härmän seurakuntakodilla. Kotimatkalla poikkeam-
me Alahärmän Taimistolla, mistä voi halutessaan os-
taa itselleen kesäkukkia. Ilmoittautuminen retkelle 
päättyy pe 10.5. Ilmoittautumiset diakoni Sami Rii-
piselle, p. 040 5747 149.

3. vaalisijalle asetetun Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan 
kappalaisen Ari-Pekka Metson 
vaalisaarna Tuiran kirkon messussa 
su 12.5. klo 10.

a

Ehdokkaiden vaalipaneeli 
sunnuntaina 19.5. klo 19 Tuiran kirkolla.
Varsinainen vaalipäivä sunnuntaina 26.5.2013. 
Ennakkoäänestys 20.–24.5.2013. 
Vaalipaikkana Tuiran kirkko.
Äänioikeutettuja ovat täysi-ikäiset 
Tuiran seurakunnan jäsenet.

TUTUSTU EHDOKKAISIIN VAALIKONEESSA 
JA VERKKOSIVUILLAMME:
www.oulunseurakunnat. /vaali

Tuiran seurakunnan 
kirkkoherranvaali 

Pidän itseäni maltillisena 
konservatiivina, joka on avoin 
uusille ideoille ja työtavoille. 
Monenlaista voidaan kokeilla, 
pidetään se, mikä toimii!”

“

Pyhäkoulu 
sunnuntaina  
12.5. klo 10 

Tuiran kirkossa 
messun aikana.

Yhteisvastuukeräyksen 
kiitosjuhla 
sunnuntaina 19.5. klo 10 Tuiran kirkossa. 
Tervetuloa yhteisvastuukeräyksen kiitosjuhlaan. 
Aloitamme klo 10 messulla. 
Messun jälkeen kakkukahvit ja kiitosjuhla 
seurakuntasalissa. Lisätietoja Heli Mattila, 
p. 040 574 7145 ja Sami Riipinen, p. 040 574 7149.

Kevätkonsertti D'amen 
perjantaina 24.5. klo 19 Pyhän Tuomaan kirkossa.
D'amen pitää kevätkonsertin kauden päätteeksi. Kuo-
ro valmistelee syksyllä tulevaa 35-vuotisjuhlaa ja kon-
sertin ohjelmassa kuullaan jo juhlakonsertin ohjelmis-
toa. Konsertissa kuullaan kuoron lisäksi yksinlaulua. 
Kuoroa johtaa Tommi Hekkala. Tilaisuuteen on vapaa 
pääsy. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 €.
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Lähetys
Puttaan tupa to ja pe klo 12–14, Kirkkotie 
10, Haukipudas. Tule istahtamaan, juttele-
maan, tekemään käsitöitä tai lukemaan leh-
tiä. Kahviosta voi ostaa päiväkahvin. Myyn-
tipisteessä käsitöitä, kortteja, adresseja. 
siipi – lähetyksen puoti ja paja ma–ke, 
pe klo 10–14. Lauantaina 18.5. klo 10–14. 
Nokelantie 48 B, käynti Latokartanontien 

puolelta. Puodista kirpputoritavaraa, pol-
kupyöriä ja niiden osia sekä uusia pajan 
tuotteita, tarjolla myös kahvia. Pajassa 
tehdään käsitöitä ja askarrellaan. Lahjoi-
tuksia otetaan vastaan. Tervetuloa vapaa-
ehtoistoimintaan ja ostoksille! 
Lähetystovi pe 10.5. klo 12 Siivessä. Ulla 
Mäkinen.

menot oulun seurakunnissa 8.–16.5.2013

KeHitySVaMMaiSet
Perhepiiri to 16.5. klo 12, Caritas, Kapellimestarinka-
tu 2. Ryhmä vanhemmille, joilla on kehitysvammai-
nen lapsi.

KuuLoVaMMaiSet
Viittomakielisten retki ma 3.6.–ke 5.6. Käymme 
mm. Vaasassa, Kalajoella, Pietarsaaressa ja Seinäjo-
ella. Teemme ostosreissun kuuluisaan Tuurin kylä-
kauppaan, vierailemme museoissa ja ajamme 7 sil-
lan kautta Pietarsaareen. Matkalla tapaamme myös 
Vaasan alueen kuuroja yhteisessä illanvietossa. Mat-
kan hinta on 160 € sisältäen kuljetuksen, yöpymiset 
hotellissa ja ruokailun 1 x päivässä, aamu- ja iltapalan 
sekä museovierailut. Sitovat ilmoittautumiset Anne-
Marille 16.5. mennessä, p. 040 5912 657 tai anne-ma-
ri.kyllonen@evl.fi. Lisätietoja myös Urpo Luokkalalta, 
p. 044 7555 554 tai urpo.luokkala@evl.fi.

NäKöVaMMaiSet
Näkövammaisten leiripäivä ti 28.5. klo 9–15, Hieta-
saaren leirikeskus. Näköpiirin ja Pohjois-Pohjanmaan 
näkövammaiset ry:n porinakahvilan yhteinen kevään 
päätöspäivä Hietasaaren leirikeskuksessa, Hietasaa-
rentie 19. Ohjelmassa: aamuhartaus, yhteislaulua, 
musiikkiesityksiä, puheita, Kukkahattutätien vierai-
lu ja ulkoilua. Päivän hinta 7 € sisältää aamupalan, 
lounaan ja päiväkahvin. Varaathan mukaasi tasara-
han. Ilmoittaudu 13.5. mennessä Diakonisten erityis-
palvelujen toimistoon, p. 044 3161 552. 

päiHDetyö
tavoiteryhmä ma 13.5. klo 14.30–16, Diakoniset eri-
tyispalvelut. 

Erityisdiakonia

English service on Sunday 12th of May at 4 pm. 
in St. Luke's Chapel.
Englanninkielinen messu (saarna myös suomeksi) 
su 12.5. klo 16 Pyhän Luukkaan kappelissa.

Kansainvälisyys

Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa, Hiihtomajantie 2
3.6.–25.7.2013 

 
Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa, Hietasaarentie 19

3.6.–20.6.2013  
 

Lastenpäivät on tarkoitettu 7–10-vuotiaille oululaisille (2003–2006 syntyneille). 
Lastenpäivät ovat joka arkipäivä klo 10–15, paitsi juhannusaattona. 

Toiminta on ilmaista. Retkistä peritään erillinen maksu. Lapset saavat päivittäin 
aterian. Lastenpäivillä on hartaushetki, ohjattua toimintaa, leikkejä, 

askartelua, pelaamista ja retkeilyä.

HUOM! Aikaisemmasta poiketen Lastenpäiville tulee ilmoittautua etukäteen. 
Varaa 6.5.2013 lähtien ennakkoon omat lastenpäiväviikkosi (ma–pe) 
edellisen viikon torstaihin mennessä: www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätietoa:
Karjasillan seurakunta (Lämsänjärvi): 

lapsityönohjaaja Marjaana Lassi, marjaana.lassi@evl.fi tai
lapsi- ja perhetyön sihteeri Mari Jääskeläinen, mari.jaaskelainen@evl.fi

Tuiran seurakunta (Hietasaari):
lapsityönohjaaja Kirsi Merenheimo-Mäenpää, kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi

Kevätkonsertti 
sunnuntaina 19.5. klo 18

Vanhassa pappilassa. 

Aarre Tikkanen laulu 
ja Taru Ritavesi piano. 

Vapaa pääsy.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Lenkkiryhmä to 9.5. ja 16.5. klo 18–20, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Lenkin jälkeen iltapalaa. Ilmoittaudu: ma-
ri.tuokkola@evl.fi, mari.flink@evl.fi.
Nuorten aikuisten tuomiotupa ke 8.5. ja 15.5. klo 15–
17, Elohuone. Tuomiotupa on nuorille aikuisille tarkoi-
tettu paikka, jossa voit hetkeksi istahtaa, tavata tuttu-
ja, taiteilla ja nauttia kupin kuumaa. Kuppila on avoin-
na joka keskiviikko klo 15–17. 
Cross Cafe pe 10.5. klo 19–24, Elohuone. Tervetuloa!
Cross Cafe pe 17.5. klo 19–24, Elohuone. Kevään kolme 
TaivasKlubi-iltaa. Ensimmäisenä lavalle nousee oululai-
nen muusikko ja musiikintekijä Mika Kalmi. Konsertti al-
kaa klo 21. Katso www.elossa.fi

opiSKeLiJaJärJeStöt
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 8.5. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Miten luen pikkupro-
feettoja, Martti Pyykönen.
oPKon opiskelijailta la 11.5. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Yhdessä erilaisina, Jussi Miettinen.
Kansanlähetyksen 3K-ilta ma 13.5. klo 18.30, Rukous-
huone, Koulukatu 41. Kauden rennot päättäjäiset.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 15.5. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Maksetut viulut -bän-
din konsertti.
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat to 
16.5. klo 19, Hanna Pihlajamäellä ja Iikka Paajalalla, Han-
hitie 4 A 1, Höyhtyä. 

Pyhää tanssia oulun tuomiokirkossa
ke 15.5. klo 18, to 23.5. klo 18, ti 28.5. klo 18 

Tie valmis on! Kulje kanssamme pyhän tanssin 
askelissa kohti kevään valoa ja iloa! 

Mukaan voit tulla rohkeasti, tämä osallistuva 
menetelmä sopii kaikille. Illoissa mukana pastorit, 

pyhän tanssin ohjaajat Satu Saarinen ja Riikka 
Honkavaara sekä kanttori Riitta Piippo.

Kristus yhdistää -päivä 
Pyhän Tuomaan kirkossa

helatorstaina 9.5.2013

Ohjelma:
Klo 14 Yhteentuleminen

Raamattuopetusta Kempeleen seurakunnan 
kirkkoherra Pekka Rehumäen johdolla.

Klo 16 Yhteinen rukous
Mukana Lapuan hiippakunnan lähetyssihteeri,

pastori Jukka Jämsén.

Klo 18.30 Yhteinen kiitos 
Oulussa toimivien kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen 
musiikkiesityksiä ja puheenvuoroja sekä yhteislaulua. 

Oulun ev.lut. seurakuntien puolesta tervehdyksen 
esittää tuomiorovasti Matti Pikkarainen.

Kristus yhdistää -päivän järjestävät Oulun ev.lut. seurakunnat, 
Oulun adventtiseurakunta, Oulun helluntaiseurakunta, 

Oulun katolinen seurakunta, Oulun metodistiseurakunta, 
Oulun ortodoksinen seurakunta,  Oulun Vapaaseurakunta sekä 

Pelastusarmeija, Oulun osasto.

Äitienpäivän 
jumalan-
palvelus 

sunnuntaina 12.5. 
klo 13 

Kaupunginsairaalan 
ala-aulassa.

Pastorit 
Jonna Piirainen ja 

Hanna Bradter, 
kirkkomuusikko 

Taina Voutilainen
 ja huilisti 

Eeva-Sofia Haukipuro. 
Kirkkokahvit.

ilmoittaudu     päiväkerhoon
 
Karjasillan seurakunnan päiväkerhoissa vielä tilaa 
– ilmoittaudu 19.5. mennessä.

Pyhän andreaan kirkko
ilmoittautumiset ja tiedustelut joko sähköpostitse
paivi.sutinen@evl.fi tai p. 044 3161 567
• 3-vuotiaiden päiväkerho pe klo 9–11
• 3-vuotiaiden päiväkerho to klo 9–11
• 4–5-vuotiaiden päiväkerho ma ja to klo 12.30–14.30
• 4–5-vuotiaiden päiväkerho ti ja pe klo 9–11
• 4–5-vuotiaiden päiväkerho ti ja pe klo 12.30–14.30

Karjasillan kirkko
ilmoittautumiset ja tiedustelut joko sähköpostitse
kati.parviainen@evl.fi tai p. 044 3161 572
• 3–5-vuotiaiden päiväkerho ti ja pe klo 9–11.30

maikkulan kappeli
ilmoittautumiset ja tiedustelut joko sähköpostitse
riitta.yliluoma@evl.fi tai p. 044 3161 427
• 3–5-vuotiaiden päiväkerho ma ja to klo 9–11.30

Kastellin kirkko
ilmoittautumiset ja tieddustelut joko sähköpostitse
kati.parviainen@evl.fi tai p. 044 3161 572
• 3–5-vuotiaiden päiväkerho ti ja to klo 13–15.30

Ilmoittautumiseen tarvitaan päiväkerholaisen nimi, 
syntymäaika, osoite, huoltajan nimi ja puhelinnume-
ro, sähköposti sekä mahdolliset päiväkerhoon hake-
vat sisarukset.
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Kirkkoherranvirastossa 
ei ole päivystysaikaa. 
Palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380 tai 
suoraan työntekijöiden 
numeroista.

Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset: 
Oulun keskusrekisteri 
p. (08) 3161 300.

työntekijöiden 
numerot:
Kirkkoherra 
040 7430 371
Kanttori 
040 7430 381
Diakonissa 
040 7430 382
suntio 
040 5858 010

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna 
ma, ke, pe 
klo 9–14

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

Pyhäkoulukirkko hela-
torstaina 9.5. klo 12 kir-
kossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen.
sanajumalanpalvelus 
su 12.5. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Juha Pöykkö.

Lasten kerhojen ja perhe-
kerhon kevätkausi päättyy 
kaikkien lasten yhteiseen 
pikkukirkkoon to 16.5. klo 
10 kirkossa. Jatkamme ker-
hoilua syksyllä.
uusien kerholaisten ilmoit-
tautuminen on 20.–21.5. klo 
10–14, soita Siljalle, p. 044 
7750 601.
Perinteiset ja leppoisat laa-
sutalakoot pe 10.5. alkaen 
klo 9 hautausmaalla. Talkoo-
väelle ruokaa ja kahvia srk-
talossa.
Virasto suljettuna pe 10.5., 
kiireellisissä asioissa soita p. 
044 7750 600 tai tule käy-
mään srk-talolla.
Lapsiparkki ma 13.5. klo 
11.30–14.30. Ilmoittaudu Sil-
jalle, p. 044 7750 601.
Rukousmatka maailmalle ti 
14.5. klo 18.30 srk-talossa.
Kehitysvammaisten kevät-
messu ke 15.5. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Messun jälkeen 
kahvit kirkon pihalla. Ilmoit-
taudu Marjolle 10.5. men-
nessä, p. 045 6381 973.
Kuoroharjoitukset ke 15.5. 
klo 18.30 srk-talossa.

www.kempeleenseurakunta.fiKempele
Helatorstain messu  9.5. 
klo 10 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. Toimit-
taa Vesa Äärelä, avustaa 
Pekka Rehumäki, diako-
ni Arvo Yrjölä, kantto-
ri Eija Savolainen. Mu-
siikkiavustus lauluyhtye 
Nonetti. Uusien työnte-
kijöiden tehtävään siu-
naaminen.
Äitienpäivän messu su 
12.5. klo 10 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa.  
Liturgia ja saarna Janne 
Kärkinen, ehtoollinen 
Vesa Äärelä, avustaa Ju-
ha Maalismaa, diakoni 
Pia Rättyä, kanttori Eija 
Savolainen. 
Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon juma-
lanpalvelukset suorana 
netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi.

Kirkkoherranvirasto 
avoinna
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17

p.    (08) 5614 500
fax. (08) 5614 555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Seurakunnissa tapahtuu 8.–16.5.2013

Rippikouluilta omalle lei-
rille tuleville to 16.5. klo 18 
srk-talossa.
Kesätöitä 16 vuotta täyttä-
neille nuorille. Työ lähinnä 
puutarhatyötä hautausmaal-
la ja kirkkopuistossa. Toimi-
ta vapaamuotoinen hake-
mus viimeistään 10.5. sähkö-
postilla lumijoen.seurakun-
ta@evl.fi tai kirjeellä (Touko-
lantie 3).
Haudanhoitosopimuksia voi 
tehdä toukokuun ajan viras-
tossa, p. 044 7750 600.
isovanhempi-lapsenlapsi  
leiripäivä su 26.5. klo 10–17. 
Aloitamme jumalanpalve-
luksella Tyrnävän kirkossa ja 
sen jälkeen siirrymme ruokai-
lemaan ja viettämään muka-
vaa leiripäivää Tyrnävän seu-
rakunnan kesäkodille. Hinta 
10 € / 5 €. Ilmoittaudu Mar-
jolle 16.5. mennessä, p. 045 
6381 973.
Rauhanyhdistys: To 9.5. klo 
12 pyhäkoulu kirkossa. Su 
12.5. klo 13 äitienpäiväjuh-
la ry:llä.
Kastettu: Saana Aili Elisa 
Skarp, Pekka Pyry Benjamin 
Prokkola ja Veeti Jalmari Ter-
vaskanto.
Kuollut: Aino Helena Vuo-
ti 68.
 

tuunaten tansaniaan 
ja ommellen orpokotiin

Toukokuun kummi-ilta keskiviikkona 8.5. klo 18 
seurakuntasalissa.

Onko kotonasi ylimääräisiä lankoja? Tuo ne kummiker-
hon käyttöön kirkolle tai pyydä työntekijöitä 

hakemaan langat kotoasi. 

Hautausmaan siivoustalkoot 
keskiviikkona 8.5. klo 12–16. Makkaranpaistoa ja kah-
vittelua talkoilun lomassa kirkonmäellä. Tervetuloa tal-
koilemaan, otathan oman haravan ja hanskat mukaan!

Nyt on aika siivota 
kaapit ja varastot 
Yhteisvastuukirppis ja 

-kahvila 
seurakuntasalissa 
ma–pe 13.–17.5.

klo 12–18

Hautausmaan ja kirkon ympäristön 

kevättalkoot 
perjantaina 10.5. Kahvia ja purtavaa tarjolla 

seurakuntasalissa klo 10–12. 
Huonon sään sattuessa varapäivä pe 17.5.

Helatorstain messu 9.5. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Timo Juntunen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell.
sanajumalanpalvelus su 
12.5. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Kaisamarja 
Stöckell. Äitienpäiväkah-
vit srk-salissa.

Ystävä- ja lähimmäispalve-
lun palaveri ma 13.5. klo 13 
srk-salissa.
Raamattu- ja rukousilta ti 
14.5. klo 18 Kyllikki ja Sep-
po Viitaluomalla, Länsivai-
niontie 25.
Kaverikerhon kevätretki  to 
16.5. klo 10. Tapaamme Saa-
ren Seikkailujen kotieläinpi-
halla, Koivukyläntie 51. Vie-
railun jälkeen menemme 
nuotioretkelle.

Kyytipalvelua srk:n tilai-
suuksiin voi kysyä diakonia-
työntekijältä, Marja p. 040 
7430 382.
Viikottaiset:
aamukahvila maanantaisin 
klo 9–10.30 Luukulla.
Päiväkerho keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 kirkolla.
Päiväpiiri Saarenkartanossa 
keskiviikkoisin klo 13.
Kaikenikäisten Kaveriker-
ho torstaisin klo 10 kirkolla.
Kirkkokuoro torstaisin klo 
18–19.30 kirkolla.

Kirkkoherranviraston auki-
olojat ovat ma-ti ja pe klo 
9–15, ke klo 9–14, to klo 9–17.  
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
työikäisten naisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri ke 8.5. 
klo 19 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Päiväkerhoihin ilmoittau-
tuminen kaudelle 2013–
2014 Ilmoittautumisaika on 
8.4.–17.5.  Lisätietoja, p. 040  
7790 375 tai saija.kivela@evl.
fi ja www.kempeleenseura-
kunta.fi/perheet.

Perhekerhot: ks. www.kem-
peleenseurakunta.fi/perheet. 
Varhaisnuorten kuorot to 
klo 16–16.45 Kirkonkylän srk-
kodissa ja pe klo 15–16 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa
Kirkkokuoro ke 8.5. ja 15.5. 
klo 18 Kirkonkylän srk-kodis-
sa. Kevätjuhla 8.5.
työikäisten naisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri ke 8.5. 
klo 19 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Eläkeläisten piirejä ei ole 
to 9.5.
Äitienpäivälounas lähetys-
työn hyväksi su 12.5. klo 
11.30 ja 12.30 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa lipun 
etukäteen lunastaneille. Jäl-
jellä olevia lippuja voi kysel-
lä Minna Sorvalalta, p. 040 
7797 705.
Nuttukerhon kevään viimei-
nen kokoontuminen 13.5. klo 
18 Kirkonkylän srk-kodissa.
Eläkeläisten kevätjuhla to 
16.5. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Kyyditys kes-
kustan srk-talolta klo 11.30. 
Lisätiedot Jenni Siuvatti, p. 
040 7790 365 ja Elisa Metsän-
heimo, p. 040 7790 368.
oma Hetki -omaishoitaja-
ryhmä to 16.5. klo 12 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Ryhmä osallistuu eläkeläis-
ten kevätjuhlaan.
Kirpputori ilonpisara avoin-

sanaa ja sumppia on tarjolla 
lauantaina 18.5. klo 10–14 
K-supermarketin parkkipaikalla. 

Tervetuloa jututtamaan seurakunnan työntekijöitä ja 
nauttimaan samalla lautasellinen puuroa sekä kuppo-
nen kahvia. Kotimatkalle matkaevääksi voit napata il-
maisen Raamatun tai virsikirjan.

seurakunnan kesäretkiä 
www.kempeleenseurakunta/tapahtumakalenteri KESÄKERHOT 

1–4.-lk oppilaille 
(kevään 2013 luokka-asteen mukaan)

3.–28.6. ja 29.7.–12.8. maanantaista perjantaihin klo 
9–15 (ei juhannusaattona 21.6.) Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa ja Keskustan seurakuntatalolla.

Kerhoihin ei ole ennakkoilmoittautumista ja eikä ker-
hoista peritä osallistumismaksua. 

Kerholaisella tulee olla omat eväät mukana, kerhopis-
teissä on jääkaapit ja mikroaaltouuniit ruuan säilyttä-
miseen ja lämmittämiseen. 

Huoltajan tulee käydä ensimmäisellä kerhokerralla 
tuomassa kerholainen  ja täyttämässä henkilötieto-
lomake. Kerhoissa ulkoillaan paljon ja toimitaan lapsi-
lähtöisesti ajatellen sitä, että lapset ovat kesälomalla. 
Ohjattua toimintaa tarjotaan päivittäin.

Lisätietoja varhaiskasvatuksen työalajohtaja 
Saija Kivelältä, p. 040 7790 375 tai saija.kivela@evl.fi.

na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. 
Limingan rovastikunnan ja 
oulun seurakuntayhtymän 
yhteinen retki valtakunnal-
lisille lähetysjuhlille Helsin-
kiin pe–su 7.–9.6. Sitovat il-
moitt. 8.5. mennessä p. (08) 
3161340 (Oulun seurakun-
tien leirikeskuspalvelut). Li-
sätietoja Minna Sorvala, p. 
040 779 7705.
aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maanan-
taisin klo 10–12 Kirkonkylän 
srk-kodissa. 
Varhaisnuoret: ks. www.
kempeleenseurakunta/kou-
lulaiset.
Nuoret: Nuorten illat torstai-
sin klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Raamis ke 8.5. klo 18 Van-
hassa pappilassa.
Kastetut: Luca Juhana Lau-
rinen, Joel Anton Putnoki, 
Ilona Anni Ottilia Hintsala,  
Ruuben Eeli Jalmari Siekki-
nen, Daniel Tuomas Elmeri 
Saastamoinen.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Seurat to 9.5. klo 16 ry:llä. 
Oulun seudun nuortenilta 
pe 10.5. klo 19 Kempeleen 
ry:llä. Aikuistenilta la 11.5. 
klo 19 ry:llä.
murron rauhanyhdistys: Äi-
tienpäiväseurat su 12.5. klo 
16 ry:llä.
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pelissa, Hanna Kaisto-Van-
hamäki, Simo Pekka Pekka-
la. Huom! Tuntia aikaisempi 
aloitus.
Yhteiset syntymäpäiväjuh-
lat to 16.5. klo 13 seurakun-
tatalossa. Kutsun saaneet, 
tervetuloa yksin tai perheen-
jäsenen/ ystävän kanssa.  
Hartaus ja ehtoollinen to 
16.5. klo 14 Vire kodissa, Pek-
ka Kyllönen.
Eu-ruoan jakelu pe 24.5. 
klo 9–17 srk-talon alakerran 
nuorisotilassa.
Kuoroharjoitukset: Ke 15.5. 
päiväkuoro klo 10.30 srk-ta-
lossa, lapsikuoro klo 16 Hyr-
kin koululla ja klo 17.30 srk-
talossa, kirkkokuoro klo 
18.30 srk-talossa.
Lapset/perheet: Perheker-
hot ti klo 9.30–11.30 seura-
kuntatalossa ja klo 10–12 
Päivärinteen seurakuntasa-
lissa, ke klo 12.30–14.30 Päi-
värinteen seurakuntasalis-
sa ja klo 15–17 Kylmälänky-
län kappelissa sekä parillis-
ten viikkojen to klo 10–12 

Seurakunnissa tapahtuu 8.–16.5.2013

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. (08) 5331 284
fax. (08) 5331 284

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

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

Helatorstain messu to 
9.5. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pek-
kala, saarna Pekka Kyllö-
nen, kanttorina Ossi Ka-
java.
sanajumalanpalvelus 
su 12.5. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Jouni Heikki-
nen, kanttorina Ossi Ka-
java.

Hartaushetket pe 10.5. klo 
13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Pekka Kyllönen.
ompeluseurat ma 13.5. klo 
18 srk-talon rippikoulusalis-
sa lähetys- ja diakoniatyön 
hyväksi.
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 14.5. klo 12 rukoushuo-
neella, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
14.5. klo 13.30 palveluasun-
noilla, Jouni Heikkinen. 
Hartaus ti 14.5. klo 14 tk-sai-
raalan b-osastolla, Simo Pek-
ka Pekkala.
siioninvirsiseurat ti 14.5. 
klo 18 Koortilassa. Pihaseu-
rat ja makkaranpaistoa. Van-
han pappilan elämää, Anna 
ja Pertti Heikinheimo, Jouni 
Heikkinen.
Rukouspiiri ke 15.5. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen. 
aamuhartaus to 16.5. klo 
9.30 Päiväkeskuksessa, Pek-
ka Kyllönen.
Kylmälänkylän seurakun-
tapiiri to 16.5. klo 10 kap-

www.muhoksenseurakunta.fi/muhos

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
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

Gospelmessu helators-
taina 9.5. klo 12 kirkossa 
(huom.aika). Toimittaa 
Olli Seikkula, musiikis-
ta vastaa nuorten bän-
di, isosten tehtävään siu-
naaminen.
Perhemessu su 12.5  klo 
12 kirkossa (huom.ai-
ka). Toimittaa Marja-Lii-
sa Hautamäki, avustaa 
Olli Seikkula, kanttori-
na Hanna Korri. Celes-
te-nuorisokuoro. Lopuk-
si kakkukahvit ja mehut 
sekä laulu äideille.

Lähetysvintti: Kevään vii-
meinen lähetysvintti  ma 
13.5.  Retki Haukiputaalle. 
Lähtö klo 12 Lähetysvintiltä.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
8.5. klo 18.30 Lähetysvintillä.
Kuorot: Tähdet ke 8.5. ja 
15.5. klo 17 srk-talolla. Kirk-
kolaulajat ke 8.5. ja 15.5. klo 
18.30–20 kirkossa.
seurakuntakerho täyttää 45 
vuotta. Vietämme samalla ke-
vätjuhlaa ke 15.5. klo 12 seura-
kuntatalolla. Tilaisuus on myös 
omaishoitajaryhmän ja Ystävä-
renkaan kevätkauden päätös. 
Aloitamme ruokailulla. 
Ystävärengas: Seuraavat so-
vitut kokoontumiset ovat 
ke 15.5. seurakuntakerhon 
päättäjäiset ja pe 31.5. klo 
12 viimeiset harjoitukset Lä-
hetysvintillä.
Hartaus to 16.5. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla. 
Hartaus Niittypirtillä ma 

Laitasaaren rukoushuoneel-
la. Perheilta to 16.5. klo 18 
Koortilassa. Isovanhempien 
ja lastenlasten retki Rokual-
le la 25.5. Ks. erillinen ilmoi-
tus. Perhekerhojen kevätret-
ki kukka- ja eläinpuisto Es-
curialiin ti 28.5. Lisätiedot ja 
ilm. kerhoissa.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Seurakuntapiiri ti 
14.5. klo 12.
muhoksen rauhanyhdistys: 
To 9.5. klo 14 seurat ry:llä, 
vieraita Kiuruvedeltä. La 
11.5. klo 19 raamattuluokka 
-iltakylä 4.–6.-lk Alasaare-
la, Pikkumatinkuja 9 ja 7.–
8.-lk Hintsala, Päivärinteen-
tie 229. Ma 13.5. klo 18 päivä-
kerhot ry:llä. Ke 15.5. klo 18 
seurakuntailta rippikouluun 
meneville seurakuntatalos-
sa. To 16.5. klo 18.30 ompe-
luseurat kodeissa: Pekkari-
nen, Rönköntie 48 ja Taskila, 
Nuottatie 25. 
Laitasaaren rauhanyhdis-

Kirkonkylän diakonia-
toimisto seurakunta-
talo, diakonissa 
Sinikka Ilmonen, 
p. 044 7521 226.
tupoksen 
diakoniatoimisto 
Vanamo, diakonissa 
Marika Kamps, 
p. 044 7521 243.

13.5. klo 13.
Kehitysvam-
matyö: Kevät-
kirkko 15.5. klo 
10 Tyrnävän kirkos-
sa. Messun jälkeen kirk-
kokahvit. Ilmoittautumi-
set 10.5. mennessä Marika 
Kampsille, p. 044 7521243.
tulossa: juhla tänä vuonna 
70 vuotta täyttäville ja puo-
lisoilleen ke 5.6. klo 12–14 
srk-talolla.
Nuorisotyö: Helatorstai-
na 9.5. ei ole nuorteniltaa. 
Nuortenilta to 16.5. Nurkas-
sa klo 18.
tuomasmessun suunnitte-
lupalaveri ti 14.5. klo 18 srk-
talon kahviossa. Tule mu-
kaan valmistelemaan Tuo-
masmessua yhdessä.
Gospel Gym ti 14.5. ja 28.5. 
klo 19–20 Tupoksen Vanamo-
salissa. Pitkä, pätkä, laiha, li-
hava Taivaan Iskän lapsi iha-
na. Uskot Jumalaan tai et, 
samanarvoisena jumppailet! 
Ohjaajana Riitta Lielahti.
Gospelmessu ja valmistu-
vien isosten siunaus hela-
torstaina 9.5. klo 12 kirkos-
sa. Mukana messua toteutta-
massa nuorten gospelbändi.
Lisätietoa nuorisotyöstä 
osoitteesta www.nuoriso-
nurkka.fi.
Rippikoulu: Kesä I -ryhmän 
vanhempainilta ke 15.5. klo 
18 NuorisoNurkassa, 2. ovi 
seurakuntatalon oikea pääty.
Perhekerhot:  Ti 14.5. klo 
9.30–11 seurakuntatalolla. 
Ari laulattaa. Ke 15.5. klo 

9.30–11 Tupok-
sen Vanamossa. 

Ari laulattaa.
isovanhempi–

lapsenlapsi-leiri-
päivä su 26.5. klo 10–17. 

Aloitamme leiripäivän juma-
lanpalveluksella Tyrnävän 
kirkossa ja siirrymme sieltä 
kesäkodille syömään ja jat-
kamaan leiripäivää. Luvassa 
mukavaa yhdessä olemista 
ja tekemistä! Ilmoittautumi-
set to 16.5. mennessä Hele-
na Hakkarainen, p. 044 7521 
239. Hinta 10 € / 5 €. Leiripäi-
vä suunniteltu yli 3-vuotiail-
le. Leiripäivän järjestää Li-
mingan, Lumijoen ja Tyrnä-
vän seurakunnat. 
Partio: Pe 10.5. Päivystys Par-
tiotoimistossa klo 15–17.  
10.–12.5 Jotos 13 tarpojille, sa-
moajille ja vaeltajille Partio-
kämpällä. Lisätietoa retkikir-
jeessä, joka on jaossa kololla ja 
lpk:n kotisivuilla. 14.5. ja 15.5. 
talkoot Partiokämpällä alkaen 
klo 17.  Työkamppeet ja -käsi-
neet. Tarkemmat tiedot tapah-
tumista: www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Oulun seu-
dun nuortenilta pe 10.5. klo 
19 Kempeleen ry:llä. Äitien 
ilta la 11.5. klo 18 ry:llä. Si-
sarilta ke 15.5. klo 19 ry:llä. 
Varttuneiden kerho to 16.5. 
klo 12 ry:llä.
Kastettu:  Vanessa Ada Oli-
via Hanhineva, Elisa Olivia 
Paakkonen, Lumi Mette Daa-
lia Räihä, Veera Emilia Tissari.
Kuollut: Kauko Aarne Kale-
vi Ollila 66.

Hautojen hoidot 
Hoitosopimukset tehtävä toukokuun loppuun 
mennessä kirkkoherranvirastoon.
Sopimusten pituudet 1 vuosi (ns. kesähoito), 5 tai 10 
vuotta. Hinta sisältää: haudan peruskunnostus, haudan 
pinnan hoito, kukat, kukkien hoito ja kastelu, jouluna 
kynttilä. Kukkia / kynttilöitä yksi / hautasija, kuitenkin 
enintään kolme / hautakivi. Ennen 1.1.2006 solmitut pit-
käaikaissopimukset hoidetaan sopimusten mukaisesti.

tys: La 11.5. klo 10 päiväker-
ho ry:llä. Klo 19 isojen raa-
mattuluokka Hintsala, Päi-
värinteentie 229. To 16.5. klo 
18.30 sisarilta ry:llä. 
Kuollut: Kaino Kaarina Hau-
tala s. Heikkinen 94, Senja 

Päiväkerhoihin  
ilmoittautuminen

(2008–2010 
syntyneet)

www.liminganseura-
kunta.fi

27.5.–20.6.

Haudanhoitosopimuksia 
tulevalle kesälle sekä 5 tai 10 vuodeksi tehdään tou-
kokuun loppuun saakka seurakunnan taloustoimis-
tossa p. (08) 533 1174. Hoitokausi vuosittain 1.6.–31.8. 
Lisätietoa haudanhoidon sisällöstä ja maksuista löy-
tyy kotisivuiltamme www.muhoksenseurakunta.fi.

Sisko Männikkö s. Kontu 74, 
Pentti Jalmari Valkonen 84, 
Kaarlo Heikki Ylipukki 81.
Kastettu: Linnea Katariina 
Juusola, Julius Toivo Oliver 
Väisänen. 

KOULUIKÄISTEN KESÄTOIMINTAA 
Päiväleirit tarjoavat kesäistä puuhaa ympäri Liminkaa 
päivittäin klo 10–14. Leirin hinta 15 € sis. lounaan ja lei-
riohjelman. Ilmoittautumiset 24.5. mennessä: www.li-
minka.fi -> Tapahtumakalenteri. Järjestäjinä kunnan 
nuorisotoimi, 4H ja seurakunta.
4.–7.6. Rantakylän koululla 2005–2001 syntyneille. 
4.–7.6. Liikunnallinen päiväleiri kirkonkylällä 
Sinisellä talolla 2005–2000 syntyneille.
11.–14.6. Lakeuden koululla Ala-Temmeksellä 
2005–2001 syntyneille.
11.–14.6. Liikunnallinen päiväleiri Tupoksen Huiskeella 
2005–2000 syntyneille.
17.–20.6. Tupoksen Huiskeella 2005–2003 syntyneille.
25.–28.6. Ketunmaan koululla 2005–2001 syntyneille.
seikkailu siikajoella -leiri 25.–28.6. Tormälän matkai-
lumaatilalla.  Leiri on tarkoitettu 2003–2000 syntyneil-
le pojille ja tytöille. Leirin hinta 30 €.  Ilmoittautumiset 
24.5. mennessä: www.liminganseurakunta.fi. Tieduste-
lut 044 7521 236 / maria.pohjola@evl.fi. 

Liikuta minua -tapahtuma  
maanantaina 13.5. klo 13–15 liikuntahallilla.
Ohjelmassa: Ketunmaan koululaisten esitys, leikkimieli-
siä kilpailuja, LNV:n  SUNLAHTI voimisteluesitys. 
Kahvi- ja makkaramyyntiä sekä arvontaa.
Ole apuna kuljetuksen järjestämiseksi tapahtumaan pal-
velukodeissa asuville. Lisätietoja: Sari Rautio, p. 050 5750 
822 ja Sinikka Ilmonen, p. 044 7521 226.

Kauneimmat 
hengelliset 

laulut 
torstaina 9.5. klo 18 

kirkossa. 

Eläkeliiton lauluryh-
mä, Makarios-laulu-
ryhmä, kanttori Os-

si Kajava, puhe Jouni 
Heikkinen. 

ikäihmisten 
kerhojen 

kevätretki 
tiistaina 21.5. Iihin. 

Tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset kerhoissa 

tai Hannalle, 
p. 040 5470784.

Isovanhempien ja 
lastenlasten  

retki Rokualle 
lauantaina 25.5.  

Linja-autolla lähdetään seurakuntatalolta klo 9.30 
ja paluumatkalle Rokualta klo 14. Päivän aikana ul-
koilemme, liikumme luonnossa ja  nautimme buf-
feeateriasta. Retkimaksu 15 € aikuisilta / lapsilta 
5 € / alle 4-v. ilmaiseksi.

Ilmoittautumiset Sirpalle, p. 050 309 3565 
maanantaihin 20.5. mennessä. Muista ilmoittaa 
ruoka-aineallergiat  ja lasten iät!

Tervetuloa! Muhoksen seurakunnan perhetyö
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
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
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi
Virasto suljettu 
pe 10.5.

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Kappalaiset
Perttu Kyllönen
p. 040 5836 278
Saila Karppinen
p. 0400 386 983

Diakoniatyöntekijät
Kirsti Hakkarainen
p. 040 5083 403
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

www.tyrnavanseurakunta.fi/tyrnävä

www.siikalatvanseurakunta.fi/siikalatva
messu helatorstaina 9.5. klo 10 Kestilän kirkossa. Liturgia 
Perttu Kyllönen, saarna Saila Karppinen. Kanttorina Un-
to Määttä. Seurakunnan työtekijät sekä Kestilän ja Pulk-
kilan kirkkokuorot avustavat. Vapaaehtoisten kirkkopyhä. 
Ruokailu ja ohjelmaa seurakuntakodissa. 

messu helatorstaina 9.5. klo 10 Piippolan kirkossa. Toi-
mittaa Matti Nuorala, kanttorina Veijo Kinnunen. Herät-
täjän kirkkopyhä.  Ruokailu ja seurat seurakuntakodissa, 
Matti ja Ritva Nuorala.

sanajumalanpalvelus su 12.5. klo 10 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Hannu Lauriala, kanttorina Unto Määttä. Äi-
deille jaetaan ruusut. 

messu su 12.5. klo 13 Kestilän kirkossa. Toimittaa Perttu 
Kyllönen, avustaa Sirkku Palola. Kanttorina Veijo Kinnu-
nen.  Äideille jaetaan ruusut.

sanajumalanpalvelus su 12.5. klo 13 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Hannu Lauriala,  kanttorina Unto Määttä. 
Äideille jaetaan ruusut.

sanajumalanpalvelus su 12.5. klo 19 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, kanttorina Unto Määttä. 
Äideille jaetaan ruusut.

Lasten kevätkirkko ma 13.5. klo 10 Pulkkilan kirkossa. Toi-
mittaa Saila Karppinen,  avustaa Marketta Taipaleenmä-
ki. Kanttorina Arja Leinonen.

Kuollut: Kerttu Fredrii-
ka Hiltunen s. Piippo 92 
(Piippola), Pentti Veik-
ko Huikari 73 (Piippola), 
Teuvo Matias Mäki 61 
(Pyhäntä), Tuomo Henrik 
Saarikoski 44 (Pulkkila).

Helatorstain messu 9.5. 
klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Timo Lii-
kanen, saarna kuuro-
jen pappi Urpo Luokka-
la, kanttori Pentti Kor-
kiakoski. Kuurojen kirk-
kopyhä.
maakirkko to 9.5.klo 
13 Rööllä, Kylmäläntie 
135. Toimittaa Timo Lii-
kanen, kanttori Pentti 
Korkiakoski. Röön Ret-
retin Hiljaisuuden huo-
neen käyttöön siunaa-
minen. Kirkkokahvi.
messu su 12.5. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kant-
tori Pentti Korkiakoski.

siivoustalkoot ke 8.5. al-
kaen klo 10 Temmeksen 
hautaus maalla. 
Raamattu- ja tuumailupiiri 
viimeinen kerta ke 8.5. klo 18 
Temmeksen srk-talolla.
seurakuntakerho ti 14.5. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Ehtoollishartaus to 16.5. klo 
13 Mäntyrinteellä.
Nuttupiiri to 16.5. klo 17 srk-
talon takkahuoneessa.
aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 srk-talon tak-
kahuoneessa.
Nuortenilta: torstaisin klo 
18 Tyrnävän srk-talon ker-
hohuoneessa. Ma 13.5. klo 
18 Murron nuorisotilassa, Si-
montaival 7–9. Ti 14.5. klo 18 
Temmeksen nuorisotilassa.
seurakunnan salivuorot 

Haudanhoitosopimukset 
Seurakunta tekee 5 ja 10 vuoden haudanhoitosopimuk-
sia sekä kesähoitosopimuksia. Sopimuspyyntöjä otetaan 
vastaan toukokuun loppuun saakka taloustoimistossa, p. 
(08) 5640 620. Sopimus sisältää haudan pinnan nurmi- ja 
hiekkahoidon, kukat ja kukkien hoidon sekä kastelun.

Iltamusiikki
helatorstaina 9.5. klo 19 Pyhännän kirkossa.
Linnan laulu -kuoro Kajaanista, johtaa Kaisa Alasaarela.
Solistina Petteri Pirttijärvi. Hartaus Perttu Kyllönen.
Vapaa pääsy. Kolehtitulot Yhteisvastuukeräykselle.

Pulkkilan ja Rantsilan stellat
Kevätkonsertti
keskiviikkona 15.5. klo 18.30 Rantsilan seurakuntakuntata-
lossa. Kahvit ja myyjäiset kuorotyön tukemiseksi.

Lohtulaulujen konsert ti 
sunnuntaina 19.5. klo 15 Pulkkilan kirkossa ja 
klo 18 Kestilän kirkossa.
Käsikirjoitus ja laulu Paula Tapionmäki.
Pianosäestys ja laulu Marika Mustajärvi.
Hartaus Saila Karppinen.
Tilaisuus on tuoksuton. Ohjelma 5 €.

Pulkkilan, Piippolan ja Pyhännän 
seurakuntakerhojen retki 
torstaina 16.5. Vieremälle. 

Lähtö klo 9.30 Pulkkilan srk-talolta, klo 9.45 Piippolan 
kirkon parkkipaikalta ja klo 10 Pyhännän srk-talolta. 
Vierailemme Vieremän kirkossa ja Kyrönniemen hiljai-
suuden keskuksessa. Omavastuuhinta 15 €, sisältää kul-
jetuksen ja ruokailun. Kotiinlähtö Vieremältä noin klo 
14. Ilmoittautumiset viimeistään ke 8.5. diakonissoille.

yläkouluikäisille ja hie-
man vanhemmille ma 13.5. 
klo 16–17 Murron koululla, 
ti 14.5. klo 15.30 Temmek-
sen koululla ja to 16.5. klo 16 
Kirkkomännikön koululla.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Äitienpäivämyyjäiset la 11.5. 
klo 12 ry:llä, ruokailu klo 11. 

syksyllä alkaviin päiväkerhoihin 
ilmoittautuminen 
toukokuun aikana kerhoissa tai puhelimitse 27.5. klo 
9–14, Marika, p. 044 7372 615, Jenni, p. 044 7372 616. 
Kerhoihin otetaan 2008 ja 2009 syntyneitä.

Liikuta minua -tapahtuma
maanantaina 13.5. klo 13–15 Tyrnävän torilla.

Puhe, alkujumppa, ohjattu kävelykierros, makkara- ja me-
hutarjoilu, lausuntaa ja yhteislaulua. Tilaisuuden juontaa 
Veli-Matti Hietikko. Mikäli olet kiinnostunut tulemaan 
vapaaehtoiseksi ikäihmisten ulkoiluttajaksi, ilmoittaudu 
6.5. mennessä Riitta Pesoselle, p. 044 7372 630.

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

mimmien päivä
ma 20.5. Ristironkkelissa
perhekerholaiset klo 10–12
naisten vuoro klo 12–19

Päivässä erilaisia 
esittelyitä ja hierontaa.
Hierontavaraukset 
p. 044 518 1171 
Eeva-Liisa Kekkonen. 
Nyt kaikki naiset liikkeelle!

KeStiLä
seurakuntakerho pe 10.5. 
klo 10 srk-kodissa.
Kevätmyyjäiset la 11.5. klo 
10–12 vanhalla srk-kodilla.  
Ystävänkammari ke 15.5. 
klo 10 srk-kodissa.
ompeluseurat pe 17.5. klo 
19 ry:llä.

piippoLa
Eu-ruokapakettien jako vä-
hävaraisille ke 8.5. klo 13–16 
srk-kodissa. Omat kassit mu-
kaan!
seurakuntakerho ti 14.5. klo 
12 Väinölässä.
Naisten piiri pe 17.5. klo 
18.30 srk-kodissa.
  
puLKKiLa
täytekakkumyyjäiset 11.5. 
klo 12–13 ry:llä, kahvitarjoi-
lu, arvontaa.
Ehtoollishartaus pe 17.5. klo 
13 Koivulehdossa.
Raamattuluokka pe 17.5. klo 
19 ry:llä.

pyHäNtä
seurat su 12.5. klo 18 ry:llä.

raNtSiLa
Kevätjuhla to 9.5. ry:llä, Mik-
ko Hallikainen. Ruokailu klo 
12, juhla klo 13.
mankilan Rukoushuoneyh-
distys ry:n yleinen kokous 
ja siivoustalkoot pe 10.5. 
alkaen klo 14 rukoushuo-
neella.
Eläkeliitto ti 14.5. klo 11 srk-
talossa.
syöpäkerho ke 15.5. klo 

12.30 srk-talossa.
Lähetyspyhä helluntaina 
19.5. alkaen klo 10 messul-
la kirkossa. Lähetystilaisuus 
srk-talossa. Lähetti Market-
ta Filppa vieraana.

isovanhempi–lapsenlapsi-leiripäivä 
sunnuntaina 26.5. klo 10–17. 

Aloitamme leiripäivän jumalanpalveluksella Tyrnävän
kirkossa ja siirrymme sieltä sitten Kesäkodille syömään 
ja jatkamaan mukavaa leiripäivää.  
Luvassa mukavaa yhdessä olemista ja tekemistä!
Hinta 10 € isovanhempi / 5 € lapsenlapsi. 
Leiripäivä on suunniteltu yli 3-vuotiaille. 
Ilmoittaudu Salmelle to 16.5 mennessä, p. 044 7372631 
tai salme.kinnunen@evl.fi. 

Järjestäjinä Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän seurakunnat.

Hartaus VillaTyrnissä su 12.5. 
klo 14.30.
murron rauhanyhdistys: Äi-
tienpäiväseurat su 12.5. klo 
16 ry:llä.
Kastettu: Adele Maria Katis-
ka, Juuso Aukusti Määttä.
Kuollut: Arvo Antero Alata-
lo 82.

Äitien hemmotteluilta
tiistaina 28.5. klo 18 Kesäkodilla. 
Luvassa mukavaa yhdessäoloa, saunomista, 
iltapalaa ym. ohjelmaa. 
Ilm. 23.5. mennessä Marika, p. 044 7372 615, 
Jenni, p. 044 7372 616.



24    Nro 18    8.–16.5.2013

Nuoret rynnäkköön Lumijoella
Pohjantiellä sataa, mutta tai-

vas Lumijoen yllä näyttää 
kirkkaammalta. Näin on 
hyvä, sillä Lumijoen seu-

rakunnan yhteisvastuu rynnäkkö 
on jo kerran peruttu sateen vuok-
si.

Perillä Lumijoen seurakun-
tatalolla ei sada vaan tihuuttaa.  
Hyvältä näyttää. 

Seurakunnan diakonissan 
Marjo Koski-Vähälän mukaan 
rippikoulunuoret ja muutama ai-
kuinen vapaaehtoinen lähtevät 
keräämään rahaa Kambodžan ja 
Suomen yksinäisille vanhuksille, 
vaikka vähän sataisikin.

Koski-Vähälän mukaan yhteis-
vastuurynnäköllä on hengellinen 
merkitys, sillä se opettaa nuoria 
lähimmäisenrakkauteen.

Lähes 40 rippikoulunuorta 
pakkautuu pieneen seurakunta-
taloon. Heille pidetään nimen-
huuto.

– Joo, kukin nuori huikkaa 
vuorollaan.

Yhteisvastuurynnäkkö kestää 

vain parisen tuntia, mutta vaatii 
kirkkoherra Markku Töllin mu-
kaan tarkkuutta ja rohkeutta. En-
nen kaikkea pitää olla kohtelias.

– Rippikoululaiset pääsevät 
yhteisvastuurynnäkössä ruohon-
juuritason toimintaan. Ei tarvit-
se vain istua oppitunnilla, Tölli 
huomauttaa.

– Vaikka olisittekin läpimärkiä 
ja koirat purisivat, saatte lohdun: 
olette hyvällä asialla.

Jos lintsaaminen on mielessä, 
unohtakaa se. Olkaa tunnollisia 
ja hyvällä mielellä, Tölli neuvoo.

Nuoret saavat lippaat kou-
raansa lyhyen opastuksen jälkeen 
ja lähtevät matkaan. He kulkevat 
pareittain tarkasti rajatuilla alu-
eilla, kartta kourassaan.

Hyvää asiaa 
pidetään esillä
Kahdeksasluokkalaiset Jaakko 
Meskus ja Jyri Korkala kerää-
vät lippaisiinsa rahaa vanhan Lu-
mijoen alueella. Talsittavana on 
noin kaksi kilometriä tietä, jonka 

varrella on omakotiasutusta.
Ensimmäisen talon ovella po-

jat vetävät vesiperän, vaikka sa-
vun haju nousee piipusta. Kukaan 
ei tule aukaisemaan ovea.

– Ei täällä taida olla ketään, 
Meskus toteaa.

Uusi ovi. Vesiperä. Valot ovat 
sammuksissa. Täälläkään  ei ol-

la kotona.
Pojat joutuvat tyytymään sul-

jettuihin oviin illan aikana mon-
ta kertaa. Jostain syystä monet lu-
mijokiset ovat reissussa. 

Saavutaan portille, jossa lu-
kee, että tontilla päivystää koi-
ra 24 tuntia vuorokaudessa. Koi-
raa ei näy eikä kuulu. Sen sijaan 

ystävällinen nainen avaa kotinsa 
oven, mutta ilmoittaa, että hänel-
lä ei ole kolikoita.  Naiselle ojen-
netaan pankkisiirtolomake. Hän 
ottaa sen hyvillään vastaan.

Muutama  muukin lumijoki-
nen suostuu antamaan rahaa hy-
vään tarkoitukseen. Kaikkia lah-
joittajia pojat eivät tunne, vaikka 
kunnassa on vain noin 2 000 asu-
kasta. 

Pojat jatkavat reissuaan ja pa-
laavat viimeisten joukossa seura-
kuntatalolle. 

Diakonissa Koski-Vähälä arvi-
oi, että rippikoulunuoret keräsi-
vät yhteensä muutaman sata eu-
roa. 

– Vaikka rahaa ei paljon saisi 
kerättyäkään, Yhteisvastuukerä-
ystä on pidetty esillä, huomaut-
taa kirkkoherra Tölli.

Pekka HeliN

Yhteisvastuukeräys jatkuu elokuun 
loppuun saakka.

Vaikka olisittekin 
läpimärkiä ja koirat 
purisivat, saatte 
lohdun: olette 
hyvällä asialla.

Markku Tölli
Lumijoen kirkkoherra

Ku va t :  Pe k ka H e l i n

Diakonissa Marjo Koski-Vähälä ja 
kirkkoherra Markku Tölli neuvoivat 
nuoria Yhteisvastuukeräyksen 
toteuttamisesta.

Nuoret jonottivat saadakseen neuvoja ja keräysalueiden karttoja.

Portit pantiin kiinni vierailun jälkeen.Jyri ja Jaakko vierailivat monilla ovilla.

Hanna-Riitta Nurmi avusti Yhteisvastuukeräystä. Jaakko Meskus ja Jyri Korkala ja ottivat lahjoituksen vastaan.

Jaakko ja Jyri saivat keräsivät rahaa vanhalla Lumijoella. Heidän hoidettavanaan oli 
parin kilometrin tienpätkä, jonka varrella oli omakotiasutusta.


