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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Muut mediat

Kirkolliskokous kokoontuu tällä viikolla Turussa. Sen 

keskusteluaiheisiin kuuluu muun muassa seura-

kuntarakenneuudistus. On ehdotettu, että kaikki-

en seurakuntien tulisi tulevaisuudessa kuulua seurakun-

tayhtymiin.

Uudistusta pohtinut hallintovaliokunta ehdottaa muun 

muassa, että seurakuntaneuvostojen puheenjohtajiksi 

valittaisiin vaaleilla valittu maallikko eli hän ei olisi enää 

kirkkoherra.

Kirkolliskokouksen pappisedustaja Kirsi Hiilamo kirjoit-

ti viime viikolla Helsingin Sanomissa, että nykytilanteessa 

kirkkoherrat toimivat seurakuntaneuvostoissa valmisteli-

joina, esittelijöinä, päättäjinä, päätösten toimeenpanijoi-

na ja toimeenpanon valvojina. He ovat Hiilamon mukaan 

hallinnollisesti itsensä esimiehiä.

Hiilamo antaa ymmärtää, että kirkkoherroilla on seu-

rakuntaneuvostoissa liikaa valtaa. Seurakuntaneuvoston 

on vaikea puuttua kirkkoherrasta johtuviin tai häneen 

kytköksissä oleviin johtamisongelmiin. Ikävistä asiois-

ta ei uskalleta keskustella neuvostoissa, koska ne liitty-

vät puheenjohtajantoimintaan. Pahimmassa tapaukses-

sa luottamushenkilöistä tulee kumileimasimia, jotka eivät 

kykene itsenäiseen päätöksentekoon.

Oli Hiilamo oikeassa tai ei, hallintovaliokunnan kanta seu-

rakuntaneuvoston maallikkopuheenjohtajasta tuntuu oike-

aan osuneelta, sillä se olisi yksi askel kohti laajempaa demo-

kratiaa.  Kirkko ei saa antaa itsestään kuvaa, että se kulkee 

jälkijunassa yhteiskuntamme demokratiakehityksessä. 

Valtaa pitäisi aina hajauttaa ainakin jonkin verran, sillä 

siten voidaan torjua yksilöistä johtuvat ongelmat. Jos joh-

tavilla paikoilla on tehtäviinsä kykenemättömiä itsevaltai-

sia johtajia, koko organisaation toiminta saattaa kärsiä. 

Vallan keskittämisellä on vaaransa. Siitä kertoo muun 

muassa Suomen lähihistoria.

Kirkkoon enemmän maallikkovaltaa

PIISPAN VIRKAAN kuuluu olemukselli-
sesti yhteys kokonaiskirkkoon ja muiden 
piispojen kollegioon. Piispoja ei voi vih-
kiä mitään muista erillistä ryhmää varten; 
voiko edes olla piispa viettämättä messua 
yhdessä kokonaiskirkon ja sen hiippa-
kuntien piispojen kanssa? Sellainen vir-
ka olisikin teologinen uutuus.

Tampereen piispa Matti Repo 
Facebook-sivullaan 11.5.

KIRKON PUOLESTAAN on keskustelun 
keskellä tarpeen etiikan kultaisen sään-
nön ohella muistuttaa, että keskustelu ei 
koske vain tai ensi sijassa lainsäädäntöä, 
instituutiota, käsitteitä tai tasa-arvon pe-
riaatteita vaan aina ihmisiä, Jumalan luo-
mia ja lunastamia ihmisiä, joitten luotu-
na olemiseen kuuluu tarve tulla rakaste-
tuksi ja vapautua yksinäisyyden taakasta.

Arkkipiispa Kari Mäkinen homoliittokeskustelusta 
kirkolliskokouksen avauspuheessa 13.5.

PAPPIEN YLIKOROSTUNUTTA asemaa pe-
rustellaan virkateologialla. Teologiaan ve-
toaminen tällaisissa asioissa on sumeaa ja 
niljakasta vallankäyttöä. Oikeasti tällöin 
on kysymys siitä, että joku asia on jon-

kun mielestä niin tai noin, mutta teolo-
gina hän osaa pyöritellä monipolvisin sa-
nakääntein perusteensa asialle vetoamal-
la muun muassa Raamattuun ja kirkon 
perinteeseen.

Päätoimittaja Seppo Simola pääkirjoituksessa, 
Kirkko&Kaupunki 15.5.

LAKEJA LAADITAAN ja muutetaan, ar-
vot ja etiikka elävät, kulttuurit kulkevat 
milloin kireämpään, milloin avarampaan 
suuntaan. Mutta kristityn tehtävä ei ole 
tuijottaa huolestuneena sinne, mitä ku-
kin varjona pitää, vaan mussuttaa Sanan 
vihreää ruohoa, kasvaa kypsäksi kristi-
tyksi ja keskittyä olennaiseen: rakasta-
maan lähimmäistään ja kertomaan ilo-
sanomaa Jeesuksesta, joka on mahdollis-
tanut meille kaikille pääsyn Taivaallisen 
Isämme lapsiksi.

Liiallinen pimeän tiiraaminen pimen-
tää sydämen. Meillä kristityillä ei Paava-
lin mukaan pitäisi olla aikaa sellaiseen. 
Meillä on tärkeämpää tekemistä. Ja sitä 
paitsi, paha on voitettu. Enää voi käydä 
vain hyvin.

Sana-lehden toimituspäällikkö Freija Özcan 
www.seurakuntalainen.fi-sivustolla 13.5.

PEKKA HELIN
pekka.helin@rauhantervehdys.fi

Kommentoi!

 
Aatoksia

Katse 
kohti Turkua

Kirkolliskokousedustajat ovat  täl-
lä viikolla Turussa päättämässä 
kirkkomme asioista. Viikko on 
mielenkiintoinen johtuen useis-

ta isoista kysymyksistä, jotka päätös-
ten jälkeen vaikuttavat jokaisen seura-
kunnan rakenteisiin, toimintamallei-
hin ja tapoihin. 

Kirkkohallituksen vuosikertomus 
ja Kirkon keskusrahaston toimintaker-
tomus avaavat pohdintoja  siitä, miten  
kirkon talouden käy, ellemme tee  to-
dellisia uudistuksia. 

Vaalisäännösten muuttamisen 
suunta yhtenäisimmiksi on oikea, 
vaikka se jäikin keskeneräiseksi. 

Määräenemmistösäännösten lie-
ventämistä äänestyksissä 
kannatan ehdotetulla ta-
valla. 

Kirkon oppia koskevat 
asiat on pidettävä tältä osin 
ennallaan, ne eivät saa hei-
lahdella muotivirtausten 
mukana. Sen sijaan talo-
udessa ja hallinnossa riittää normaa-
li enemmistödemokratia, kuten muu-
allakin meitä ympäröivässä yhteiskun-
nassa.

Viikon kiinnostavin kysymys lienee 
hallintovaliokunnan lausunto kirk-
kohallituksen esitykseen  seurakun-
tarakenteiden päälinjoista: kuuluvat-
ko kaikki seurakunnat johonkin yhty-
mään, siirtyykö  seurakuntayhtymien 
johtamisjärjestelmä kohti tätä päivää.

Silloin vaaleilla valittuihin yhtymän 
organisaatio-osiin ei kuuluisi viranhal-
tijoita. Heidän roolinsa olisi valmiste-
lussa, esittelyssä ja toimeenpanossa. 

Esimerkiksi kirkkoherran johtajuus 
seurakuntansa johtajana selkiintyy. 
Voidaan kysyä, onko nykyjärjestelmä 

ristiriidassa perustuslain hengen mu-
kaisen hyvän hallintotavan ja esteelli-
syyden kanssa. Näen, että ristiriita hä-
märtää kirkon julkisuuskuvaa.

 Hallintovaliokunnan lausunnon 
kanssa olemme aherta-
neet puoli vuotta. Olem-
me kuulleet asiantuntijoi-
ta sekä saaneet  lausunnot 
tulevaisuus-, laki- ja pe-
rustevaliokunnilta. Tieto 
on luonut pohjaa pohdin-
noille. 

Jokainen kivi on käännetty, onhan 
esityksessä seurakuntarakenteiden 
muuttamisesta kyseessä tuhatvuoti-
sen kirkon taloudellisen tulevaisuu-
den  varmentaminen. 

Raha on hyvä konsultti ja konsul-
tin viesti on selkeä. Luottamusmiesten 
on uskallettava tehdä rohkeita päätök-
siä, jotta ajatus jatkuvuuden turvaa-
misesta olisi todellisuutta tuleville su-
kupolville.

Olemme tekemässä työtä siksi, että 
hallinto kevensi, byrokratia vähenisi ja 
siirtyisimme uuteen aikaan ensi mar-
raskuun kokouksessa.

ANTERO AAKKO
Kirjoittaja on oululainen 
kirkolliskokousedustaja
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konsultin viesti 
on selkeä.
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Kiinteistöistä luopuminen sai kannatusta

Ylikiimingin uuden 
seurakuntatalon kohtalo yhä auki
Rauhan Tervehdys kertoi 

neljä vuotta sitten kaavai-
luista koskien Ylikiimin-
gin uutta seurakuntata-

loa. Ylikiimingin seurakunta-
kuntapiirin piirineuvosto kan-
natti tuolloin yksimielisesti uu-
den seurakuntatalon rakenta-
mista kirkonmäelle. 

Oulun seurakuntayhtymän 
asettama tarveselvitystyötyhmä 
ehdotti kuitenkin nykyisen, mit-
tavaa peruskunnostusta vaativan 
seurakuntatalon purkamista ja 
uuden rakentamista sen paikal-
le. Nykyinen talo sijaitsee Ylikii-
mingin keskustassa. 

Ylikiimingin seurakuntapiiri 
kuuluu Oulujoen seurakuntaan, 
joka on yksi seitsemästä Oulun 
seurakunnasta.

Piirineuvosto kannattaa yhä 
uuden seurakuntatalon raken-
tamista kirkon viereen. Piiri-
neuvoston puheenjohtajan Rei-
jo Nissilän mukaan seurakunta-
talohanke on yhä aikaisessa vai-
heessa.  Hänen mukaansa nyt 
vasta ideoidaan ja kaavaillaan 
millainen talosta tulisi ja mihin 
se sijoitettaisiin.

Nissilän mukaan talon pitäisi 
olla kirkon vieressä, jolloin esi-
merkiksi hautajaisvieraiden oli-
si helppo siirtyä kirkosta seura-
kuntataloon muistotilaisuuteen. 
Myös muut isot kirkolliset juh-
lat kuten häät hyötyisivät tilojen 
vierekkäisyydestä. Lisäksi kir-
konmäki on Ylikiimingissä kes-
keinen paikka, johon on help-
po tulla. Kirkonmäeltä löytyisi 
myös riittävästi parkkitilaa toi-
sin kuin keskustasta, joka Nissi-
län mielestä on ahdas.

200 neliötä
liian vähän
Nissilän mukaan uuden talon 
pinta-alaksi on ehdotettu 200 
neliömetriä. Se on kuitenkin pu-
heenjohtajan mielestä liian vä-
hän. Nissilä toivoo, että talos-
ta tehtäisiin 400 neliömetrin ko-
koinen. Tällöin se riittäisi häihin 
ja hautajaisiin, jotka Ylikiimin-
gissä ovat usein suuria.

Nissilä huomauttaa, että Ylikii-
mingin kirkko on vanha eikä sovel-
lu monikäyttöön. Siksi seurakunta-
talon tulisi olla riittävän suuri.

Puheenjohtaja muistuttaa, et-
tä entisen Ylikiimingin seura-
kunnan kirkkovaltuusto ehdotti 
yksimielisesti uuden talon raken-
tamista kirkonmäelle. Hän toi-
voo, että ylikiiminkiläisten toi-
vomusta kunnioitetaan.

– Tuntuu hankalalta niellä, 
että toiset kertovat meille mis-
sä olisi paras seurakuntatalon 
paikka. Kirkonmäki on komea ja 
meille tärkeä joki virtaa alhaalla. 

Vanha seurakuntatalo kan-
nattaisi Nissilän mukaan myy-
dä vaikkapa asumis- tai liiketoi-
mintakäyttöön.

Pappilakin 
odottaa ratkaisua
Myös Ylikiimingin keskustassa 
sijaitsevan vanhan pappilan koh-
talo odottaa ratkaisuaan. Nissilän 
mukaan seurakunnalla ei ole sil-
le käyttöä. Pikemmin talo on ra-
site ja sijaitsee ahtaassa paikassa.

Pappilan korjaaminen olisi 
huomattavan kallista, joten kor-
jaaminen ei Nissilän mukaan ole 

nykyisessä taloudellisessa tilan-
teessa realistinen ratkaisu. Nissilä 
sanoo, ettei hän oikein tiedä, mi-
tä yhtymä aikoo tehdä pappilalle. 

Ylikiiminkiläinen Antti Hut-
tu-Hiltunen on Oulujoen seura-
kuntaneuvoston ja yhteisen kirk-
kovaltuuston jäsen. Myös hän 
kannattaa uuden talon rakenta-
mista kirkonmäelle. Etuna oli-
si esimerkiksi se, että rakennuk-

set voisivat käyttää samaa lämmi-
tystä.

Huttu-Hiltunen huomauttaa, 
että Ylikiimingissä ei ole käytet-
tävissä Oulun keskustan tapaan 
korvaavia julkisia tiloja vaan niitä 
on vuokrattava paikalliselta rau-
hanyhdistykseltä. 

PEKKA HEliN

Seurakuntaneuvostot kannattavat lä-
hes poikkeuksetta Oulun seurakun-
tayhtymän talouden tasapainotta-
mista joistakin kiinteistöistä luopu-

malla.  Seurakuntaneuvostot ovat anta-
neet lausuntonsa yhteiselle kirkkoneuvos-
tolle, joka pyysi niitä arviomaan kiinteis-
töistä luopumista, kiinteistövähennyksiin 
liittyviä henkilövaikutuksia, ja esittämään 
vaihtoehtoisia ratkaisuja säästöjen saavut-
tamiseksi.

Kiimingin seurakuntaneuvosto huomaut-
taa muun muassa, että talouden tasapainot-
tamiseksi on satsattava aktiiviseen jäsenhan-
kintaan yhtymätasolla ja metsien tuottoa on 
hyödynnettävä. Seurakunnan nykyiset virat 
ja toimet ovat välttämättömiä.

Oulujoella katsotaan, että tasapainottami-
nen tulee hoitaa kiinteistöistä luopumalla ei-
kä henkilöstöä pidä vähentää ilman pakotta-
vaa tarvetta. Jos kuitenkin luovutaan sellai-
sista tiloista, joissa pidetään esimerkiksi per-
hekerhoja eikä korvaavia tiloja vuokrata, jou-

dutaan lastenohjaajien määrää vähentämään.
Myös Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa 

pidetään kiinteistöistä luopumista parhaana 
vaihtoehtona. 

Oulunsalon neuvoston mielestä karsin-
taa on mielekkäämpää suorittaa kiinteistöis-
tä kuin henkilöstöstä. Virkojen ja toimien vä-
hentäminen Oulunsalossa ei ole mahdollista.

Haukiputaan seurakunnan seurakunta-
neuvosto ehdottaa, että Vakkurilasta luo-
vutaan jo vuoteen 2017 mennessä eikä 2022 
mennessä kuten on ehdotettu.

Tuiran seurakuntaneuvoston mielestä on 
oikein, että seurakuntien taloutta tasapaino-
tetaan kiinteistöistä luopumalla. Se ei saa kui-
tenkaan johtaa seurakunnallisen toiminnan 
alasajoon kyseisillä alueilla.

Karjasillan neuvosto pitää luopumistavoi-
tetta mahdottomana toteuttaa ilman seura-
kunnallisen toiminnan merkittävää vähen-
tämistä. 

Kiinteistökannan vähentäminen ei välttä-
mättä vaikuta merkittävästi henkilöstömää-

rään. Jos toiminta nimittäin siirtyy toisiin 
tiloihin ja niiden käyttöä tehostetaan, myös 
henkilöstöä joudutaan ainakin osittain siirtä-
mään toiminnan mukana. Jos kiinteistöjen li-
säksi luovutaan jostakin toiminnasta, joudu-
taan vähentämään myös henkilöstöä.

Karjasillan neuvoston mukaan henkilös-
tön vähentämistä tai uutta suuntaamista tu-
lee harkita ainakin silloin, kun virka- tai työ-
suhde tulee uudelleen täytettäväksi.

Karjasillan seurakunnan kirkkoherra Ju-
hani Lavanko jätti neuvoston lausuntoon 
eriävän mielipiteen. Hän on muun muassa 
sitä mieltä, että henkilöstön vähentäminen 
haavoittaisi seurakunnan toimintaa. Lavan-
ko suuntaisi seurakunnan toimintaa uudel-
leen, millä vältettäisiin toiminnan haavoit-
tuminen, kun jostain kiinteistöistä luovut-
taisiin hallitusti.

PEKKA HEliN

Tähän se tulisi. Reijo Nissilä osoittaa paikan, johon uusi seurakuntatalo olisi hänen mielestään luontevaa rakentaa.

Tuntuu hankalalta 
niellä, että toiset 
kertovat meille 
missä olisi paras 
seurakuntatalon 
paikka. 

Reijo Nissilä
piirineuvoston puheenjohtaja
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Rauhan Tervehdys 
esittelee tällä palstalla  
tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. 

 Uusi
kasvo

Kaisa Anttila
Rauhan Tervehdyksen 
toimittaja

Tärkeintä elämässäni on 
perheeni.

Rakkain raamatunkohta-
ni on Luukas 12:24. "Katso-
kaa korppeja: eivät ne kylvä 
eivätkä leikkaa, ei niillä ole 
vajaa eikä varastoa, ja silti Ju-
mala ruokkii ne. Kuinka pal-
jon arvokkaampia te olette-
kaan kuin linnut!"

Olen halunnut nykyiseen työhöni, koska toimittajana saan 
tavoittaa ihmisiä, oppia aina uutta ja tutustua mielenkiintoisiin 
ihmisiin. Minulla on takana vuosien kokemus Rauhan Terveh-
dyksen avustajana. Uskon, että työskentely lehden työntekijänä 
tuo uutta näkökulmaa toimittajan työhön.

Esikuvani on pyhä Birgitta. Hän oli nainen, jolla oli raudanlu-
ja luottamus Jumalaan. Hän ei luovuttanut sellaistenkaan haas-
teiden edessä, jotka olisivat voineet näyttää mahdottomilta kes-
kiajalla eläneelle naiselle.

Harrastan mielelläni uuden oppimista. Käytännössä tämä 
tarkoittaa muun muassa historian tutkimista ja lukemista.

Terveiset lukijoilleni: Palautteet ja juttuvinkit ovat aina ter-
vetulleita. Niiden kautta voitte auttaa tekemään Rauhan Terveh-
dyksestä aidosti lukijoitaan kiinnostavan lehden.

Postia Rauhan Tervehdys, PL 102, 90101 Oulu |  toimitus@rauhantervehdys.fi

joten en ehkä ole paras puhuja.
Mutta toivoisin juttua, joka 

voisi olla kannustava sellaisille, 
jotka vielä pohtivat sitäkin, on-
ko edes mahdollista toipua. Ju-
tussa voisi näkyä se, miten koko-
naisvaltaisesti koetutut tapahtu-
mat vaikuttavat kenties ihan lo-
pun eläämääkin. 

(nettipalaute 8.5.)

• Todella hienosti kirjoitettu ko-
lumni (RT 18) ja kaikki ihan totta.

Olen usein nolostunut sano-
misistasi ja ollut vihainen teko-

sistasi mutta ehkä juuri siksi 
meillä on todella hyvä äiti–ty-
tär-suhde. Olemme keskenäm-
me parhaat kaverit.

(nettipalaute 8.5.)

•  Teillä oli äitienpäiväjuttu Kai-
sa Kakosta. Ihana juttu!

Enpä muista, että äitienpäi-
väjuttuja olisi kovin usein teh-
ty yksinhuoltajaäideistä. Kii-
tos! Terveisin yksinhuoltajaäi-
din tytär.

(Facebook-palaute 12.5.)

• Olen itse kokenut lapsuudes-
sani seksuaalista väkivaltaa ja 
käynyt pitkään toipumispro-
sessia, terapiaa on takana kym-
menisen vuotta ja sairaalajak-
sojakin on useita.

Tällä hetkellä käyn terapi-
assa ja varmasti vielä pitkään, 
mutta koen silti olevani jo hy-
villä vesillä.

Minua ärsyttää miten vä-
hän kirjoitetaan oikeita selviy-
tymistarinoita tästä aiheesta. 
Toisaalta en kyllä itse olisi val-
mis antamaan kasvojanikaan, 

Rantsilan päiväkerhossa on askarreltu 
hellyttäviä lampaita. Pohjana oli Raamatun 
kertomus hyvästä paimenesta. Isot Nuput 
eli 5-vuotiaat askartelivat lampaita, 
joilla on kukkia sylissä. Pikku Nuput eli 
3–4-vuotiaat valmistivat seisovia lampaita. 

Rauhan Tervehdyksen nu-
mero 13 kannessa ko-
meili nelikko, joka leh-
den sisäsivuilla antaa 

kuulua, mitä tämän päivän op-
pineet varsin yleisesti ajattelevat 
Jumalan olemassaolosta.

He tietävät, että kristittyjen 
peruskirja Raamattu on laajen-
nettu kostonhimoisen Jahven 
(Jehovan) puheista ja teksteis-
tä Jeesuksen ristinkuoleman, 
evankeliumien ja apostolien 
kirjoitusten kautta varsin epä-
uskottavaksi kokoelmaksi. 

He tietävät, että sateenkaa-
ri oli olemassa ennen Noaa, et-
tä kuunpimennys ei enää ole 
merkki Jumalan vihasta, ku-
ten vielä uskonpuhdistaja Lut-
her selitti Matteuksen evanke-
liumia.

He tietävät, että tähtitieteili-
jä E. Valtaoja selittää koko jou-
kon tosiasioita avaruudesta ai-
na 13–15 miljardin valovuo-
den päähän. Astrofyysikko Ka-
ri Enqvist tuntee hiukkasten 
erkaleet, Darwinin kehitysoppi 
rakentuu sadoille tieteellisesti  
kumoamattottomille todisteil-
le ja niin edelleen.

Tiede ja järki eivät siis löydä 
mitään todistetta Jumalan ole-
massaololle, joten nelikon täy-
tyy olla oikeassa.

Mutta, mutta. Matemaatik-
ko Blaise Pascal todisti Jumala 
olemassaolon, tosin kyllä epä-
suorasti. 

Miten? Pascalin mukaan ih-
misellä on kaksi mahdollisuut-
ta: uskoa Jumalaan tai ei us-
koa. Koska ihminen on alku-
perältään seuraus, hän ei kyke-
ne päättelemään itsensä synty-
syytä. Varsinainen objektiivi-
nen tosiasiallinen syy on ih-
misen elinaikana hänen ulot-
tumattomissaan, ja lopullisesti 

asia ratkeaa vasta maallisen elä-
mämme loputtua.

Uskossaan Jumalaan ihmi-
nen ottaa itselleen tavallaan pe-
liteoreettisen riskin, jossa hän 
voi hävitä. Tämä peli on yksin-
kertainen: 1. Uskon, 2. En usko.  

Asian luonteesta johtuu, että 
pelin tulos ratkeaa ja mahdol-
linen voitonjako toteutuu vasta 
kuolemamme jälkeen. 

Pascalin argumentin mu-
kaan voidaan todeta, että joh-
donmukaisesti Jumalaan usko-
va "pelaa elämänsä" taitavam-
min – eli ottaa käytettävissä 
olevan informaation tarkem-
min huomioon ja pääsee siksi 
"keskimäärin parempaan" lop-
putulokseen – kuin ateisti. 

Edellä esitetyn jälkeen onkin 
helppoa uskoa Jeesuksen kärsi-
mykseen ja ristinkuolemaan. 
Me itse ihmisinä olemme kaik-
ki Jeesuksen kuvia, epäuskoisia 
kärsiviä, joilla on toivo suuren 
maailman epäuskottavuuksien 
sekamelskassa.

RAUNO ARO
Muhos

Johdonmukaisesti Jumalaan uskova 
"pelaa elämänsä" taitavammin

Ku va t :  J o hanna H ie t a la

Uskossaan Jumalaan 
ihminen ottaa 
itselleen tavallaan 
peliteoreettisen 
riskin, jossa hän voi 
hävitä. Tämä peli on 
yksinkertainen: 
1. Uskon, 2. En usko.  
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Paras maa  
olla äiti
Pelastakaa Lapset -järjestön 
Maailman äitien tila -raportin 
mukaan Suomi on maailman 
paras ja Kongon demokraatti-
nen tasavalta rankin maa ol-
la äiti.

Raporttiin sisältyvä indeksi 
asettaa 176 maata järjestykseen 
sen mukaan, miten ne ovat on-
nistuneet ja epäonnistuneet äi-
tien tukemisessa. Pohjoismaat 
sijoittuvat listalla parhaiden 
maiden joukkoon, kun kym-
menen alinta sijoitusta meni-
vät ensimmäistä kertaa yksin-
omaan Saharan eteläpuolisen 
Afrikan maille.

Indeksissä arvioidaan äi-
tien hyvinvointia käyttäen 
mittareina tytön tai naisen ris-
kiä kuolla raskauteen tai syn-
nytykseen liittyviin syihin, al-
le 5-vuotiaiden lasten kuollei-
suutta, lasten koulutustasoa, 
maan tulotasoa ja naisten po-
liittista asemaa.

Maailman äitien tila -rapor-
tin mukaan henkiä voitaisiin 
pelastaa kaikkialla maailmas-
sa yksinkertaisilla keinoilla.

McGrath: 
uusateismi 
kyllästyttää
– Ihminen voi olla järkevä, ar-
vostelukykyinen ja uskoa Ju-
malaan. Uusateismi vaatii, et-
tä meidän täytyy todistaa us-
komuksemme. Mutta mitään 
suurta ei voi todistaa aukot-
tomasti. Voimme esittää hyviä 
syitä uskoa Jumalaan, mutta 
emme voi todistaa sitä. Todis-
taminen on oikeastaan mah-
dollista vain logiikan ja mate-
matiikan alueella, toteaa teo-
logian professori Alister Mc-
Grath Lontoon King's Col-
legesta.

Viikonloppuna Suomessa 
vieraileva McGrath on kiin-
nostunut uskonnon ja tieteen 
välisestä suhteesta ja ateismis-
ta. Näihin keskusteluihin hän 
on ottanut aktiivisesti osaa.

– On tärkeää että kristityt 
ymmärtävät, että heidän us-
konsa on omalla tavallaan jär-
kevää. Yhtä tärkeää on se, että 
myös suomalaisessa ajattelussa 
tajutaan järjen rajat.

– Uusateismi on pelannut 
kaikkein tärkeimmän korttin-
sa, millä tarkoitan sen uutuu-
denviehätystä. Nyt se alkaa jo 
kyllästyttää, McGrath väittää.

Maata kiertelemässä

Vatikaanissa työskentele-
vät restauroijat ovat teh-
neet löydön. Vanhassa 
renessanssimaalaukses-

sa arvellaan olevan ensimmäi-
nen kuvaus Amerikan intiaaneis-
ta. Teoksen on maalannut mestari 
Pinturicchio vuonna 1494, vain 
kaksi vuotta sen jälkeen, kun Ko-
lumbus löysi Amerikan.

Vatikaanin museon johtaja 
Antonio Paoluccci kertoi jokin 
aika sitten katolisen kirkon sano-
malehdessä  L’Osservatore Roma-
nossa, kuinka  tähän saakka tun-
tematon yksityiskohta löydettiin 
Kristuksen ylösnousemusta ku-
vaavasta maalauksesta.

Kohuttu maalaus on vuosisa-
tojen noen peittämä. Kun teosta 
restauroitiin, havaittiin pieni yk-
sityiskohta, jossa näyttävät tans-
sivan alastomat, sulkapäähineitä 
käyttävät miehet. Kuvassa näh-
dään myös hevosen selässä ole-
va mies.

Maalaus sijaitsee Vatikaanin 
apostolisessa palatsissa niin sano-
tussa Borgian huoneistossa, jossa 
asui paavi Aleksanteri VI.  Paavi 
tunnetaan myös pahamaineisena 
Rodrigo Borgiana. 

Intiaanien tanssi Anno Domini 1492? 

Maalaus sopii hyvin Kolum-
buksen kertomukseen. Kolum-
buksen mukaan punaiseksi ja 
mustaksi maalatut alastomat mie-
het tanssivat löytömatkailijoille 
seudulla, jonka Kolumbus uskoi 
virheellisesti olevan Itä-Intia.

Paolucci huomauttaa, että 
Aleksanteri VI oli espanjalainen. 
Hän oli läheisessä yhteydessä Es-
panjan kuningashuoneeseen, joka 
rahoitti Kolumbuksen matkan.

Aleksanteri VI valittiin paa-
viksi vuonna 1492. Hän oli hy-
vin kiinnostunut uudesta maan-

osasta. 
– Paavi rakasti numeroita, al-

legorioita ja symboleja. Hän kiin-
nostui vaakunoista ja myyteistä. 
Jumalien sukupuut, eksoottiset 
vertauskuvalliset tarinat ja oudot 
uskomukset kiihottivat häntä. 
Kaikki merkillinen, erikoinen ja 
kaukainen yllyttivät hänen fanta-
sioitaan ja mielikuvitustaan, Pa-
olucci selostaa.

Paolucci myöntää, että hän ei 
ole varma, että miehet Pinturic-
chion maalauksessa ovat intiaa-
neja. Hän kuitenkin huomauttaa, 

että on vaikea uskoa, että paavin 
hovi ei olisi tiennyt Kolumbuksen 
löydöstä ja hänen selonteostaan, 
vaikka uuden mantereen löydös-
tä oli vain vähän aikaa.

– Mitä jos Kolumbuksen kuva-
ukset noista alastomista, ihonsa 
mustaksi ja punaiseksi maalan-
neista miehistä todellakin pää-
tyivät Pinturicchion maalauksen 
tanssiviksi taustahahmoiksi? Pa-
olucci kuitenkin kysyy.

PEKKA HEliN

Lähtet: Religion News Service, 
Los Angeles Times

Vaalit syntyvät ryhmätyönä
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Reilun viikon päästä Tui-
ran seurakunnassa pidet-
tävät kirkkoherranvaalit 
ovat ensimmäiset 24 vuo-

teen. Noina vuosina tekniikka on 
kehittynyt huimasti, mikä näkyy 
myös vaalityössä. 

Tuiran seurakuntaneuvostos-
sa valittiin maaliskuussa nelihen-
kinen tiedotustyöryhmä, joka on 
ideoinut, miten vaaleja mainoste-
taan ja millaisia tapahtumia sii-
hen kuuluu. Työryhmän puheen-
johtajana toimii seurakuntaneu-
voston jäsen Anna-Liisa Lämsä. 

Neljän luottamushenkilön li-
säksi työryhmässä ovat muka-
na myös eläkkeelle jäävä kirkko-
herra Hannu Ojalehto ja seura-
kuntayhtymän tiedottaja Sanna 
Krook.

Huomiota 
kaikenikäisiin äänestäjiin
Perinteisten esitteiden lisäksi eh-
dokkaisiin pääsee tutustumaan 
niin lehtien, radion kuin inter-
netin kautta. 

– Viikolla 20 jokainen Tuiran 
kirkkoherranvaaleissa äänioi-
keutettu saa kotiinsa kirjeen vaa-
leista. Kirjeitä lähtee matkaan yli 
31 000, Krook kertoo. 

– On hienoa, että seurakun-
nassa on huomioitu vaalit myös 
ennakkoon budjetoimalla niihin 
rahaa, Lämsä kiittelee.

Ehdolla olevat Niilo Pesonen, 
Jouko Lankinen ja Ari-Pek-
ka Metso ovat Lämsän mukaan 

osallistuneet ennakkoluulotto-
masti vaalityöhön. 

Tuiran seurakunnassa asuu 
paljon eri-ikäistä väkeä: seniorei-
ta, opiskelijoita ja lapsiperheitä. 
Tiedotustyöryhmä onkin pyrki-
nyt huomioimaan tekniikan tar-
joamien mahdollisuuksien lisäksi 
myös sen, että kaiken ikäiset ää-
nestäjät löytäisivät vaalit. 

– Osoitteesta www.oulunseu-
rakunnat.fi/vaalit löytyy vaali-
kone, ehdokkaiden blogit ja vi-
deohaastattelut. Lisäksi heillä 

on henkilökohtaiset profiilit Fa-
cebookissa, Krook ja Lämsä lis-
taavat. 

Ennakkoäänestys 
alkaa maanantaina
Perinteisemmin ehdokkaita on 
voinut lähestyä Tuiran kirkos-
sa pidettyjen vaalisaarnojen jäl-
keen nautituilla kirkkokahveil-
la. Vaikka kirkkomatkat olisivat 
jääneet välistä, vaalisaarnat ovat 
kuunneltavissa myös Oulun seu-
rakuntien vaalisivuilla.

Ennakkoäänestys alkaa ensi 
viikolla. Sitä ennen kolme ehdo-
kasta ovat tentattavina vaalipa-
neelissa sunnuntaina 19. touko-
kuuta. 

– Meillä on valmiina 14 kysy-
mystä, joilla koetamme saada nä-
kyviin eroja ehdokkaiden välillä, 
Lämsä kertoo.

Yleisökin pääsee esittämään 
kysymyksiä. Kysymyksiä voi jät-
tää nimettömänä myös Oulun 
seurakuntien vaalisivuilla.

– Omin sanoin vastaaminen 
vuorovaikutustilanteessa on aina 
eri asia kuin vastausten miettimi-
nen vaalikoneeseen ajan kanssa, 
Lämsä huomauttaa. 

Hänen kokemuksensa mukaan 
seurakunta on usein kirkkoher-
ransa näköinen. 

– Siksi on tärkeää kysellä eh-
dokkailta, mitä he pitävät tärkeä-
nä ja mihin suuntaan laiva meni-
si juuri tämän kapteenin johdolla. 

ElSi SAlOVAARA

Vaalipaneeli su 19.5. kello 19 Tuiran 
kirkossa. Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. Chatissa on 
mahdollisuus esittää kysymyksiä 
tilaisuuden aikana. Ennakkoäänestys 
ma–pe 20.–24.5. ja varsinainen 
vaalipäivä su 26.5. Ks. vaalikuulutus 
sivulta 6 ja Tuiran seurakunnan 
palsta sivulla 19. Lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.fi/vaalit.

Oulun seurakuntayhtymän tiedottaja Sanna Krook ja Tuiran kirkkoherranvaalien 
tiedotustyöryhmän puheenjohtaja Anna-Liisa Lämsä viimeistelivät kaikille 
äänioikeutetuille lähetettävää vaalikirjettä viime viikolla.

E l s i  S a l ovaa ra



6    Nro 19    16.–23.5.2013

Fanita Rauhan Tervehdystä!
Anna palautetta tuoreeltaan

www.facebook.com/rauhantervehdys

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

Hautausmaa talkoilla siistiksi kesään

Muut seurakunnat

La 18.5. klo 10.00 SIIVOUSTALKOOT 
Rukoushuoneella

Su 19.5. klo 11.00 LÄHETYSKOKOUS
Ke 22.5. klo 19.00 SANAN JA  

RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

La 18.5. klo 11-13 Jumalanpalvelus - 
Raamattutunti, koskettavaa musiikkia, todistus-
puheenvuoroja, yhteislaulua, Saarna ja yhteinen 
teehetki. Lämpimästi tervetuloa!

La 25.5. klo 11-12 Nuorten/Perhejumalanpalvelus - reipasta 
musiikkia, jakamista, Sanaa, lastentuokio ja lastenkirkko. Kaikki ikäryhmät 
tervetulleita, pienetkin lapset. Lämpimästi tervetuloa! 
Aamun Sana ja Rukous Arkiaamuisin ma-pe klo 10-11. 
Lämpimästi tervetuloa mukaan keskustelemaan ja rukoushetkeen!

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta 
http://oulu.adventist.fi 
044 530 3953

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 17.5. klo 19.30 LIFT – ilta. La 18.5 klo 11-14 
Rukouslauantai. Su 19.5. klo 11 Lähetys-
jumalanpalvelus (aktiolaisten siunaus), Mikko 
Saukkonen, Tiia-Lotta Ueckermann, Leena Kurki, 
Amanda Sitomaniemi . Pyhäkoulu ja lastenko-
kous. Su 19.5. klo 17 Church@78, Andrey & 

Rachael, Nicki & Neil Berry. Ke 22.5. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, 
Markku Tossavainen, Pirjo Orava, Maaret ja Ari Natunen. To 23.5 klo 13 Päivä-
piirin kevätkauden päätös.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

To 16.5. klo 19 Lähde-ilta, Päivi Tuohimaa, 
Risto Wotschke God’s Bell, rukouspalvelua, 
tarjoilu. Aihe: ”Selvisin”. Pe 17.5. klo 18 Varkki-

ilta 10-14-vuotiaille. La 18.5. klo 18 K-20-ilta, 20-35-vuotiaille. Su 19.5. klo 11 
Aamukirkko, Pyhäkoulu, Saints’ club Jaakko Immonen, Henri Tuhkala. 
Ma 20.5. klo 13 Äiti-lapsipiiri Wotschkeilla, Hukkasenkuja 1 b 15. Ke 22.5. 
klo 13 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta, kastejuhla. KESÄLEIRIT Oulunsalon
Koppanassa: 3.-6.6. Lastenleiri 7-10-vuotiaille ja 13.-16.6. Varkkileiri 11-14 
-vuotiaille. Lisätietoja: www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

• Su 19.5. klo 15.00 Srk-vuosijuhla
 Eero Pokela
• Ti 21.5. klo 18.00 Hyvää Sanomaa
 Kemin Jokke ja Riitta Kakko
• Su 26.5. klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Feija Friman ja Raino Ojala, 
 Ehtoollinen
• Ti 28.5. klo 18.00 Rukouskokous

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

Su 19.5. Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00.  
Sotilaskokous klo 12.30.

Ma 20.5. Koti- ja Veljesliitto klo 13.00.
( Kevätjuhla 26.5. klo 14.00 )

SYDÄMELLISESTI TERVETULOA !!!!

Haravat suihkivat Kempe-
leen kirkonmäellä.

Kottikärryt täyttyvät 
lehdistä, neulasista sekä 

jo ruskistuneista kanervista.
Monen seurakunnan hautaus-

maa laitetaan kesäkuntoon tänä-
kin vuonna talkoovoimin. 

– Tämä on tosi mukava yhtei-
söllinen tapahtuma, hehkuttaa 
pitkänhuiskea mies haravan var-
ressa.

Seurakuntapappi Paulus Pik-
karainen sanoo, että keväinen 
talkoilu on monella tapaa papin 
työtä parhaimmillaan: 

– Tässä eletään tavallista elä-
mää yhdessä. Samalla voimme 
nauttia tästä kauniista kirkonmä-
estä ja vaihtaa kuulumisia seura-

kuntalaisten kanssa, Pikkarainen 
listaa.

Pikkaraisen mielestä konk-
reettinen tekeminen voisi olla 
vahvemminkin osana seurakun-
nallisen työn tekemistä. 

– Monet seurakunnat pyrkivät 
löytämään yhteisöllisiä käytän-
nön työmuotoja. Tällä työotteel-
la me muuten Kempeleessä järjes-
tämme 16. toukokuuta  K-kaupan 
parkkipaikalla Sanaa ja sumppia 
-tapahtuman.

Lauantaina ihmisillä on puu-
ron syönnin ja kahvin juonnin 
lomassa mahdollisuus tutustua 
seurakunnan työntekijöihin. Ko-
timatkalle saa vielä mukaansa 
Raamatun tai virsikirjan. 

Pikkaraisesta olisi ihanteellis-

ta, että jokainen seurakuntalai-
nen tuntisi edes yhden seurakun-
nan työntekijän.

 – Seurakunta haluaa mennä 
uusilla tavoilla paikkoihin, joissa 
ihmiset arkena ovat. Luotamme, 
että Jumala voi johdattaa meidät 
kohtaamaan heitä, jotka eivät vie-

Ihan mukavaa täällä on haravoida, kun 
ei ole omaa pihaa, tuumii Kempeleen 
seurakuntapappi Paulus Pikkarainen.

Tämä on samalla seurustelusakramenttia, toteavat     joka kevät talkoisiin osallistuvat Olavi ja Mirja Holma.

Seurakunnan lastenohjaajien tiimipäivä vaihtui haravointi- ja siivoustalkoiksi. 
Puhdasta jälkeä tekemässä Eila Pelttari ja Hannele Haataja.

Haravan varressa oli nyt paljon enemmän seurakuntalaisia kuin viime vuonna, 
huomioivat Erja Anttila ja Sari Korhonen.

Konkreettinen 
tekeminen 
voisi olla 
vahvemminkin 
osana 
seurakunnallisen 
työn tekemistä.

Paulus Pikkarainen
seurakuntapappi
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Sinappia

Ei aikatauluja, 
ei hommia 
nakitettavana 
tai juttuja 
kirjoitettavana. 

Nähdään 
marraskuussa!

Kesälomani alkaa tulevana lauantaina ja kes-
tää marraskuun alkuun saakka. Pelkältä ke-
sälomalta se ainakin tuntuu ajatuksissani 
nyt, kun kolme päivää töitä on jäljellä. Vi-

rallisesti kyse on äitiysvapaasta, talvilomasta ja ke-
sälomasta – kaikista yhteen putkeen. 

Olen hellinyt mielessäni ajatusta kesälomasta 
syksystä saakka, niin kuin varmasti jokainen töitä 
pukertava. Unelmoin aurinkoisista aamuista kuis-
tilla, jossa voin istuskella isoine mahoineni keinu-
tuolissa ja lueskella – ja jatkaa sen jälkeen vaikka 
päiväunille. 

Ei aikatauluja, ei hommia nakitettavana tai jut-
tuja kirjoitettavana. Jos energiaa jää, kaappien tyh-
jentämisessä ja uudelleen järjestelyssä riittää puu-
haa. Luovan vaiheen iskiessä voin raapustella päi-
väkirjaan kielioppisäännöistä välittämättä. Perin-
nöksi saadun pinnasän-
gynkin saatan maalata 
ja miettiä uusien piha-
kalusteiden paikkoja. 

Jos haluan, minulla 
on myös erittäin paina-
va syy jättäytyä pois pi-
hatöistä ja keskittyä niin 
sanotusti työnjohdolli-
siin tehtäviin. Eli huu-
della ikkunasta, mikä 
tontinnurkka kaipaa vielä haravaa tai mitkä pus-
kat pitää repiä irti. Uusi elämä kasvaa paitsi sisäl-
läni, myös pihamaalla, ja tätäkin ihmettä pääsen 
seuraamaan kellon ympäri. 

Tällä hetkellä päässäni pyörii kymmenittäin 
hoidettavia asioita. En halua, että mikään ylimää-
räinen asia jää roikkumaan ja rasittamaan sijaista-
ni. Minulla on ikävä tapa herätä aamuöisin siihen, 
että nuo hoitamattomat asiat tupsahtavat alitajun-
nasta mieleen. Ja sellaisia herätyksiä en halua.

Olen kuitenkin valmistautunut siihen, että unet 
jäävät tulevina kuukausina vähiin. Ensisynnyttä-
jän tavoin olen imenyt itseeni uteliaisuudella kaik-
ki kokemukset sukulaisilta, ystäviltä ja työpaikan 
kahvipöydästä. Vielä ei onneksi isommin kolota, 
pelota tai ahdista. Koetan suhtautua lisääntymis-
asiaan niin, että koska muutkin ovat siitä ai-
emmin selvinneet, selviän minäkin.

Marraskuussa voin raportoi-
da, miltä paluu töihin tuntuu: 
lomalle jäämiseltä vai pakolli-
selta paluulta arkeen. Siihen 
saakka: näkemiin kaikille! 

ElSi SAlOVAARA

  

Hautausmaa talkoilla siistiksi kesään
lä uskalla kirkkoon. 

Pikkaraisesta olisi hienoa, jos 
seurakunta olisi tuttu jo ennen 
kuin seurakunnan työntekijöille 
tulee tarvetta. 

– Sitten kun sellainen tilan-
ne tulee, muistaisi: soitanpa sille 
työntekijälle, jonka tapasin siellä 
haravointitalkoissa tai siellä kau-
pan parkkipaikalla.

Kempeleen hautausmaata sii-
voamassa oli viime keskiviikko-
na aktiivisia seurakuntalaisia ja 
työntekijöitä.

Esimerkiksi Mirja Holma ja 
Olavi Holma tulevat haravointi-
talkoisiin joka kevät. 

– Eläkeläinenhän on joutilas. 
Ja tämä on samalla seurustelu-
sakramenttia. 

– Mukavahan täällä on käydä 
kesälläkin, näin kauniilla hauta-
usmaalla.

Helena Jäminki keräilee kot-
tikärryyn rumaksi kuivettuneita 
kanervia. 

Kempeleen hautausmaa on hä-
nelle tuttu jo lapsuudesta: 

– Isäni toimi suntiona. Pää-
sin lapsena tuonne kellotapuliin-
kin, kirkonkellojen köysistä vetä-
mään.

Erja Anttila, Eila Pelttari, 
Hannele Haataja, Hilkka Vasala 
ja Sari Korhonen ovat seurakun-
nan lastenohjaajia. 

Heillä keskiviikoksi sovittu 
tiimipäivä vaihtui talkoiluun ul-
koilmassa. 

– Täällä oli paljon enemmän 

seurakuntalaisia haravan varres-
sa kuin viime vuonna, naiset ha-
vainnoivat.

– Hautausmaan siivoaminen 
näyttäisi koskettavan erityises-
ti niitä, joilla on hiljattain tänne 
haudattu omainen, Pelttari sanoo.

Talkooporukka kehuu yhdes-
sä hautausmaata äärettömän kau-
niiksi ja valoisaksi. 

– Niin sanovat aina myös muu-
alta täällä vierailevat.

Lisää hautausmaan siivoajia 
voisi haastaa mukaan vaikkapa 
keskustan kerrostaloista. Moni 
niissä asuva voisi ihan mieluus-
ti ottaa tuntumaa pihapuuhaste-
luihin yhteisellä hautausmaalla.

MiNNA KOliSTAJA

PS: Kokiessani 
elämänmuutoksia 
Rauhan Tervehdyksen 
päätoimittajana toimii 
Minna Kolistaja. Uuden 
toimittajamme Kaisa 
Anttilan esittely on 
sivulla 4.

Täällä rauhoittuu, kiireet jäävät kauas, sanoo hautausmaata kesäkuntoon talkoillut Helena Jäminki.

Tämä on samalla seurustelusakramenttia, toteavat     joka kevät talkoisiin osallistuvat Olavi ja Mirja Holma.

Ku va t :  M inna Ko l i s t a ja
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Miksi luet 
Rauhan 

Tervehdystä? 
Kerro se toimitukselle,  
yhteystiedot sivulla 4.  

Kirjapalkintoja luvassa!

Paikkoja avoinna

Oulujoen kirkkoherrakandidaatit 
asetettiin vaalisijoille

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Yhdistykset

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

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

La 18.5. klo 14 Kevätretki (nyytti-
kestit, Lämsänjärven leirikeskus).
Su 19.5. klo 16.30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat Vesa Pöyhtäri.
Tervetuloa!

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: pe 17.5. klo 18.00 Sirkka ja Pekka Honka-
sella Siivikossa Pudasjärvellä, ti 21.5. klo 19.00 Rantsilan seurakuntatalossa, 
to 23.5. klo 18.30 Raili ja Tapani Kankaalla, Pietiläntie 7, Utajärvi
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset: to 16.5. klo 19.00 Hanna Pihlajamäellä 
ja Ilkka Paajalalla, Hanhitie 4 A 1, Höyhtyä, Oulu
“Lähde valloittamaan Ylläs Siionin virsillä” Ruskaretki Äkäslompoloon 
31.8.-6.9. 2013 reitillä Seinäjoki-Lapua-Kokkola-Raahe-Oulu-Äkäslompolo. 
Matkanjohtajana Hanna Tuura, jolta tarkempia tietoja p. 040 772 1903. 
Ilmoittautuminen viim. 31.5. mennessä Matka-Kyllönen Oy (vastuullinen 
matkanjärjestäjä) gsm 358 (0)40-590 9229
Tervetuloa!

   Kellonkartano  


















La 18.5. klo 15.00 Lastentapahtuma, 
Elina Vidgren, klo 18.00 Nuorten- 
ja Nuortenaikuisten tapahtuma. 
Jonne Pirkola.
Su 19.5. klo 14.00 Raamattutunti 
ja seurat, Eeva ja Mika Pouke, klo 
15.30 Kahvi, klo 16.00 Lauluseurat, 
Ilpo Nurmenniemi, Laitisen tytöt.
Ke 22.5. klo 19.00 Raamattupiiri

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Tarkoitus oli mennä perus-
messuun, missä ei ole mi-
tään erikoisuuksia, mutta 
kun silmiin sattui ilmoitus 

gospelmessusta, niin sinnehän se 
tie sitten vei. Limingan kirkolle 
sain mukaani iiläisen toimittaja-
kollegan Jyri-Jussi Rekisen. Tuu-
min, että pitkän linjan musiikki-
mies olisikin varmaan asiantun-
tevaa seuraa. 

Kirkossa oli nuorekas tunnel-
ma, sillä tulijoita vastaanottivat 
samaisessa messussa isoseksi siu-
nattavat. Nuoret antoivat jokai-
selle tulijalle virsikirjan, jonka 
välissä oli messun ohjelma. 

Se olikin tarpeen, sillä muu-
taman kerran vuodessa kirkossa 
näyttäytyvä ei muuten osaa nous-
ta ylös oikeissa kohdissa – saati 
laulaa muun seurakunnan mu-
kana papille vastaukseksi. 

Jykevällä rummun jytkeellä 
kulkeva alkulaulu Sama taivas, 
sama maa aiheutti reaktion: oikea 
silmä alkoi vuotaa heti! En usko, 
että kyseessä oli allerginen reak-
tio, vaan ihana tunnelma. Vaikka 
kappale oli ennestään tuntema-
ton, tartuin säveleen ja tempau-
duin laulamaan mukana. 

Jyri-Jussi ei laulanut, mutta 
huomasin, että jalka vippaa. Gos-
pelista hänellä oli kuulemma ihan 
eri käsitys: se on sitä mustaihois-
ten kuorolaisten kaavuissaan voi-
mallisesti laulamaa ylistystä. Si-
tä ei kuultu, vaikka nuorten bän-
di hyvin vetikin. Tuumimme, et-
tä Suomessa gospel tarkoittaa il-
meisesti yleensä hengellistä mu-
siikkia ja sitä "oikeaa" gospelia 
kuullakseen on mentävä ison ra-
pakon taakse.

Musiikkimiehenä Jyri-Jussi 

nannut saada kiinni ajatuksen-
juoksusta.  Tyyli puheenparressa 
oli kuitenkin mukavan rento.

Parhaiten mieleeni jäi totea-
mus, jossa pappi vertasi meitä Jee-
suksen opetuslapsiin, jotka eivät 
heti uskoneet tarinoita Jeesuk-
sen ylösnousemuksen jälkeisistä 
ilmestymisistä. Silti Jeesus antoi 
juuri heille käskyn evankeliumin 
levittämisestä, eli nimenomaan 
meidän uskossamme vajavaisten 
ja horjuvien käsiin. 

Jyri-Jussi taasen kiitteli siitä, 
että saarnassa tartuttiin sanojen 
etymologiaan, eli alkuperän tut-
kimiseen. Mutta siitäpä taas nou-
si mieleen toinen kysymys: mikä 
se alkuperäkieli olikaan? Tosin, 
onko sillä väliäkään?

Ehtoollisen nautittuamme 
messu olikin loppusuoralla ja kel-
lo näytti päiväkahviaikaa. Har-
mitti, ettei tarjolla ollut kirkko-
kahveja – ne olisi mieluusti ryys-
tänyt vaikka kirkonpenkissä is-
tuen. 

Onneksi kotimatkalla oli mon-
ta hyvin varusteltua tankkauspis-
tettä. Olokin oli matkaan lähdet-
täessä turvallinen, kiitos lopussa 
saadun Herran siunauksen.

ElSi SAlOVAARA

ARVOSTELE 
MUN MESSU
Gospelmessu helatorstaina 9.5. 
kello 12 Limingan kirkossa. Toi-
mitti Olli Seikkula, musiikista 
vastasi nuorten bändi. Lisäksi 
isoset siunattiin tehtäväänsä.

Arvostele mun messu -palstalla kerrotaan kokemuksia jumalanpalveluk-
sista. Toimituksen väki ei kerro etukäteen jumalanpalveluksen  toimit-
tajalle, millä asialla he kirkonpenkissä ovat. Palstan tavoitteena on pui-
da rehellisesti jumalanpalvelusta ja tehdä sitä kautta messuja tutuik-
si lukijoille.
Jos haluat lähteä toimittajan kanssa messuun, kerro se meille toimi-
tuksen sähköpostiin, toimitus@rauhantervehdys.fi tai soita p. 044 
5626 450.  Palsta julkaistaan noin kerran kuukaudessa.

teki myös huomion messuohjel-
masta: Keitä olivat kappaleiden 
tekijät? Heidän nimiään ei näky-
nyt, eikä kukaan niitä kertonut. 
Vinkkinä siis, että tekijänoike-
uksiin kannattaa kiinnittää huo-
miota! 

Saarnan tullessa vuoroon oli 
mukava yllätys, ettei pastori kii-
vennyt saarnastuoliin vaan puhui 
alttarin edessä – ilman paperei-
ta. Ensin tosin mietin, että nyt on 
tainnut pastorilla jäädä puheen 
valmistelu kesken, sillä en mei-

Tippa linssissä Limingassa

Tuiran seurakunnan saa-
tua uuden johtajan kuun 
lopussa, pääsee myös Ou-
lujoen kirkkoherranvaa-

li vauhtiin. Edellinen viranhalti-
ja Jouni Riipinen siirtyi Rovanie-
men kirkkoherraksi toukokuun 
alussa. Oulujoen vt. kirkkoher-
rana toimii Pentti Kortesluoma.

Oulun hiippakunnan tuomio-
kapituli totesi 7.5. kokouksessaan, 
että Oulujoen seurakunnan kirk-
koherran virkaan kelpoisia haki-
joita on kuusi.

Tuomiokapituli asetti ensim-
mäiselle vaalisijalle Suomussal-
men seurakunnan kirkkoherran 
Risto Kormilaisen.

Toiselle vaalisijalle asetettiin 
Länsi-Turunmaan suomalaisen 
seurakunnan kirkkoherra Juho-
Kopperoinen.

Kolmannelle vaalisijalle tuo-
miokapituli asetti Karjasillan 

seurakunnan kappalaisen Satu 
Saarisen.

Lisäksi tuomiokapituli totesi, 
että Kimmo Helomaa, Ilkka Mä-
kinen ja Petteri Tuulos ovat kel-

poisia ylimääräiselle vaalisijalle.
Oulujen kirkkoherranvaalin 

tarkkaa ajankohtaa ei ole vielä 
päätetty. Todennäköisesti äänes-
tys järjestetään alkusyksystä.

A r k i s to

Oulujoen kirkon lisäksi seurakunnan alueella ovat Yli-Iin ja Ylikiimingin kirkot.
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Olemme miettineet, 
että miten saisimme 
nuoret naiset 
innostumaan. Elämä 
on nykyisin niin 
erilaista. Nuoret ovat 
kiireisiä ja harrastukset 
ovat muuttuneet. 
Ennen kudottiin ja 
virkattiin, nyt eletään 
virtuaalimaailmassa 
tietokoneiden ja 
älypuhelimien keskellä. 
Miten sieltä kukaan 
yhtäkkiä lähtisi 
diakoniapiiriin?

Vapaaehtoinen diakoniatyö on 
Martta Sopaselle kutsumus

Oululainen Martta Sopa-
nen on diakonian vapaa-
ehtoinen jo toisessa pol-
vessa: hänen äitinsä oli 

mukana perustamassa Kuivasjär-
ven diakoniapiiriä 1960-luvulla. 

Sopanen itse on tehnyt vapaa-
ehtoistyötä diakonian parissa 
Tuiran seurakunnassa 1980-lu-
vulta lähtien, minkä johdosta hä-
nelle myönnettiin diakonian va-
paaehtoistyön hopeinen ansio-
merkki. Sen saivat myös muut yh-
tä pitkään mukana olleet vapaa-
ehtoiset.

– Olen aina vastustanut kaik-
kia mitaleja ja sen sellaisia, sillä en 
pidä arvojärjestykseen asettami-
sesta. Tässä kuitenkin perustee-
na oli ainoastaan se, kuinka pit-
kään on ollut mukana. Koen, ettei 
tämä ole yksityisansio, vaan ylei-
nen kunnianosoitus diakonia-
työlle, Sopanen sanoo.

Hänen mielestään on tärkeää, 
että diakoniatyö saa huomiota ja 
sanomaa viedään eteenpäin.

– En haluaisi itselleni julki-
suutta, mutta jos kukaan ei avaa 
suutaan ja puhu diakonian puo-
lesta, se ei myöskään saa näky-
vyyttä, Sopanen pohtii.

Nuoria vaikea
saada mukaan
Sopanen kertoo, että diakonia-
piiri ja sen toiminta ovat muut-
tuneet vuosien varrella. Kuivas-
järven diakoniapiiri muun muas-
sa yhdistettiin Pyhän Luukkaan 
piiriin.

– Aiemmin pidimme myyjäi-
siä, joissa oli leivonnaisia, käsitöi-
tä ja arvontaa. Nyt meitä on vä-
hemmän ja toiminta on enem-
mänkin juttelemista, kuulumis-
ten vaihtamista.

Mukaan kaivattaisiin nuoria, 
jotta toiminta jatkuisi ja pysyisi 
vireänä. Mutta miten nuoria saa-
taisiin houkuteltua mukaan?

– Sitä mekin olemme mietti-
neet, että miten saisimme nuo-
ret naiset innostumaan. Elämä 
on nykyisin niin erilaista. Nuoret 
ovat kiireisiä ja harrastukset ovat 
muuttuneet. Ennen kudottiin ja 
virkattiin, nyt eletään virtuaali-
maailmassa tietokoneiden ja äly-
puhelimien keskellä. Miten siel-
tä kukaan yhtäkkiä lähtisi diako-
niapiiriin?

Sopanen uskoo, että kiinnos-
tus voisi syttyä helpoiten lapsilla.

– Isovanhemmille olisi työ-
kenttää siinä, että he siirtäisivät 
kädentaitojaan lapsenlapsilleen. 
Nykyisin kaikki ostetaan valmii-
na kaupasta, mutta ennen van-
haan ei ollut sellaista vaihtoeh-
toa. Sukat ja lapaset oli osattava 
tehdä itse.

Ei vain yhtä
oikeaa tapaa auttaa
Toisten ihmisten auttaminen on 

aina ollut Sopaselle tärkeää. Hän 
muistuttaa, että auttaa voi hyvin 
monella tavalla. Pienilläkin asi-
oilla voi olla suuri merkitys.

– Diakoniatyö on läsnäoloa. 
Ihan vain kuuntelemalla toista 
ihmistä tai rukoilemalla toisen 

puolesta voi auttaa.
Sopanen vierailee säännölli-

sesti palvelutalossa katsomassa 
ystäväänsä.

– Siellä on paljon sellaisia, jot-
ka tarvitsisivat keskustelukump-
pania. Hoitajat ovat mahtavia, 
mutta he eivät ehdi kaikkea.

Avun antajat ja sitä tarvitsevat 

Diakonian vapaaehtoistyön hopeinen 
ansiomerkki jaettiin 1980-luvulta 
saakka mukana olleille Tuiran 
seurakunnan juhlassa, joka oli Sopasen 
mielestä yksi parhaiten järjestettyjä 
seurakunnan tapahtumia.

kohtaavat Sopasen mukaan joh-
datuksen kautta.

– Jumala lähettää auttamaan. 
Tapasin kerran miehen, joka pyy-
si rahaa ostaakseen makkaraa. 
Sanoin, etten mielelläni anna ra-
haa, mutta makkaraa voin antaa. 
Menimme sitten yhdessä osta-
maan hänelle makkaraa ja leipää, 

Martta Sopanen toivoo, että diakonian vapaaehtoistyöhön löytyisi innokkaita nuoria jatkamaan toimintaa.

Sopanen hymyilee.
Toisinaan tulee vastaan myös 

tilanteita, joissa haluaisi auttaa, 
mutta ei voi.

– Joskus on joku tullut oven 
taakse lappu kädessään myymään 
jotain saadakseen rahaa, mutta en 
ole uskaltanut avata ovea. Kaik-
kea ei pysty tekemään, vaikka se 
jääkin vaivaamaan, Sopanen sa-
noo.

Hän muistuttaa, ettei autta-
mista pidä myöskään tehdä oman 
jaksamisensa kustannuksella.

– Rakasta lähimmäistäsi, niin 
kuin itseäsi. Täytyy siis muistaa 
huolehtia myös itsestään.

KATJA KiiSKiNEN

Ojenna auttava kätesi

Seurakunnissa on vapaaehtoista auttamistoimintaa. Tässä muutamia esimerkkejä, kuinka 

seurakuntalaiset voivat toimia toistensa hyväksi.

•	 Lähimmäispalvelu	on	ruohonjuuritason	toimintaa,	jossa	vapaaehtoiset	vierailevat	kotona	tai	 laitoksissa	

asuvien	vanhusten	luona.	Lähimmäispalvelua	voi	toteuttaa	myös	raamattu-	ja	rukouspiireissä	rukoilemal-

la apua tarvitsevien puolesta.

•	 Vapaaehtoistyötä	voi	tehdä	myös	seurakuntien	järjestämissä	työttömien	ja	vähävaraisten	ruokailuissa,	jois-

sa on tarjolla ruuanvalmistusta ja muita keittiötöitä.

•	 Diakoniapiirit	huolehtivat	aiemmin	lähialueensa	avustustoiminnasta	keräämällä	varoja	esimerkiksi	myy-

jäisillä oman alueensa avuntarvitsijoille. Nykyisin ainakin Oulun seurakuntien diakoniapiirit tekevät entis-

tä enemmän yhtenäistä auttamistyötä. Piirit järjestävät myyjäisiä, tapahtumia ja muita tempauksia, joilla 

kerätään varoja seurakuntien yhteiseen diakoniatyöhön.

•	 Auttamaan	pääsee	ottamalla	yhteyttä	oman	alueensa	diakoniatyöntekijään	tai	menemällä	mukaan	itse-

ään kiinnostavaan toimintaan.

•	 Hyvä	kanava	on	myös	Suurella	sydämellä	-sivusto	netissä	(www.suurellasydamella.fi).	Siellä	voi	ilmoittaa	

oman kiinnostuksensa mukaan, millä tavalla haluaisi auttaa tai vastata sinne jätettyihin hakuilmoituksiin.

Ku va t :  K a t ja  K i i s k in e n
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Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz, 
www.radiodei.fi
Su 19.5. klo 8.45. Radiopyhäkou-
lussa lastenohjaaja Eveliina Kor-
kea-aho Karjasillan seurakunnas-
ta kertoo helluntaista. Valtakun-
nallinen lähetys.
Aluelähetys su 19.5. klo 9.55–12:
Klo 10 messu Kiimingin kirkos-
ta. Messun toimittaa Juha Tahko-
korpi, ja saarnan pitää teologian 
ylioppilas Ville Niva. Musiikista 
vastaavat kanttori Sari Wallin ja 
Kirkkokuoro. Virret: 125, 117: 1-4, 
119, 232, 567: 2,3.
Klo 11.15 Armonpulla. "Auttaja-
kin tarvitsee apua". Karjasillan 
seurakunnan pastori Maija Kont-
tinen tutki Jokelan koulusurman 
auttamistyöhön osallistuneiden 
seurakunnan työntekijöiden jak-
samista vaikeassa kriisityössä. MB
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa on vieraana Tuiran 
kirkkoherranvaalien tiedotustyö-
ryhmän puheenjohtaja Anna-Lii-
sa Lämsä. MP
Ma 20.5. klo 18–19.15 Rukousra-
diossa puhutaan rukouksesta sai-
rauden ja kärsimyksen keskellä. 
Vieraana on sairaalassa lapsityötä 
tekevä Auli Kipinä Oulun ev.lut. 
seurakunnista. Ohjelmassa ru-
koillaan Oulun seudun ihmis-
ten lähettämien aiheiden puoles-
ta. Lisätietoja oulunseurakunnat.
fi/rukousradio. Alueellinen lähe-
tys. MP

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

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Klo 21.35–22.35 Elämänkou-
lu. Pelottavatko itsemurhakan-
didaatit rekkakuskia? Millaisia 
enkeleitä tiellä on ollut mukana? 
Entä kuinka jatkuvasti tienpäällä 
oleva mies hoitaa seurakuntayh-
teyttään ja hengellistä elämäänsä? 
Haastateltavana rovaniemeläinen 
Mika Mäkelä. Valtakunnallinen
lähetys. MB
Toivon päivä
Juttuarkisto osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/radio
Kotimaa24-uutiset maanantais-
ta torstaihin klo 16.20.
Ke 15.5. klo 16.40 Vanhoillisles-
tadiolaisuus on yli satavuotisen 
historiansa ajan hakenut tasapai-
noa kirkon kanssa. Vanhoillisles-
tadiolaisesta seurakuntaopista 
kertoo SRK:n kustannuspäällik-
kö ja tutkija, FT Ari-Pekka Palo-
la. Uusinta. MP
Pe 17.5. klo 14.40 Päivän valin-
nassa pohditaan millä keinoilla
kirkkoherranvaaleja voi tuoda lä-
hemmäs seurakuntalaisia. Haas-
tattelussa on Tuiran kirkkoher-
ranvaalien tiedotustyöryhmän 
puheenjohtaja Anna-Liisa Lämsä.
MP
Ke 22.5. klo 16.40 Herätys eilen ja 
tänään. Kempeleessä asuva Pirjo
Luokkala kertoo vanhoillislesta-
diolaisesta uskostaan. Uusinta. 
MP

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 19.5. klo 9.45 Radiopyhäkou-

lussa lastenohjaaja Eveliina Kor-
kea-aho Karjasillan seurakunnas-
ta kertoo helluntaista.
Klo 10 radiojumalanpalvelus Ni-
valan kirkosta.

Suora nettilähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi 
Lähetykset tallennetaan
Virtuaalikirkon videoarkistoon.
Su 19.5. klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta. Messun toimittaa 
Ari-Pekka Metso, ja häntä avus-
taa Jouko Lankinen. Musiikis-
ta vastaavat kanttori Lauri-Kalle 
Kallunki, urkuri Péter Marosvá-

ri ja Kiimingin poikakuoro Poh-
jantähdet, Jarkko Metsänheimon 
johdolla.
Su 19.5. klo 19 Tuiran kirkkoher-
ranvaalien vaalipaneeli. Chat on 
avoinna lähetyksen ajan.

Radio YlE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 19.5. klo 10 Kuopion Kirkko-
päivien jumalanpalvelus Alavan 
kirkosta.
Su 19.5. klo 11 Ortodoksinen li-
turgia Pyhän Kolminaisuuden 
katedraalista Oulusta klo 11.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15–

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

Suosikkisananlaskuni
A nn i  K innu n e n

JuKKA KäRKKäinEn
Nuorisotyönohjaaja, Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Sananl. 11:15 
Pahoin käy sen, joka vierasta takaa, huolilta välttyy, joka kädenlyöntiä 
karttaa.

Mitä sananlasku tarkoittaa sinulle?
Tämä tuli mieleen uutisia katsoessa, kun ykkösuutisena oli Kreikan 
velkakriisi. Minulla ei ole mitään Kreikkaa vastaan. Mutta siellä ne, 
joilla on rahaa, eivät maksa veroja, vaan ovat siirtäneet ne veropara-
tiisiin. Eikä Kreikka pääse siltä tieltä pois, jos se ei itse ota itseään nis-
kasta kiinni.

On olemassa sanonta, että sääli on sairautta sosiaalityössä. Jos ih-
minen on hankauksessa itsensä kanssa, paras tapa on auttaa ihmistä 
rohkaistumaan. Kärsivä lähimmäinen tarvitsee apua, mutta se ei vält-
tämässä ole rahaa. Toinen voi tarvita enemmän rohkeutta. Pakotetaan 
hänet ottamaan vastuuta omasta elämästä.

Missä tilanteessa käytättäisit sananlaskua?
Henkilökohtaisella tasolla on pakko lähteä siitä, että joudumme nöyr-
tymään kohtaamamme kärsimyksen edessä. Emme välttämättä saa si-
tä takaisin, mitä olemme antamassa pois.

MARJO HäKKiNEN

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

6.25, toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50–19, 
lauantaisin klo 18.

YlE TV1
Su 19.5. klo 10 helluntaipäivän 
messu Lapuan tuomiokirkossa 
ja seppeleen lasku kaatuneitten 
muistopäivänä.

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

Tuiran kirkkoherraehdokkaat 
keskustelevat Virtuaalikirkossa

Tuiran kirkkoherranvaalin ehdokkaat ko-
koontuvat tulevana sunnuntaina 19.5. klo 
19 Tuiran kirkolle  vaalipaneeliin. Mukaan 
pääsee myös internetin välityksellä, sillä ti-

laisuus lähetetään suorana lähetyksenä osoittees-
sa virtuaalikirkko.fi. Se julkaistaan myöhemmin 
myös Virtuaalikirkon videoarkistossa.

Reilun tunnin mittaisen vaalipaneelin aikana 
haetaan ehdokkaiden välisiä eroavaisuuksia kes-
kustelun kautta. Kysymykset ovat samantyyppi-

siä kuin vaalikoneessa, mutta niihin voi nyt vas-
tata persoonallisemmin kuin verkossa.

Lisäksi ehdokkailta tentataan muun muassa 
sitä, miksi heidän vaalisaarnoistaan tuli sellaisia 
kuin tuli? Entä mitkä ovat heidän heikkoutensa 
ja vahvuutensa?

Kysymyksiä voi lähettää myös ennakkoon Ou-
lun seurakuntien facebook-sivulla tai osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/vaali.

Lue juttu tämän lehden sivulta 5.

"Myös auttaja voi tarvita apua". Ar-
monpulla-ohjelmassa vieraileva Kar-
jasillan seurakunnan pastori Maija 
Konttinen haastatteli Jokelan koulus-
urman uhreja auttaneita seurakunnan 
työntekijöitä. Millaista apua he itse sai-
vat vaikean kriisin käsittelyyn? 

Maija Konttinen on vieraana Ou-
lun ev.lut. seurakuntien tuottamassa 
Armonpulla-ohjelmassa sunnuntaina 
19.5. kello 11.15 Radio Deissä.

Sunnuntaina 2.6. kello 11.15 hän 
kertoo Armonpullassa oman elämän-
sä kipukohdasta eli isän vakavasta sai-
raudesta, ajasta jolloin tarvittiin paljon 
rukousta ja uskoa Jumalan puoleen.

Armonpullat toimittaa Marja Bloms-
ter. Ohjelmat ovat kuultavissa myös Ra-
dio Dein nettiarkistossa ilmestymisensä 
jälkeen. Linkki Armonpullien arkistoon 
löytyy osoitteesta www.oulunseurakun-
nat.fi/kuunteleohjelmia.

Pastori Maija Konttinen puhuu 
kirkon kriisityöstä Radio Deissä
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Ap.t. 2: 1-13 
Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat 
kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului 
taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju 
tuulenpuuska, ja se täytti koko sen talon, 
jossa he olivat. He näkivät tulenlieskoja, 
kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat 
itse kunkin päälle. He tulivat täyteen Pyhää 
Henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä 
Henki antoi heille puhuttavaksi.
    Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, 
joita oli tullut sinne kaikkien kansojen 
keskuudesta, mitä taivaan alla on. Kun tämä 
ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä, 
ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen 
kuuli puhuttavan omaa kieltään. He kysyivät 
ihmeissään: "Eivätkö nuo, jotka puhuvat, 
ole kaikki galilealaisia? Kuinka me sitten 
kuulemme kukin oman synnyinmaamme 
kieltä? Meitä on täällä partilaisia, 
meedialaisia ja elamilaisia, meitä on 
Mesopotamiasta, Juudeasta ja Kappadokiasta, 
Pontoksesta ja Aasian maakunnasta, 
Frygiasta, Pamfyliasta, Egyptistä ja 
Libyasta Kyrenen seudulta, meitä on tullut 
Roomasta, toiset meistä ovat syntyperäisiä 
juutalaisia, toiset uskoomme kääntyneitä, 
meitä on kreetalaisia ja arabialaisia - ja me 
kaikki kuulemme heidän julistavan omalla 
kielellämme Jumalan suuria tekoja."
    He eivät tienneet, mitä ajatella. ihmeissään 
he kyselivät toinen toiseltaan: "Mitä tämä 
oikein on?" Mutta jotkut pilkkasivat: "He ovat 
juovuksissa, makeaa viiniä täynnä." 

Joh. 14: 23-29 
Jeesus sanoi opetuslapsilleen:
    "Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa 
minun sanaani. Minun isäni rakastaa häntä, 
ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme 
asumaan hänen luokseen. Se, joka ei minua 
rakasta, ei noudata minun sanaani - mutta 
sana, jonka te kuulette, ei ole minun omani, 
vaan isän, joka on minut lähettänyt.
    Tämän minä olen puhunut teille nyt, kun 
vielä olen teidän luonanne. Puolustaja, Pyhä 
Henki, jonka isä minun nimessäni lähettää, 
opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne 
kaiken, mitä olen teille puhunut.
    Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani 
minä annan teille, en sellaista jonka 
maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko 
epätoivoon. Kuulittehan, mitä sanoin: 
minä menen pois, mutta tulen taas teidän 
luoksenne. Jos rakastaisitte minua, te 
iloitsisitte siitä, että minä menen isän luo, 
sillä isä on minua suurempi. Olen puhunut 
tästä jo nyt, jotta te uskoisitte, kun se 
tapahtuu." 

Vietimme kummipoikani Juhanan syntymäpäiväjuhlaa.  Hänen äitinsä oli leiponut usko-
mattoman hienon autonmuotoisen täytekakun. Setäni ja minä päätimme kilpailla kumpi 
syö enemmän kakkua. Kilpailu päättyi ratkaisemattomana ylituomarin päätöksellä.

Täytekakun päällä paloi kuusi kynttilää. Ensi sunnuntaina vietetään  myös syntymä-
päivää. Silloin vietämme kristillisen seurakunnan, kirkon syntymäpäivää. Tuolloin täy-
tekakun päällä on enemmän kynttilöitä. Jeesuksen taivaaseenastumisen jälkeen koitti  
päivä, josta Jeesus puhui opetuslapsilleen, seuraajilleen: ”Puolustaja, Pyhä Henki, jonka 
Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä 
olen teille puhunut. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista 
jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.” Viimein tuo päivä saa-
pui: ”Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti 
koko sen talon, jossa he olivat.”

Pyhään Henkeen liitetään sanat puolustaa, rohkaisee ja lohduttaa, herättää ja vahvis-
taa uskoa, vahvistaa ihmisten välistä yhteyttä ja rakkautta. Martti Luther selitti kolmatta 
uskontunnustuksen osaa eli Pyhää Henkeä käsittelevää osaa Vähässä katekismuksessaan 
näin: ”uskon, etten voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Herraani Jeesukseen Kris-
tukseen enkä päästä hänen luokseen, vaan että Pyhä Henki on kutsunut minut evanke-
liumin välityksellä, valaissut minut lahjoillaan, pyhittänyt ja säilyttänyt minut oikeassa 
uskossa.”

Virressä  454 lauletaan: ”Uskovia on paljon, ruumis on yksi, yksi seurakunta. Uskovia 
on paljon, ruumis on yksi. Hän yhdistää meidät.” Tuo viimeinen lause päättää kaikki 5 
säkeistöä: Hän yhdistää meidät. Jumalan rakkaus on ihmeellistä, kummallista. Jumala on 
rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka Häneen 
uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.  Vaikka olemmekin niin eri-
laisia, meillä on kuitenkin  yhteinen usko, joka liittää meidät Kristukseen ja toisiimme, 
kuten apostoli Paavali kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessä korinttilaisille: ”Te olette Kris-
tuksen ruumis, ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen.”

JUHA VäHäKANgAS
pastori, Karjasillan seurakunta

Sanan aika

Anna elämälle 
suunta ja tarkoitus

Sunnuntai 19.5.2013
Psalmi: Ps. 68: 5-11

1. lukukappale: Hes. 36:24-28
2. lukukappale: Ap.t. 2:1-13
Evankeliumi: Joh. 14:23-29
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Tuhansien Lähi-idän uutisten mies
Toimittaja Heikki Kangas 
taustoittaa Lähi-idän 
tapahtumia ja rukoilee 
rauhaa maailman 
kriisipesäkkeeseen. Hän 
on asunut perheensä 
kanssa Israelissa yli 
20 vuotta. Kankaan 
viikoittaisia Israel-
raportteja on kuultu yli 
kymmenen vuoden ajan 
Radio Deissä.

Eletään 1980-luvun loppua. 
Ulkomaantoimittaja Heik-
ki Kangas istuu Helsingis-
sä Kotimaa-lehden toimi-

tuksessa ja selaa uutisia palestii-
nalaisten ensimmäisen kansan-
nousun, intifadan, tapahtumista. 

Uutiset Israelista ja palestii-
nalaisalueilta eivät hätkäytä ko-
kenutta toimittajaa. Kahakoinnit 
ja verenvuodatus eivät ole uutta 
kuohuvassa Lähi-idässä.

Rutiininomainen uutisseu-
ranta saa kuitenkin uuden ulot-
tuvuuden, kun mies tapahtumi-
en vaivaamana kaivaa Raama-
tun hyllystä, ja alkaa tutkia kir-
jan profetioiden merkityksiä tä-
hän päivään.

”lähde siihen 
maahan jonka 
minä sinulle osoitan”
Intensiivisestä Raamatun luvus-
ta alkaa sisäinen matka, joka joh-
taa lopulta muuttokuorman pak-
kaamiseen sekä tutun ja turval-
lisen Suomen hylkäämiseen: ”Jä-
tä maasi ja kansasi, ja lähde sii-
hen maahan, jonka minä sinul-
le osoitan.”

Uusi koti on Israel, terroriteko-
jen ympäristö, maailman median 
polttopiste ja kesto-otsikoiden maa.

Heikki Kangas toteaa yksin-
kertaisesti saaneensa Jumalalta 
kutsun lähteä: ”Siunaa Israelia, 
äläkä kiroa.”

– Raamattua tutkiessani oival-
sin vähitellen, että Jumala ei suin-
kaan ole hyljännyt omaisuuskan-
saansa juutalaisia, kuten olin ai-
emmin ajatellut. 

– Jumala toteuttaa iankaikkis-
ta suunnitelmaansa yhä juuta-
laisen kansan kautta, myös tässä 
ajassa. Tuo päätelmä mullisti aja-
tusmaailmani, Kangas muistaa.

Toimittaja kiinnostui Israelis-
ta yhä enemmän myös ammatilli-
sesti, vaikka oli tutkinut Lähi-itää 
ja kirjoittanut sen tematiikasta jo 
vuosien ajan.

Rikkiviisaat ajatelmat rauhan-
ratkaisuista katosivat, kun muut-
to Israeliin merkitsi syväsukellus-
ta monitasoisen ongelman kes-
kelle. Muutto merkitsi myös tu-
tustumista tyystin toisenlaiseen 
kulttuuriin ja arjen epäsäntilli-
siin rutiineihin. 

länsimainen 
logiikka ei 
lähi-idässä toimi
Heikki Kankaan kynästä on li-
ki 30 vuoden aikana syntynyt tu-
hansia Lähi-idän uutisia ja taus-
ta-artikkeleita alueen historiasta, 
kulttuurista ja uskonnoista. 

Kangas toimii Israelissa myös 
suomalaisryhmien matkaoppaa-
na. Hän pitää lisäksi tiivistä yh-
teyttä Suomeen humanitäärisen 
avustusjärjestön Lev Hatsafonin 
(Pohjoisen Sydän) asiamiehenä ja 
toimittaa Polttopisteessä-lehteä.

Parituntisessa haastattelussa 
Lähi-idän vaikeaa tilannetta on 
hankala tiivistää.

– Seuraan työssäni niin juuta-
laisten kuin palestiinalaisten ajat-
telua ja tekoja. Pyrin ymmärtä-
mään molempia osapuolia, mut-
ta se on eri asian kuin hyväksyä 
väkivaltaiset ratkaisut.

rustaa Lähi-itään islamilaisen yh-
tenäisvaltion.

Arabimaitten keskeneräiset 
kumoukset tekevät tilanteesta 
epävakaan, vaikka myös Syyrias-
sa ja Jordaniassa on nousemassa 
muslimiveljeskunta vahvana po-
liittisena voimana. 

– Jos ne onnistuisivat Lähi-
idässä luomaan kalifaatin, se ta-
voittelisi jatkossa maailmanval-
taa.

Juutalaisen ja arabin 
pari joutuu miettimään 
asuinpaikkansa
Israelin arjessa on Kankaan mu-
kaan yllättävänkin sopuisaa juu-
talaisten ja arabien kesken.

Etnisten ryhmien lapset käy-
vät erillisiä kouluja. Monilla työ-
paikoilla on sen sijaan molempia 
kansallisuuksia.

Seka-avioliitot ovat erittäin 
harvinaisia. Jos juutalainen ja 
arabi uskaltautuvat yhteen, he 
asettuvat ulkomaille tai elävät 
jossakin Israelin sekulaarissa (us-
konnosta vieraantuneessa) kau-
punkiyhteisössä. 

Avioituminen eriuskoisen 
kanssa tulkitaan maassa jopa pet-
turuudeksi.

Samoin ääriortodoksit suhtau-
tuvat Jeesukseen uskoviin messi-
aanisiin juutalaisiin. Heidät lei-
mataan luopioiksi, jotka ovat 
kääntyneet juutalaisten "vainoo-
jien uskoon". 

Suurin osa juutalaisista on 
muuttanut maahan toisen maail-
mansodan jälkeen. Natsi-Saksan 
vainoista selvinneitä elää Israelis-
sa yhä noin 200 000. Melkein joka 
perheellä on sukulaisia, jotka ei-
vät palanneet kuolemanleireiltä. 

Heprea elvytettiin 
käyttökieleksi, jolla on 
haastava kirjoitusasu
Israel on mielenkiintoinen sula-
tusuuni, johon on virrannut juu-
talaisia yli sadasta maasta. 

Eretz Israel eli Israelin maa on 
yhdistävä tekijä, ja monet juuta-
laiset kokevat sen ainoaksi pai-
kaksi, jossa he voivat asua tur-
vassa. 

Toinen yhdistävä linkki on 
käyttökieleksi elvytetty heprea.

Kirjoitusasu on aikuisel-
le maahanmuuttajalle outo, sillä 
siitä puuttuvat vokaalit. Ne on it-
se "pääteltävä" paikalleen. 

– Sanomalehden lukeminen 
on minullekin yhä työlästä, vaik-
ka olen asunut maassa pitkään. 
Raamatun tekstien luku on hel-
pompaa, koska sinne heprean vo-
kaalit on merkitty pisteillä, Kan-
gas selittää.

Suuri osa 
ortodoksijuutalaisista 
ei käy päivätöissä
Uskonnollisia ortodoksijuuta-
laisia on Israelissa paljon, Heis-
tä erottuvin ryhmä ovat äärior-
todoksit tummissa puvuissaan, 
parroissaan ja poskikiharoissaan. 
Heitä näkee kuvissa rukoilemas-
sa Jerusalemin Vanhan kaupun-
gin Itkumuurilla. 

Valtaväestö suhtautuu orto-
doksijuutalaisiin yleensä ymmär-
täväisesti. Iso konfliktin aihe on 
asepalvelus, jota ääriortodoksit 
eivät suorita. 

Suuri osa heistä ei käy myös-
kään päivätöissä, vaan elää niu-

Yli 20 vuotta Israelissa asunut Heikki Kangas kokee saaneensa Jumalalta kutsun lähteä. Kankaan viikoittaisia Israel-raportteja on kuultu Radio Deissä jo yli 10 vuoden ajan.

Länsimaiset logiikat eivät toi-
mi Lähi-idässä. Kangas ottaa esi-
merkiksi itsemurhapommitukset. 
Lännessä on vaikea käsittää, mik-
si joku haluaa surmata itsensä ja 
vielä toisiakin. 

Neuvotteluyritykset 
kariutuvat, enemmistö 
kansasta haluaa rauhaa
Osapuolten neuvotteluyritykset 
kariutuvan turhauttavan usein 
umpikujaan. Kankaan mukaan 
Israelissa enemmistö kansasta ha-
luaa rauhaa. 

– Esimerkiksi pääministeri 
Benjamin Netanjahu antoi kau-
tensa alussa vajaat neljä vuotta 
sitten lupauksen, että maa jaetaan 
kahdeksi valtioksi kahdelle kan-
salle, mutta palestiinalaiset eivät 
siihen suostuneet.

Alueen uskonnollinen viiteke-
hys selventää tilannetta.

Palestiinalaisjärjestö Hamas 
on syntynyt Egyptin muslimivel-
jeskunnan suojassa. Niillä on yh-
täläinen perustavoite: Israelin eli-
minoiminen. 

Nämä ääriliikkeet haluavat pe-

Raamattua tutkiessani 
oivalsin vähitellen, 
että Jumala ei 
suinkaan ole hyljännyt 
omaisuuskansaansa 
juutalaisia, kuten olin 
aiemmin ajatellut. 
– Jumala toteuttaa 
iankaikkista 
suunnitelmaansa 
yhä juutalaisen 
kansan kautta, 
myös tässä ajassa.
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Tuhansien Lähi-idän uutisten mies

• 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

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

Hautauspalveluja

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

HAUTAKIVIEN OIKAISUT
040-718 3141

OULUN SEUTU
Ruffix Oy

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

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

Myös laitos- ja kotikäynnit

Palveluja tarjotaan

kasti lapsilisien sekä Israelin val-
tion ja amerikkalaisten juutalais-
järjestöjen stipendeillä. 

Kun Israelin juutalaiset kään-
tyvät Jeesukseen uskoviksi, he ei-
vät halua erottautua valtaväestös-
tä eivätkä kieltää syntyperäänsä. 
He ovat työelämässä kuten muut-
kin. Uudestisyntyneet messiaa-
niset juutalaiset palvelevat pää-
sääntöisesti yhteiskunnassa kuten 
muutkin: miehet käyvät kolmi-, 
naiset kaksivuotisen armeijan. 

– Sekulaari eli uskonnosta vie-
raantunut väestö toivoisi äärior-
todokseilta  tasapuolisempaa vas-
tuunjakoa yhteiskuntapalvelussa. 
Kun keskusta voitti helmikuussa 
vaalit, kiista armeijasta oli yksi iso 
syy ääriortodoksien ja oikeiston 
tappioon, Kangas arvioi.

Israelin vajaasta 8 miljoonas-
ta asukkaasta noin 1,5 miljoonaa 
on arabeja tai muita vähemmis-
töjä. Pääosin he ovat islaminus-
koisia, mutta joukkoon mahtuu 
myös arabikristittyjä. 

Messiaanisia juutalaisia on 
maassa noin 20 000. Messiaani-
set seurakunnat eivät ole suljet-

Yli 20 vuotta Israelissa asunut Heikki Kangas kokee saaneensa Jumalalta kutsun lähteä. Kankaan viikoittaisia Israel-raportteja on kuultu Radio Deissä jo yli 10 vuoden ajan.

Kangas ja perhe ovat 
saaneet osansa 
sodan kauhuista
Heikki Kangas on elänyt Israelis-
sa viiden eri sotatilan ajan. Perhe 
–  vaimo, neljä lasta ja lastenlap-
set sekä kaksi koiraa – ovat saa-
neet osansa kauhuista. 

Viimeisin läheltä piti -tilanne 
sattui viime marraskuussa.

 Heikki Kangas oli ulkoilutta-
massa koiria, kun sireenit soivat. 

– Isompi koira, joka pelkää ko-
vasti hälytysääntä, pinkaisi ko-
tiin. Itse huomasin kännykän jää-
neen kotiin. Tietysti perheenjäse-
net huolestuivat, kun koira juoksi 
henkihieverissä kotiin. 

– Heittäydyin peltoaukeal-
la maahan ja panin kädet pääni 
suojaksi. Pienempi koirani puk-
ki minua kuonollaan, ikään kuin 
tarkistaakseen, olenko kunnossa. 

– Muutaman sadan metrin 
päähän tipahtaneen raketin isku-
voima oli raju. Jopa kahden kilo-
metrin päässä kotonamme muut 
tunsivat, kun raketin räjähdys tä-
risti taloa.

israelissa törmää 
jatkuvasti juutalaisten 
ennakkoluuloihin
Heikki Kangas kertoo löytäneen-
sä erityisesti Jeremian kirjasta 
profetioita, jotka vahvistavat Ju-
malan valintasuunnitelmaa. 

– Israelin olemassaolo on oi-
keutettu, ja meidän tulee siuna-
ta Israelia. Myös Jeesusta koske-
vat profetiat tulevat jatkuvasti 
vastaan Vanhassa testamentissa, 
Kangas toteaa. 

Juutalaisilla uskonnonopetuk-
sen pohjana on sama Vanha testa-
mentti kuin kristityilläkin.

– Israelissa kuitenkin törmää 
jatkuvasti juutalaisten ennakko-
luuloihin, joskus jopa avoimeen 
vihamielisyyteen, kun on kyse 
kristinuskosta.

Juutalaisille on opetettu, mi-
tä "kristityt" tekivät ristiretkil-
lä. Historian karmivimpana esi-
merkkinä on Hitlerin Saksan ho-
lokausti. 

– Tämä on surullista histori-
aa. On ymmärrettävää, jos juuta-
laiset epäilevät kristittyjen ”vilpi-
töntä rakkautta” ja halua siunata. 

– Kristinuskon nimissä on 
valitettavasti aina toiminut nii-
tä, jotka ovat kehottaneet tap-
pamaan ja vainoamaan Jumalan 
valittua kansaa. He eivät kuiten-
kaan edusta aitoa kristillisyyttä 
tai Jeesusta.

Kankaan mukaan ennakko-
asenteissa on vielä paljon puret-
tavaa.

Kivet ovat pudonneet ainakin 
tämän miehen kädestä. Sen ver-
ran on Lähi-itä opettanut.

MARJA BlOMSTER

tuja yhteisöjä, vaan sinne voivat 
tulla arabit tai ketkä tahansa.  Sa-
moin on kristillisiä arabiseura-
kuntia, jotka ovat valmiita otta-
maan vastaan juutalaisia. 

– Tämä on vahva merkki rau-
han mahdollisuudesta, jonka Jee-
sus rakentaa, Kangas uskoo. 

Israelissa maallistuneetkin 
juutalaiset noudattavat uskon-
nollisia traditioita. 

Mar jo  B lo ms te r

Juutalaisille on opetettu, 
mitä "kristityt" 
tekivät ristiretkillä. 
Historian karmivimpana 
esimerkkinä on Hitlerin 
Saksan holokausti. 
– Tämä on surullista 
historiaa. On 
ymmärrettävää, jos 
juutalaiset epäilevät 
kristittyjen ”vilpitöntä 
rakkautta” ja halua 
siunata. 

Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute
@kotimaa.fi 

020 754 2267
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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
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa	Rahkola,	p.	040	5912	653
Erityisnuorisotyöntekijä
Anja	Saukkomaa,	p.	040	5747	119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
Leila	Virén,	p.	040	5025	010
Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot 
puhelimitse	tai	sähköpostilla	markku.palosaari@evl.fi

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

Metso saarnasi tuiralaisille

L au r i  Ku ja la

Tuiran seurakunnassa pi-
detään kirkkoherranvaalit 
toukokuun loppupuolella. 
Kolmelta kirkkoherrakan-
didaatilta kuultiin sitä 

ennen vaalisaarnat Tui-
ran kirkossa. Sunnuntai-
na 12.5. kolmantena vaa-
lisaarnansa piti Ari-pekka 
Metso (kuvassa). 

Messun jälkeen Metsoa 
pääsi jututtamaan vapaa-
muotoisemmin myös kirk-
kokahveilla. 

Vaalien ennakkoäänes-

tys on 20.–24.5. ja vaalipa-
neeli pidetään sunnuntaina 
19.5.  Lue lisää Tuiran kirk-
koherranvaaleista sivulta 5. 
Vallikuulutus sivulla 6. 

Häämusiikkia tuleville 
vihkipareille
Kuulaa, Melarti-

nia, Mendelssoh-
nia vai Wagneria? 
Perinteiset ja tun-

netut häämarssit tulevat 
monelle vihkiparille mie-
leen, kun ryhdytään suun-
nittelemaan häämusiikkia. 
Häämusiikiksi on tarjolla 
runsaasti myös vähemmän 
tunnettuja vaihtoehtoja.

Oulun ev.lut. seurakun-
nat järjestävät kaksi hää-
musiikkitilaisuutta. Oulun 
tuomiokirkossa pidetään 
sunnuntaina 19.5. kello 15 
vihkimusiikkikonsertti ja 
Haukiputaan kirkossa per-
jantaina 24.5. kello 19 hää-
musiikki-ilta. 

Näissä tilaisuuksissa 
hääparit voivat tutustua 
laajasti erilaiseen häämu-
siikkiin: häämarsseihin, 
virsiin ja muihin vihkitoi-
mitukseen sopiviin mu-
siikkikappaleisiin. Tilai-
suuksiin on vapaa pääsy 
ja niihin ovat tervetullei-
ta hääparien lisäksi kaikki 
häämusiikista kiinnostu-
neet.

Häämusiikin 
kaksi kriteeriä
– Kirkossa pidettävässä 
vihkitoimituksessa musii-
killa on suuri merkitys ti-
laisuuden kokonaisuuden 
kannalta. Joskus hääpa-
reilla voi olla vaikea valita 
sopivaa ja itselle mieluis-
ta musiikkia, ja siksi halu-

amme järjestää häämusiik-
ki-illan, sanoo Haukipu-
taan seurakunnan kantto-
ri Hannu Niemelä.

Niemelän mukaan hää-
musiikin tulee täyttää kak-
si kriteeriä: sen on olta-
va hääparin mieltymysten 
mukaista ja samalla myös 
kirkolliseen toimitukseen 
sopivaa.

–Monet musiikkityylit 
käyvät, mutta laulujen teks-
tien tulisi olla hengellisiä.

Vihkimusiikkikonser-
tissa ja häämusiikki-illas-
sa esitellään sekä perintei-
siä että harvemmin kuul-
tuja häämusiikkivaihtoeh-
toja. Tilaisuuksissa kuul-
laan häämarsseja ja laulu-
esityksiä sekä lauletaan yh-
dessä vihkitilaisuuteen so-

pivia virsiä. Haukiputaan 
häämusiikki-illassa esitel-
lään myös vihkikaava.

Molemmissa tilaisuuk-
sissa jaetaan ohjelma, jo-
hon hääpari voi halutes-
saan merkitä ylös suosik-
kikappaleitaan. Tilaisuuk-
sien jälkeen on mahdolli-
suus keskustella häämusii-
kista kanttoreiden kanssa. 
Haukiputaalla on paikalla 
myös pappi.

Vihkiparit voivat hää-
musiikkitilaisuuksien li-
säksi tutustua häämusiik-
kiin Oulun ev.lut. seura-
kuntien nettisivuilla osoit-
teessa www.oulunseura-
kunnat.fi/haamusiikkia.

Vihkimusiikkikonsertti sun-
nuntaina 19.5. klo 15 Oulun 
Tuomiokirkossa.
Häämusiikki-ilta perjantai-
na 24.5. klo 19 Haukiputaan 
kirkossa.

Vihkihetki Oulun tuomiokirkossa
Tervetuloa omiin häihinne perjantaina 24.5. kello 17 Ou-
lun tuomiokirkkoon! Mukaan tarvitsette vain toisenne ja 
esteettömyystodistuksen. Muusta huolehtii Oulun tuo-
miokirkkoseurakunta. Todistajiakaan ette tarvitse, mutta 
halutessanne voitte kutsua juhlaan omat läheisenne. Voit-
te myös esittää toiveita vihkimusiikista ja -tekstistä. Vih-
kimisen jälkeen on tarjolla hääkakkua ja kahvit tuomio-
kirkon kryptassa. 

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Es-
teettömyystodistus tulee hankkia viimeistään viikkoa en-
nen vihkimistä jommankumman vihittävän kotiseura-
kunnan kirkkoherranvirastosta.

Tänä vuonna järjestetään vihkihetki Oulun tuomiokir-
kossa vielä perjantaina 23.8.

S anna K r o o k
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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

Jumalanpalvelukset
Messu su 19.5. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko.	Toimittaa	Ari-
Pekka Metso ja avustaa Jou-
ko	Lankinen.	Kanttorina	Lau-
ri-Kalle Kallunki ja urkurina 
Péter	 Marosvári.	 Kiimingin	
poikakuoro Pohjantähdet, 
johtaa Jarkko Metsänhei-
mo. Kolehti julistus- ja seu-
rakuntatyölle Mekong-alu-
eella.	Lähetys	www.virtuaa-
likirkko.fi.
Messu su 19.5. klo 14, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Toi-
mittaa	 teol.	 yo	 Salla	 Aute-
re ja kanttorina Henna-Ma-
ri Sivula.

Hartauselämä
Aamupiiri la 18.5. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto.
Raamattupiiri ti 21.5. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Juha-
ni	Liukkonen.
Raamattupiiri ti 21.5. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
22.5. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Tilaisuuden 
järjestää Oulun NNKY ja Si-
napinsiemen ry.
Raamattupiiri ke 22.5. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 

Musiikki ja kulttuuri
Kevätkonsertti su 19.5. klo 
18,	Vanha	pappila.	Aarre	Tik-
kanen laulu ja Taru Ritavesi 
piano. Vapaa pääsy. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11, 
p. 044 3161 419. 
Diakonian aamu ti 21.5. 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 
22.5. klo 11, Heinätorin seu-
rakuntakoti. 

Lähetys
Lähetys- ja raamattupiiri to 
16.5. klo 14, Vanha pappila. 
Jaakko Granlund.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerho to 16.5. ja 23.5. 
klo 10–11.30  Intiön seura-
kuntakoti ja ti 21.5. klo 10–
11.30 Heinätorin seurakunta-
talo. Ks. ilmoitus.

Varhaisnuoret
Liikuntakerho 3.–6.-lk. ma 
20.5. klo 17–18. Kerho ko-
koontuu Kansainvälisen kou-
lun	liikuntasalissa	(Kasarmin-
tie	4).	Opetellaan	ja	pelataan	
uusija ja tuttujakin pelejä se-
kä nautitaan liikunnan rie-
musta yhdessä toisten kans-
sa monin eri tavoin. Et tar-
vitse aikaisempaa kokemus-
ta tai omia välineitä, reipas 
mieli riittää. Kerho on osallis-
tujille maksuton eikä edelly-
tä ennakkoilmoittautumista. 

Kokkikerho 3.–6.-lk. ma 
20.5. klo 18–19.30, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Kerhossa 
kokaillaan niin suolaisia kuin 
makeitakin herkkuja. Ker-
hoon mahtuu max. 10 lasta. 
Ennakkoilmoittautuminen 
nuorisotyönohjaaja Kaija Si-
niluoto, p. 050 5249 779. Ker-
ho on osallistujille ilmainen. 
Askartelukerho 1.–4.-lk. 
luoville taiteilijoille ti 21.5. 
klo 18–19, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kerhossa anne-
taan luovuuden kukan kuk-
kia erilaisia materiaaleja hy-
väksi käyttäen sekä hiljenny-
tään yhteisesti. Ei ennakkoil-
moittautumista, kerho on 
osallistujille maksuton.
ilmaisutaidonkerho 1.–4.-
lk. tytöille ja pojille ke 22.5. 
klo 17–18, Intiön seurakun-
takoti. Kerhossa opetellaan 
uusia luovan ilmaisun taito-
ja, kartutetaan esiintymisko-
kemusta, pidetään 
hauskaa yhdes-
sä ja hiljenny-
tään. Et tar-
vitse aikai-
sempaa ko-
kemusta, rei-
pas mieli riit-
tää. Kerho on 
osallistujille il-
mainen eikä edel-
lytä ennakkoilmoit-
tautumista. 
ilmaisutaidonkerho 5.–7.-lk. 
tytöille ja pojille ke 22.5. klo 
18–19.30, Intiön seurakunta-
koti. Kerhossa opetellaan 
uusia luovan ilmaisun taito-
ja, kartutetaan esiintymisko-
kemusta, pidetään hauskaa 

yhdessä ja hiljennytään. Ker-
ho on osallistujille ilmainen 
eikä edellytä ennakkoilmoit-
tautumista.
 

Nuoret
Pienoismallikerho su 19.5. 
klo 14, Heinätorin seurakun-
tatalo. Kaikenikäisille asias-
ta kiinnostuneille! Vetäjänä 

Tapio Huhtelin, p. 050 
5479 657.

nuorten avoi-
met ovet ke 
22.5. klo 18–
21, Elohuo-
ne. Paikka, ai-
ka ja tila vain 

olla. Halutes-
sasi voit pelata, 

porista tai nauttia 
kupposen kuumaa. 

Nuoret tekevät tästä illas-
ta itsensä näköisen ottamal-
la toiset huomioon.

Seniorit
Tuomiokirkkoseurakunnan 
diakoniatyön kevätretki Tai-
valkoskelle to 23.5. alkaen 

klo 8. Perinteinen diakonia-
työn kevätretki tehdään tänä 
keväänä Taivalkosken maise-
miin. Päivän aikana vierail-
laan Jalavan kaupassa, Pää-
taloinstituutissa sekä Kal-
len kotitalossa Kallioniemes-
sä. Ilmoittautuminen eläke-
läisten kerhoissa tai kirkko-
herranvirastoon ma–pe klo 
9–16,	 p.	 (08)	 3161	 401.	 Ret-
ken hinta 20 € sisältää mat-
kan, tulo- ja menokahvit, 
lounaan, pääsyliput sekä va-
kuutuksen. Retkellä muka-
na diakoniatyöntekijät Sirk-
ku Nivala ja Kirsi Karppinen.
1.–4.-lk. kesäleiri ke–pe 12.–
14.6., Vaalan seurakunnan 
kesäkoti. Ks. ilmoitus s. 20.

Muut menot
Torstain raamattupiiri to 
16.5. klo 13, Vanha pappila. 
Anna-Mari	Heikkinen.
Kaatuneitten muistopäivän 
kunniakäynti su 19.5. klo 12, 
Oulun hautausmaa, sanka-
rihaudat. Toimittaa Stiven 
Naatus.

Jumalanpalvelukset
Gospelmessu pe 17.5. klo 18 
kirkossa. 
Messu su 19.5. klo 10 kir-
kossa.	 Toimittaa	Arto	Neva-
la, saarna Jaakko Kaltakari, 
kanttorina Kaisa Säkkinen, 
Haukiputaan Mieskuoro, 
johtaa Juha Kivari. Jumalan-
palveluksessa avustaa Oulun 
Päällystöyhdistys ry:n evp-
osasto. Messun jälkeen kun-
niakäynti ja seppelten laske-
minen sankarihaudoilla sekä 
kirkkokahvit ja kaatuneiden 
muistopäivän juhla srk-kes-
kuksessa. Juhlapuhe kenraa-
li	Martti	Alatalo.	
Sanajumalanpal-
velus su 19.5. klo 
16 Martinnie-
men srk-kodilla. 
Toimittaa	 Lee-
na Brockman, 
kanttorina Kai-
sa Säkkinen, päi-
väkerholaiset lau-
lavat. Kirkkokahvit.

Hartauselämä
Rukouspiiri torstaisin klo 18, 
Puttaan Tupa. Kevään viimei-
nen kokoontuminen to 16.5.
ilmestyskirja toteutuu 
-luen tosarja ke 22.5. klo 18 
srk-keskuksen monitoimisa-
lissa.	 Luku	 14	 "Karitsa	 Siio-
nin	vuorella".	 	Pastori	Mart-
ti Heinonen.

Kuorot ja kerhot
Eläkeläisten musiikkipiiri 
kevään viimeinen kokoontu-
minen to 16.5. klo 13 srk-kes-
kuksen monitoimisalissa.

Missiokerho, alakouluikäis-
ten raamattu- ja lähetysker-
ho perjantaisin klo 16 Put-
taan Tupa. Kevään viimei-
nen kokoontuminen pe 24.5.

Musiikki ja kulttuuri
urkuvartit ke 22.5. klo 11.30 
ja 12.15 srk-keskuksessa. 
Kanttoreina Hannu Nieme-
lä ja Kaisa Säkkinen. Vapaa 
pääsy.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot: Kellon srk-ko-
dilla to 16.5. klo 9.30–11 ja 
Martinniemen srk-kodilla pe 

17.5. klo 10–11.30.
Vakkurilan per-

hetupa pe 
17.5. klo 
9.30–11.30 
kirkonkyläl-
lä Vakkuri-
lassa. 

iltaperhe-
kerho Mar-

tinniemessä ke 
22.5. klo 18–19.30 

Martinniemen srk-ko-
dilla. Yhdessäoloa ja pientä 
toimintaa. Kahvi- ja mehu-
tarjoilu.
Perheleiri 14.–16.6. Isonnie-
men leirikeskuksessa. Tu-
le yhdessä koko perheellä 
tai lapset voivat tulla myös 
isovanhempien tai kummi-
en	kanssa.	Leirin	hinta	aikui-
set 38 €, 4–18-v. 26 € ja al-
le 4-v. ilmaiseksi. Sisaralen-
nus	25	%.	Leiri	täytetään	 il-
moittautumisjärjestykses-
sä. Ilmoittautuminen leirille 
13.–24.5.	 osoitteessa	 www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo.	

Etusija Haukiputaan seura-
kunnan	 jäsenillä.	 Leirikirje	
lähetetään postitse kotiin. 
Lisätietoja:	Outi	Palokangas,	 
p. 040 5471 472.

Nuoret
nuorten vaellus Saariseläl-
lä	6.–9.8.	Lähde	vaeltamaan	
hyvässä seurassa Saarise-
län maisemiin ennen koulu-
jen alkua. Vaelluksen hinta 
60 € sis. matkat, majoituk-
sen	(2	yötä	teltassa,	1	yö	mö-
kissä),	osan	ruoista	ja	vakuu-
tuksen. Tarvittaessa voit lai-
nata seurakunnalta vaellus-
tarvikkeita. Ilm. 19.6. men-
nessä.	 Lisätietoja	Katri	Haa-
pakorvalta, p. 045 6576 122. 
Retki on tarkoitettu ensisijai-
sesti Haukiputaan seurakun-
nan jäsenille.

Vihkihetki 
perjantaina 24.5. 

klo 17–19 
Oulun tuomiokirkossa. 
Hae esteettömyysto-

distus nyt! 
Lisää	sivulla	14.

Lähetys 
Kirkonkylän lähetyspiiri ko-
koontuu tiistaisin klo 13, Put-
taan Tupa. Parillisilla viikoil-
la kokoonnutaan  lähetyspii-
rinä ja parittomilla käsityö-
piirinä.
Pyörähuolto ja taimimyyjäi-
set 27.–29.5. klo 10–14 Pikku-
Vakkurilassa	(Kirkkotie	10	C).	
Taimia voi lahjoittaa ja tuo-
da. Ilmoita, jos pitää noutaa. 
Varaa aika pyörähuoltoon, p. 
040 5014 764 tai helena.yli-
maula@evl.fi.	 Tuotto	 koko-
naisuudessaan oman seura-
kunnan nimikkokohteisiin.

Muut menot
Puttaan Tuvan keittopäivä 
to 23.5. klo 12–14, limppisop-
pa	(lihakeitto,	jossa	peruna-
soseesta ja jauhoista tehtyjä 
mykyjä),	5	€	/	annos.

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. Kevään viimei-
nen aukiolopäivä pe 31.5.
Kellonkartano: Kartanon 
kirkko su 19.5. klo 13. Ke-
sän lasten ja nuorten leirit, 
ilmoittautuminen käynnis-
sä, tiedustelut ja ilmoittau-
tumiset: Säde Pokka, p. 0440 
210 112.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: kevätjuhla su 19.5. klo 
15 ry:llä, Kello: helluntaiseu-
rat la 18.5. klo 18 ry:llä, hel-
luntaiseurat su 19.5. klo 13 
ry:llä, seurat ja HPE su 19.5. 
klo 18 Kellon srk-kodissa, Jo-
kikylä: kevätjuhla su 19.5. klo 
14 ry:llä.

Haukiputaan Kirkon 
Kamarikuoron kevätkonsertti 
sunnuntaina 19.5. klo 19 seurakuntakeskuksessa. 
Johtaa	Hannu	Niemelä.	Yksinlaulu	Maija	Lauri,	
piano ja urut Elias Niemelä. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Hää-
musiikki-ilta 

perjantaina 24.5 
klo 19 

Haukiputaan kirkossa.  
Ks. juttu s. 14 ja

ilmoitus 
s. 20.

Perhekerho 
torstaina 16.5. ja 23.5. klo 10–11.30 
Intiön seurakuntakodissa ja 
tiistaina 21.5. klo 10–11.30 
Heinätorin seurakuntatalossa. 
Perhekerho on lasten ja aikuisten kohtaamispaikka, 
johon lapsi tulee yhdessä aikuisen kanssa. 
Kerho alkaa yhteisellä hartaushetkellä. 
Hartauden jälkeen kahvitellaan, askarrellaan ja 
leikitään. Päätämme kerhon lasten ja aikuisten 
yhteisellä laulu-/loruttelutuokiolla.
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Menot Oulun seurakunnissa 16.–23.5.2013

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

Diakonian ajanvaraus 
maanantaisin klo 9–11  
p. 044 3161 579 tai 
paikan päältä Karjasillan 
kirkolta.

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. Kesto noin 40 min. Toteuttajina Kar-
jasillan seurakunnan lapsi- ja perhetyö sekä Emilia ja 
Juha Soranta. 

Jumalanpalvelukset
Tuomasmessu la 18.5. klo 
18, Kastellin kirkko. Toimit-
taa Erja Järvi, saarna Ulla 
Mitrunen-Nyyssönen, kant-
torina Ilkka Järviö ja Kastel-
lin kirkkokuoro. 
Messu su 19.5. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Maija 
Konttinen, avustaa Petri Sa-
tomaa, kanttorina Juha So-
ranta	ja	Cantio	Laudis.	Kirk-
kokahvit. Messun jälkeen 
mahdollisuus keskusteluun 
ja rukoukseen.
Messu su 19.5. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Erja Jär-
vi, avustaa Esa Nevala, urku-
rina Riitta Piippo, kanttorina 
Ilkka Järviö. Kastellin kirkko-
kuoron 50-vuotisjuhla. Kirk-
kokahvit. 
Messu su 19.5. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Maija Konttinen, kanttorina 
Juha Soranta. Kirkkokahvit. 
Messu su 19.5. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Esa 
Nevala, kanttorina Riitta 
Piippo. Kirkkokahvit. 
Kastemessu su 19.5. klo 
12,	 Pyhän	Andreaan	kirkko.	
Kastemessu, toimittaa Heik-
ki Karppinen, avustaa Petri 
Satomaa, kanttorina Sirpa Il-
vesluoto ja lapsikuoro. Kirk-
kokahvit. 
Kolehti julistus- ja seura-
kuntatyölle Mekong-alueel-
la	 Suomen	 Lähetysseuran	
kautta. 

Hartauselämä
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 16.5. klo 18, 
Kastellin kirkko. Kokoon-
numme joka toinen torstai. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 16.5. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 
Raamattupiiri to 16.5. ja 
23.5.  klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 17.5. klo 19, Kas-
tellin kirkko. Jorma Kiviran-
ta, Raimo Mikkonen.
Miesten raamattupiiri ke 
22.5. klo 18–20, Karjasillan 
kirkko. 
Pyhän Andreaan raamattu-
piiri to 23.5. klo 12, Pyhän 
Andreaan	kirkko.	Pyhän	An-
dreaan raamattupiirissä tu-
tustumme evankeliumeihin.

Musiikki ja kulttuuri
"Viisi leipää ja kaksi kalaa" 
-urkukertomus ti 21.5. klo 
18, Karjasillan kirkko. Ks. il-
moitus.

Diakonia
Diakoniapiiri ma 20.5. klo 
16.30–18, Kaukovainion kap-
peli. Vietämme kevään vii-
meistä diakoniapiiriä nyyt-
täreiden merkeissä.

Melko nuorten naisten ryh-
mä ti 21.5. klo 18, Maikkulan 
kappeli. Ks. ilmoitus.

Lapset ja lapsiperheet: 
Päiväkotien kevätkirkot
Ks. ilmoitus.
Kouluun lähtevien siunaa-
minen. Ks. ilmoitus.

Seniorit
Eläkeläiskerho to 16.5. klo 12–
14,	Pyhän	Andreaan	kirkko.	
Eläkeläisten kerho to 16.5. 
klo 13–14.30, Kastellin kirkko. 
Seurakuntakerho ma 20.5. 
klo	 13.30–15,	 Caritas-Koti,	
juhlasali. 

Leirit ja retket
Siiranjärven salaisuus – 
1.–6.-luokkalaisten erähen-
kinen kesäleiri ti–to 11.–
13.6., Siiranjärven eräleiri-
keskus.	 Leirillä	 selvi-
tetään salaisuut-
ta, eletään lei-
rielämää, lei-
kitään, laule-
taan, askar-
rellaan, hil-
jennytään 
Raamatun sa-
noman äärel-
lä ja nautitaan 
hyvästä seuras-
ta!	 Leirillä	 yövytään	
sisätiloissa, mutta leirikeskus 
on varustelultaan eräkämp-
pämäinen.	 Leirille	 mahtuu	

20	 lasta.	 Leirin	 hinta	 on	 30	
€, johon kuuluu matkat, ma-
joitus, ruoat, ohjelma ja ta-
paturmavakuutus 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 5060315, 
atte.kaariainen@evl.fi.

Muut menot
Ekumeeninen luottamus- ja 
rukoushetki to 23.5. klo 18, 
Kastellin kirkko. Ks. ilmoitus.
neljä Polkua – Matkakerto-
muksia maailmalta to 23.5. 
klo 18–20, Karjasillan kirkko. 
Ks. ilmoitus.
Donkkis Big night -toimin-
tailta pe 7.6. klo 17.30–19.30, 
Maikkulan kappeli. Raamat-

tuopetusta, nukkete-
atteria, laulua, toi-

mintapisteitä, 
nyyttärit, pe-
lejä ja kisai-
luja. Järjes-
tää Pohjois-
Pohjanmaan 
Ev.lut. Kan-
sanlähetys	 Li-

sätietoja: junio-
ri- ja nuorisotyön-

tekijä Elina Vidgren 
elina.vidgren@sekl.fi	 www.
donkki.net.

Kastellin 
kirkkokuoro 

viettää 50-vuotis-
juhlaansa 

helluntaina 19.5. 
klo 10 Kastellin 

kirkossa.

Päiväkotien kevätkirkot

Maikkulan alueen päiväkotien kevätkirkko 
Maikkulan kappelissa
pe 17.5. klo 9 Knuutilankankaan päiväkoti ja 
Päiväkoti	Emilia	ja	klo	10	Lilliputin	ja	Iinatin	päiväkoti,	
ke 22.5. klo 9 Maikkulan ja Maikkulanraitin 
päiväkoti ja klo 10 Kangaskontion ja Mäntyrinteen 
päiväkoti.
Karjasillan ja Kaukovainion alueiden 
päiväkotien kevätkirkko Karjasillan kirkossa
ti 21.5. klo 9, 10 ja 13 Karjasillan ja Kaukovainion 
alueiden	päiväkotien	kevätkirkkona	"Viisi	leipää	ja	
kaksi	kalaa"	-urkukertomus.
Kaakkurin alueen päiväkotien kevätkirkko 
Pyhän Andreaan kirkossa
ti 21.5. klo 10 Vekaralinnan ja Kaakonpojan päiväkoti, 
ke 22.5. klo 9 Touhulan päiväkoti, 
klo 10 Savotta-aukion päiväkoti sekä 
pe 24.5. klo 10 Pikkulinnan päiväkoti ja 
Kaakkurin alueen perhepäivähoito.

Työntekijöitä tarjolla!

Karjasillan seurakunnan nuorten lähetysmatkalaiset keräävät 
rahaa	tulevaa	Afrikkaan	suuntautuvaa	matkaansa	varten.	
Nuoret tarjoavat apua haravointiin ja lastenhoitoon sekä 
siivoukseen asiakkaan omilla tarvikkeilla. Hinta on 15 euroa / 
2 nuorta / tunti. Yhteydenotot ja ajanvaraukset 
arki-iltaisin:	Tuomas,	p.	044	5859	844.	Lisätietoja	
toiminnasta voi kysellä nuorisotyönohjaaja 
Anna-Leena	Ylänteeltä,	p.	040	8315	932.

Leikkaa talteen!

neljä Polkua – 
Matkakertomuksia maailmalta 
torstaina 23.5. klo 18–20 Karjasillan kirkossa. 

Heikki	ja	Aino	Kaikkonen	kertovat	pyhiinvaellusmatkas-
taan	Santiago	de	Compostelaan.	Tee-	 ja	kahvitarjoilu,	
sekä makuja matkalta. 

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevällä lapsella ja hänen perheellään on 
edessä uusi vaihe. On aika valmistautua koulutielle. Ha-
luamme olla kutsumassa tulevia ekaluokkalaisia ja hei-
dän perheitään, erityisesti Sarasuon- ja Sarasuon kort-
telin päiväkodista, Taivaan Isän siunattaviksi. Siunaus 
on Taivaan Isän huolenpidon ja varjeluksen toivotta-
mista.	Lämpimästi	tervetuloa!

Pyhän Andreaan kirkko ti 21.5. klo 17 ja klo 18.30, 
ke 22.5. klo 17 ja klo 18.30 sekä to 23.5. klo 17 ja 18.30.
Maikkulan kappeli ke 29.5. klo 18.
Karjasillan kirkko to 30.5. klo 18.
Kastellin kirkko to 30.5. klo 18. 

Tuomasmessu
lauantaina 18.5. klo 18 Kastellin kirkossa.
Toimittaa Erja Järvi, saarna Ulla Mitrunen-
Nyyssönen, kanttorina Ilkka Järviö ja 
Kastellin kirkkokuoro. 

Ekumeeninen 
luottamus- ja rukoushetki 
torstaina 23.5. klo 18 Kastellin kirkossa. 

Tervetuloa meditatiiviseen rukoushetkeen, joka muo-
dostuu rukouksesta, Raamatun lukemisesta, hiljaisuu-
desta ja Taize-lauluista. Rukoushetken johtaa teologian 
kandidaatti Marja-Riitta Ojala. Musiikkitoteutuksessa 
Eeva-Maria	Kauniskangas	(laulu)	ja	Kristian	Kokko	(kita-
ra).	Rukoushetken	jälkeen	tarjolla	pientä	iltapalaa.	Olet	
lämpimästi tervetullut. Ekumeenisia luottamus- ja ru-
koushetkiä on Suomessa järjestetty mm. Helsingin tuo-
miokirkossa.

Melko nuorten naisten ryhmä 
tiistaina 21.5. klo 18 Maikkulan kappelissa. 

Ohjelmassa	sosiodraamaa,	ohjaajana	Leena	Moilanen-
Harju. Illan aikana elämme erään kohtauksen naisen elä-
mästä ja tarkastelemme sitä eri ihmisten näkökulmista. 
Sosiodraaman kautta ihmiset eläytyvät eri rooleihin ja 
voivat katsella asiaa toisista näkökulmista.

A r k i s to
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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 su 19.5. klo 10, Ou-
lujoen kirkko. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, avustaa Juha 
Sarkkinen,	 kanttorina	 Lau-
ri Nurkkala. Gaudiate-kuo-
ro. Klo 9.45 kunnianosoitus 
sankarihaudoilla, puhe Juha 
Sarkkinen.
Sanajumalanpalvelus su 
19.5. klo 10, Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Olavi Iso-
koski,	kanttorina	Leo	Rahko.	
Kirkkokuoro. Kunnianosoi-
tus sankarihaudoilla. Puhal-
linyhtye. Kirkkokahvit ja mu-
siikkiohjelmaa. 
Sanajumalanpalvelus su 
19.5. klo 10, Yli-
Iin kirkko. 
Toimit-
taa Pert-
ti	 Lah-
tinen, 
avustaa 
Hanna 
Mikkola, 
kantto-
rina	 Anja	
Hyyryläinen. 
Kirkkokuoro. Kun-
nianosoitus sankarihaudoil-
la. Sankarivainajien muisto-
päivän juhla seurakuntata-
lossa.
Messu su 19.5. klo 12, Hin-
tan seurakuntatalo. Toimit-
taa Vesa Pöyhtäri. 
.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
20.5. klo 9–11, Myllyojan 
seurakuntatalo. Taloudel-
lisissa asioissa p. 040 7033 
690. Muissa asioissa yhteys 

oman alueen diakoniatyön-
tekijään.

Lapset ja lapsiperheet
Huonesuon perhepyhäkou-
lu su 19.5. klo 12–13. Tervetu-

loa lapset, vanhemmat 
ja isovanhemmat!

Pyhäkoulu su 19.5. 
klo 12–13, Myllyo-
jan seurakuntatalo. 

Seniorit
Eläkeläisten kerho 

to 16.5. klo 14, Met-
solan Hovi. 

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	 antavat	
Sari Meriläinen, p. 040 558 
3294 ja Katja Haipus, p. 044 
316 1459.

Muut menot
Fransupiiri ti 21.5. klo 17–21, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerho ma 20.5. klo 
10.30–12, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 

Seniorit
Torstaikerho to 23.5. klo 11, 
Yli-Iin seurakuntatalo. 

Jumalanpalvelukset
Messu su 19.5. klo 10 kirkos-
sa. Helluntaipäivä. Toimit-
taa Juha Tahkokorpi, saar-
naa teol. yo Ville Niva, kant-
torina Sari Wallin. Musiikki 
kirkkokuoro ja Karen Jurve-
lin	(viulu).	Kunniakäynti	san-
karihaudoilla. Radiointi Ra-
dio	Dei.
Messu su 19.5. klo 13 Jää-
lin kappelissa. Helluntaipäi-
vä. Toimittaa Juha Tahkokor-
pi, saarnaa teol. yo Ville Niva, 
kanttorina Jarkko Metsänhei-
mo. Musiikkiryhmä soitinryh-
mä ja Satakielet-tyttökuoro, 
johtaa Ulla Metsänheimo.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 16.5. klo 

10 vanhan koulun lähimmäi-
sen tupa.

Musiikki ja kulttuuri
Kiimingin Kiurut kevätkon-
sertti pe 17.5. klo 19 Jäälin 
kappelilla.

Diakonia
Diakoniatyön taloudellisis-
sa asioissa diakonian vas-
taanotolle ajanvaraus vain 
maanantaisin klo 9–11 puhe-
limitse 040 7008 151 tai säh-
köpostilla. 
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.

Juttunurkka ma 20.5. klo 
10–13 Jäälin kappelilla. Kai-
kenikäisten kohtaamispaik-
ka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 20.5. klo 11–
12	 Jäälin	kappelilla.	Aterian	
hinta 3 €.
YV-kiitosjuhla ja ryhmien 
kevätjuhla to 23.5. klo 12–14 
Suvelassa.

Kuorot ja kerhot
Kirkkokuoro to 16.5. klo 18 
Jäälin kappelilla.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot ja perhekahvi-
lat ovat kesätauolla.

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.

1.–6.-luokkalaisten puuhapäivä 

maanantaina 10.6. Hintan seurakuntatalossa
tiistaina 11.6. Ylikiimingin seurakuntatalossa ja 
keskiviikkona 12.6. Yli-Iin seurakuntatalossa. 

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	Sanna	Karjalaiselta,	
p. 040 718 6925 ja Tuija Perkkiöltä, p. 044 316 1451.

ilta perheille 
tiistaina 21.5. klo 18
Vasamon leirikeskuksen pihapiirissä.

Illan aikana leikitään, lauletaan sekä nautitaan 
luonnon kauneudesta sekä nuotion antimista.
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Seurakuntapäivä 
perjantaina 17.5. klo 14–18. 

Tule moikkaamaan kotiseu-
rakuntasi Oulujoen työnteki-
jöitä Myllyojan Ostarilla, Hin-
tan	Salen,	Ruskon	Citymarke-
tin, Ylikiimingin S-marketin ja 
Yli-Iin Salen edessä. Tarjoilua 
ja porinaa.

Suomalainen messu
Kiiminkiläisillä on tiistai-iltana 21.5. klo 19 mahdolli-
suus	 kuulla	 Lasse	Heikkilän	erittäin	 suosituksi	 tullut	
Suomalainen messu Kiimingin seurakuntakeskukses-
sa. Messun laulaa eläkeläiskuoro Tuomo Nikkolan joh-
dolla.	Säestys	Risto	Ainali.	Puhe	Juha	Tahkokorpi.	Ilta-
kahvit messun päätteeksi. Keräämme kolehdin oman 
seurakunnan lähetystyölle. Tervetuloa erilaiseen juma-
lanpalvelukseen!

Esikkoryhmä ti 21.5. klo 10–
12 Jäälin kappelilla.

Lähetys
Kangaspuut käytettävis-
sä. Kudo itselle tai lähetyk-
sen hyväksi myyjäisiin. Vara-

ukset Kirsi Paavolalta, p. 044 
5760 019.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 19.5. klo 
17 kevätjuhla ry:llä. Puhe Jyr-
ki Vaaramo.

Kunnian-
osoitukset

sankarihaudoilla 
sunnuntaina 19.5. 

Oulujoella, 
Yli-Iissä ja 

Ylikiimingissä.
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Elämän polku

Kastetut
Tuomiokirkko: Jiri Petteri Ki-
viniemi,	Erin	Olivia	Lohi,	Lilja	
Lotta	Pakanen,	Helena	Hel-
mi Maria Salo, Nooa Tapani 
Värri.
Haukipudas:	 Elviira	 Amalia	
Hyry, Nella Marianna Kokko, 
Pieta	Hilda	Emilia	Lohilahti,	
Reima	Antti	Elias	Oikarinen,	
Jasmine	 Aleksandra	 Sassi,	
Peppi Emmiina Savilaakso, 
Atte	Tapio	Olavi	Tiri,	Siiri	Or-
vokki	 Voutilainen,	 Armiida	
Kerttu Maria Nissilä.
Karjasilta: Aamos	Eero	Oli-
ver	Alatalo,	Aleksi	Leo	Eemil	
Berkovits,	Mandi	Ameli	Ge-
hör,	Alexandra	Venla	Maria	
Jauhojärvi,	Pihla	Melida	Au-
rora	Keränen,	Väinö	Jalo	Au-
kusti	Kivelä,	Enna-Liina	Ma-
tilda	Kivijärvi,	 Eliel	Axel	 Jo-
hannes	 Levonmaa,	 Kaarlo	
Alarik	Mikael	Mantere,	Vee-
ra	Aada	 Emilia	 Rikula,	Kimi	
Santeri Ensio Saarenpää, Jas-
min Elina Kastehelmi Santa-
niemi, Jenni Maria Valjus.
Kiiminki: Seela Eleono-
ra	 Hannula,	 Peetu	 Aukusti	
Hannula,Tiila Susanna Ilves-
luoto,	Alma	Matilda	Kumpu-
la, Emma Elisabet Ranua, Ja-
lo Mikael Kukkonen.
Oulujoki: Konsta Benjamin 
Kaisto, Miska Matias Korho-
nen, Samuel Konsta Benja-
min	Kukka,	Ella	Lyydia	Kum-
pulainen, Mikael Veeti Kris-
tian Paakkari, Veeti Viljami 
Tykkyläinen,	Anni	Toini	Tuu-

lia Vesa, Venla Maaria Väy-
rynen.
Oulunsalo: Emil Ossian Kuk-
kola,	Lilja	Elise	Immonen,	Ja-
nica	Enni	Amanda	Kemppai-
nen. 
Tuira:	Aarre	Maunu	Hannu,	
Ossi Henrik Harju, Oona El-
la	 Adele	 Huhtiniemi,	 Vilho	
Enok Benjamin Huovinen, 
Tiina	Kaisa	 Sofia	 Jokikokko,	
Unto	 Sakari	 Järvinen,	 Sofia	
Anja	Linnea	Kemi,	Eetu	Juha-
ni Keskikallio, Julia Helmiina 
Kivilahti,	Annu	Helmi	Tuulik-
ki Koivikko, Jade Elviira Kor-
honen,	 Hilla	 Alli	 Sofia	 Kos-
kela,	Aksel	 Joonatan	Kreivi,	
Miia	Aune	Ilona	Palosaari,	Elli	
Maria Rudelj, Hugo Herman-
ni Skog.

Vihityt
Haukipudas: Tomi Henrik 
Wathén	 ja	 Eveliina	 Iida	 Su-
sanna Virpi.
Tuira:  Toni Juhani Harju ja 
Annemari	 Tuulia	 Lyytinen,	
Kaarlo Jalmari Häkkilä ja Hei-
di	Hannele	Luokkanen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Pauli Yrjö Uo-
levi	Alasalmi	88.
Haukipudas: Erkki Viljo Kuk-
konen 83, Kaija Marjatta 
Grekelä	81,	Seppo	Väinö	An-
tero	Louhela	69.
Kiiminki:	Heikki	Atte	Tapani	
Sauvola	54,	Aura	Aliina	Kä-
kelä 87.
Oulujoki:	Seppo	Väinö	Ante-
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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

Jumalanpalvelukset
Messu su 19.5. klo 10 toi-
mittaa Minna Salmi, kantto-
ri	 Taru	Pisto,	naiskuoro	Aa-
va. Kaatuneiden muistopäi-
vä, seppeleenlasku sankari-
muistomerkille

Hartauselämä
Hartaus ke 22.5. klo 12.30, 
Caritas-talo.	 Riitta	 Markus-
Wikstedt.
Hartaus ke 22.5. klo 13.30. 
Salonkartano. Jukka Joen-
suu, Taru Pisto.
Hartaus to 23.5. klo 11.30, 
Teppola. Tapio Kortesluo-
ma, Taru Pisto.

Seniorit
Seurakuntakerho  16.5. klo 
11 toimitalolla, Vattukuja 2. 
Tapio Kortesluoma, Riitta 
Markus-Wikstedt.
Seurakuntakerho 23.5. klo 
11 toimitalolla, Vattukuja 2. 
Jukka Joensuu, Päivi Pulkki-
nen.

Lapset ja lapsiperheet
Lasten kevätkirkot ke 22.5. 
klo 9.30 ja klo 10.15. Jälkim-
mäisen kirkkohetken jälkeen 
kerholaisten	 "kirkkokahvit"	
toimitalolla.
MLL:n ja seurakunnan yh-
teinen perhekahvila ti 21.5. 
klo 9.30–11.30, Kerhotila 
Reppu Pitkäkankaalla. Tarjol-
la leikkitilaa ja hyvää seuraa. 
Ovien avautumisesta vastaa-
vat	MLL:n	vapaaehtoiset.

Pyhää tanssia Oulun tuomiokirkossa
to 23.5. klo 18 ja 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.

Seurakunnan kesäkerhot 
2007–2009 syntyneille lapsille 
viikoilla 23 ja 24.

Kerhoihin otetaan max. 15 lasta / kerho saapumisjär-
jestyksessä.  Eväät ja ulkoiluvaatteet mukaan!

ma 3.6. Vattukuja klo 9–11
ti 4.6. Salonpää klo 12–14
ke 5.6. Vattukuja klo 12–14  
to 6.6. Vattukuja klo 12–14
ma 10.6. Vattukuja klo 9–11
ti 11.6. Salonpää klo 12–14
ke 12.6. Vattukuja klo 12–14

Muistisairaille etsitään laulavia ystäviä
Oulun ev.lut. seurakunnat etsivät laulutaitoisia vapaa-
ehtoisia	muistisairaiden	tueksi.	Laulavaksi	ystäväksi	voi	
lähteä kuka tahansa laulutaitoinen, joka haluaa palvella 
muistisairaita musiikin kautta. Tehtävään annetaan kou-
lutus tiistaina 10.9. klo 18–19 Karjasillan kirkon seura-
kuntasalissa.
Mukaan voi ilmoittautua internetin kautta osoitteessa 
www.suurellasydamella.fi	tai	vanhustyönpastorille	Mark-
ku	Palosaarelle,	p.	044	3161	420,	markku.palosaari@evl.
fi	tai	oman	seurakunnan	yhteyshenkilölle	puhelimitse	tai	
sähköpostitse:
Haukiputaan seurakunta: 
diakoniatyöntekijä Johanna Kerola, p. 045 1393 993
Kiimingin seurakunta: 
kanttori Jarkko Metsänheimo, p. 0400 487 187
Oulunsalon seurakunta: 
pastori Jukka Joensuu, p. 044 745 3847
Oulun tuomiokirkkoseurakunta: 
kanttori Henna-Mari Sivula, p. 040 7450 160
Oulujoen seurakunta: 
kanttori	Leo	Rahko,	p.	040	7300	408
Tuiran seurakunta: 
diakoniatyöntekijä Paula Kyllönen, p. 040 7235 880
Karjasillan seurakunta:
diakoniatyöntekijä	Asta	Leinonen,	p.	040	5747	157
Kaikki sähköpostiosoitteet ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@evl.fi.

Kevätkonsertti 
sunnuntaina 19.5. klo 18 Vanhassa pappilassa. 
Aarre	Tikkanen	laulu	ja	Taru	Ritavesi	piano.	

Vapaa pääsy.

Kesäkerho 7–10-vuotiaille 
3.–7.6. ja 10.–14.6. Nuorisotila Repussa. 

Ulkoilua, askartelua, leikkejä ja muuta puuhaa yhdes-
sä. Kerhopäivän hinta on 5 € / päivä, joka sisältää yh-
den lämpimän aterian ja välipalan, materiaalit ja va-
kuutukset. Osallistujille lähetetään lasku jälkeenpäin. 
Kerhoon voi ilmoittautua 24.5. mennessä osoittee-
seen:	www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.	 	Mukaan	ote-
taan	korkeintaan	20	lasta	/	päivä.	Lisätietoja	Kirsiltä,	
p. 040 7720 373.

K i r ko n t i e d o t u ske skus  /  Ma r k ku P ih la ja

ro	Louhela	69.
Oulunsalo: Viljo Matti Nie-
melä  87.
Tuira:	 Aune	Amaalia	 Kopo-
la	81,	Sylvi	Kaarina	Lehtikan-
gas 85, Enni Maria Manner-
maa	82,	Kaija	Martta	Annikki	
Nurkkala	67,	Anja	Iines	Ran-
tala 95. 

Oulun 
ev.-lut. 

seurakunnat 
ovat 

Facebookissa. 
Käy 

tykkäämässä.

Kevätkonsertti
torstaina 23.5 klo 19 
Oulunsalon kirkossa

Aava	–	Oulunsalon	
kansalaisopiston naiskuoro
Johtaa Eeva Maija Sorvari

Kaisamarja Stöckell, sopraano
Heimo Tölli, runonlausunta

Lähde  kesäleirille
Seurakunnan lastenleiri 3.–6.-luokkalaisille 
Siikajoen Törmälän matkailumaatilalla ti–to 18.–20.6. 

Leirin	ohjelmassa	yhteistä	hauskanpitoa,	pelejä,	leikkiä,	kädentaito-
ja	ja	hiljentymistä.	Leirin	hinta	on	30	euroa,	joka	laskutetaan	osallistuneilta.	Hinta	si-
sältää matkat, täysihoidon, ohjelman ja vakuutuksen seurakuntayhtymän jäsenille. 

Leirille	mahtuu	25	leiriläistä.	Leiri	on	tarkoitettu	ensisijaisesti	Oulunsalon	seurakun-
nan jäsenille. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje. Ilmoittautua voi osoitteessa ou-
lunseura-kunnat.fi/ilmo.	Ilmoittautuminen	päättyy	8.6.	Lisätietoja	nuorisotyönohjaa-
ja	Jussi	Saviharjulta,	p.	044	7453	852	ja	jussi.saviharju@evl.fi.

Varhaisnuoret
Kesäkerho 7–10-vuotiaille 
3.–7.6. ja 10.–14.6., Nuoriso-
tila Reppu. Ks. ilmoitus.
Oulunsalon seurakunnan 
lastenleiri 3.–6.-luokkalai-
sille ti–to 18.–20.6., Törmä-
län matkailumaatila Siikajo-
ella. Ks. ilmoitus.

Kuorot ja kerhot
Musiikkikerho to 16.5. klo 
15–16, Reppu. 
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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 

Messu su 19.5. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Pasi Kurik-
ka, avustavat Juha Valppu, 
Heli Mattila ja Sami Riipinen, 
kanttorina Heikki Jämsä. Yh-
teisvastuukeräyksen kiitos-
juhla messun jälkeen.
Messu su 19.5. klo 10, Pyhän 
Luukkaan	kappeli.	Toimittaa	
Petteri Tuulos, avustaa Harri 
Fagerholm, kanttorina Pirjo 
Mäntyvaara, Uusi kuoro.
Messu su 19.5. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toimit-
taa Jukka Kolmonen, avustaa 
Terhi-Liisa	Sutinen,	kanttori-
na Heikki Jämsä. Mukana rip-
pikouluryhmä Koskela 1 päi-
väkoulu.
Sanajumalanpalvelus su 
19.5. klo 12, Rajakylän seura-
kuntakoti. Toimittaa Petteri 
Tuulos, kanttorina Pirjo Män-
tyvaara.
iltamessu su 19.5. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Stiven 
Naatus, avustaa Juha Valp-
pu, kanttorina Tommi Hek-
kala. Iltamessun jälkeen, klo 
19, kirkkoherranvaalipaneeli 
seurakuntasalissa.
Viikkomessu ke 22.5. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Riik-
ka Honkavaara, kanttorina 
Laura	Kumpula.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 16.5. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Terve-
tuloa!
Pateniemen ja Rajakylän 
raamattupiiri ke 22.5. klo 
13, Pateniemen kirkko. 

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

Diakonia
Tuiran seurakunnan dia-
koniatyön ajanvaraus on 
maanantaisin Tuiran kirkol-
la klo 9–11 numerossa 044 
3161 412. 
Työttömien ateria to 16.5. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. Työttömien ruokailu 
torstaisin klo 12. Ruokailun 
hinta 2 €. Tervetuloa!

Työttömien ateria pe 17.5. 
klo	 12–13,	 Pyhän	 Luukkaan	
kappeli.	 Diakonian	 vapaa-
ehtoisten valmistama ateria 
2 €. Voi myös ostaa mukaan!
Yhteisvastuukeräyksen kii-
tosjuhla su 19.5. klo 10, Tui-
ran kirkko. Ks. ilmoitus.
Pateniemen diakoniapiiri 
to 23.5. klo 13–14.30, Pate-
niemen	kirkko.	Diakoniapii-
rissä mukana pastori Riikka 
Honkavaara ja diakoni Heli 
Mattila.

Varhaisnuoret
Kaikki Oulun seurakun-
tien varhaisnuorten kerhot 
osoitteessa	www.oulunseu-
rakunnat.fi/kalenteri.

Nuoret
Talenttien ilta to 23.5. klo 
18, Tuiran kirkko ja nuoriso-
tila. Sinä isoskoulutuslainen, 
nuorten ryhmissä toimiva 
tai vanhempi nuori! Talent-
tien ilta kutsuu sinua mu-
kaan suunnittelemaan, ide-
oimaan ja toteuttamaan ke-
vään 2013 Tuiran seurakun-
nan rippikoululaisten seura-
kunnan nuorisotyöhön tu-
tustumisen	 iltoja.	 Lisätieto-
ja Talenttien illoista antaa 
nuorisotyönohjaaja Tuulik-
ki Ståhlberg, tuulikki.stahl-
berg@evl.fi.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 16.5. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
Eläkeläisten kevätretki Ka-
jaaniin to 23.5. klo 9–17.30. 
Ks. ilmoitus.
Eläkeläisten kerho to 23.5. klo 
13–14, Koskelan Palvelukeskus. 
Mukana pastori Pasi Kurikka 
ja	diakonissa	Eeva-Marja	Laiti-
nen, p. 040 5157 267.
Palokan palvelukeskuksen 
seurakuntakerho to 30.5. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. Mukana pastori Har-
ri Fagerholm ja diakoni He-
li Mattila.

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

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

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.

D'amen	 pitää	 kevät-
konsertin kauden päät-
teeksi. Kuoro valmis-
telee syksyllä tulevaa 
35-vuotisjuhlaa ja kon-
sertin ohjelmassa kuul-
laan jo juhlakonsertin 
ohjelmistoa. Konsertis-
sa kuullaan kuoron li-
säksi yksinlaulua. Kuo-
roa johtaa Tommi Hek-
kala. 
Tilaisuuteen on vapaa 
pääsy. Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 5 €.

ilmainen linja-autokuljetus 
sunnuntaina 26.5. Tuiran kirkolle
Kirkkoherranvaalipäivänä on mahdollisuus käydä ää-
nestämässä Tuiran kirkolla seurakunnan järjestämäl-
lä bussikyydillä. 
Linja-autokuljetukseen	 ilmoittautumiset	 viimeistään	
torstaina	23.5.	 klo	16	kirkkoherranvirastoon,	p.	 (08)	
531 4600.

Linja-autoreitti:
13.15  Pateniemen kirkko, Taskisentie 3. 
13.20  Palokan palvelukeskus, Parkettitie 3-5.
13.30  Rajakylän seurakuntakoti, Tervakukkatie 2.
13.35  Koskelan seurakuntakodin pysäkki, Koskelantie.
13.40  Pyhän Tuomaan kirkko, Mielikintie 3.
13.45		Alppilan	pysäkki,	ajaa	Kaarnatietä.
13.50  Tuiran palvelukeskus, Kangastie 1.
13.55  Tuiran kirkko, Myllytie 5.

Paluukuljetus samaa reittiä äänestämisen jälkeen.

Eläkeläisten kevätretki Kajaaniin 
torstaina 23.5. klo 9–17.30.

Lähde	mukaan	eläkeläisten	kevätretkelle	Kainuun	jyl-
hiin vaaramaisemiin ja Kajaaniin. Käymme Kivesvaaran 
Elämyskeskus Jättiläisenmaassa ja ruokailemme siellä. 
Tutustumme Kajaanin kirkkoon. 
Retken hinta 30 euroa sisältää kyydin ja ruokailun Jät-
tiläisenmaassa. Maksu kerätään linja-autossa. Takaisin 
Oulussa olemme noin klo 17.30. 
Linja-autoreitti:	klo	8.15	Pyhän	Luukkaan	kappeli,	ajaa	
Raitotietä, klo 8.25 Pateniemen kirkko, klo 8.30 Palo-
kan palvelukeskus, klo 8.40 Rajakylän seurakuntako-
ti, Koskelan seurakuntakodin pysäkki, klo 8.50 Pyhän 
Tuomaan kirkko, klo 8.55 Tuiran palvelukeskus, klo 9 
Tuiran kirkko. 
Mukana	retkellä	Paula	Kyllönen,	p.	040	7235	880	ja	Ai-
no-Liisa	Ilkko,	p.	040	7510	064.	Ilmoittautumiset	17.5.	
mennessä	Paulalle	ja	Aino-Liisalle.

Tuikeen kevätkonsertti 
torstaina 16.5. klo 18 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Sekakuoro Tuikeen kevätkonsertti. Ohjelmassa mm. 
D.	Buxtehuden	kantaatti:	Ken	meiltä	riistää	ja	
T. Nikkolan Hyvä paimen. Mukana myös soitinyhtye. 
Konserttiin on vapaa pääsy, Tervetuloa!

Kevätrallatus
kaikkien yhteinen lastenlauluilta 
tiistaina	21.5.	klo	18	Pyhän	Luukkaan	kappelissa.	
Mukana	on	Pyhän	Tuomaan	nuorisokuoro.	Laulamme
 ja leikimme keväisiä lastenlauluja ja -virsiä. 
Lopussa	keksi-	 ja	mehutarjoilu	 yhteisvastuukeräyksen	
hyväksi. Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Perheiden kevätseikkailu 
torstaina 23.5. klo 18 Hietasaaren leirikeskuksessa.
	Aloitamme	yhteisellä	hiljentymisellä	klo	18.	Sen	jälkeen	
voit kiertää perheesi kanssa eri toimintapisteitä oman 
aikataulusi mukaan: muskari, aarrejahti, askartelu, 
makkaranpaistoa nuotiolla, kahvit/mehut. Tervetuloa!



20    Nro 19    16.–23.5.2013

Lähetys
Puttaan Tupa to ja pe klo 12–14, Kirkkotie 10, Haukipudas. 
Tule istahtamaan, juttelemaan, tekemään käsitöitä tai lu-
kemaan lehtiä. Kahviosta voi ostaa päiväkahvin. Myynti-
pisteessä käsitöitä, kortteja, adresseja. 
Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma–ke, pe klo 10–14. 
Lauantaina	18.5.	klo	10–14.	Nokelantie	48	B,	käynti	Lato-
kartanontien puolelta. Puodista kirpputoritavaraa, pol-
kupyöriä ja niiden osia sekä uusia pajan tuotteita, tar-
jolla myös kahvia. Pajassa tehdään käsitöitä ja askarrel-
laan.	Lahjoituksia	otetaan	vastaan.	Tervetuloa	vapaaeh-
toistoimintaan ja ostoksille! 
Raamatulliset juhlat: purim pe 17.5. klo 12, Siipi – lähe-
tyksen	puoti	ja	paja.	Anna-Mari	Heikkinen.

Menot Oulun seurakunnissa 16.–23.5.2013

KeHitySVaMMaiSet
Perhepiiri	 to	16.5.	klo	12,	Caritas,	Kapellimestarinkatu	2.	
Ryhmä vanhemmille, joilla on kehitysvammainen lapsi.
Musari ma 20.5. klo 17.30, Heinätorin seurakuntatalo. 
Musiikki- ja leikkipainotteinen vertaistuki-ilta pienten 
erityislasten perheille.
KuuLoVaMMaiSet
Aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri, to 
16.5.	klo	13.30	Caritas-salissa	os.	Kapellimestarinkatu	2.	
Vieraana hiippakuntasihteeri Mirva Kuikka. 
Hyvä tietää -luento pe 17.5. klo 9.30, Seurakunnan vi-
rastotalo. Saamelaisuudesta luennoi kirkon saamelais-
työn pappi Erva Niittyvuopio.
Viittomakielisten retki ma 3.6.–ke 5.6. Käymme mm. Vaa-
sassa, Kalajoella, Pietarsaaressa ja Seinäjoella. Teemme os-
tosreissun kuuluisaan Tuurin kyläkauppaan, vierailemme 
museoissa ja ajamme 7 sillan kautta Pietarsaareen. Matkal-
la tapaamme myös Vaasan alueen kuuroja yhteisessä illan-
vietossa. Matkan hinta on 160 € sis. 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-mari.kyllonen@evl.fi.	Li-
sätietoja	myös	Urpo	Luokkalalta,	p.	044	7555	554	tai	urpo.
luokkala@evl.fi.
NäKöVaMMaiSet
näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 23.5. 
klo	13–14.30,	Caritas-koti,	 Caritas-sali.	 Tule	 tutkimaan	
raamattua ja luotsaamaan elämää pintaa syvemmältä. 
Opasystävä on vastassa pääoven läheisyydessä klo 12.30 
alkaen.
Lenkki- ja saunailta	 to	23.5.	klo	17–20,	Lämsänjärven	
leirikeskus.	Lähdetään	aluksi	lenkille,	mahdollisuus	sau-
noa ja uida. Makkaranpaistoa ja iltapalaa. Ilta päättyy 
hartauteen.
näkövammaisten kesäretki Kokkolaan 16.–18.8. Tutus-
tumme Kokkolan vanhaan kaupunkiin Neristaniin, Musta-
kari	–	Asuntomessualueeseen	v.	2011,	Toivasen	eläinpuis-
toon ja Talonpojanmuseoon jne. Retkeen sisältyy risteily 
m/s Jennyllä Tankarin majakkasaarelle. Majoitumme Sokos 
Hotelli Kaarlessa Kokkolaan keskustassa. Ostoksiin mah-
dollisuus	tehtaanmyymälöissä	Luhta/Rukka	ja	Mokka-Nap-
pa, aamutorilla ja kävelykeskustassa. Paluumatkalla käym-
me Kalajoella. Retken hinta on 165 € sis. kuljetuksen turis-
tibussilla, täysihoidon, opastukset, pääsymaksut, hotelli-
majoituksen	kahden	hengen	huoneessa	(1	hh+78	€).	Ret-
ken	hinta	4–15-v.	80	€	(lisävuoteessa).	Sitovat	ilmoittautu-
miset	7.6.	mennessä	Diakoniatyön	erityispalvelujen	toimis-
toon,	p.	044	3161	552	tai	netissä	www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo.	Retken	vetäjinä	toimivat	diakoniatyöntekijät	Pau-
la	Mustonen	ja	Terttu	Rahko.	Lisätiedot:	Paula	Mustonen,	
p.	050	4305	178	tai	paula.mustonen@evl.fi.
päiHDetyö
Aamukahvihetki	pe	17.5.	klo	9–10,	Diakoniset	erityis-
palvelut. Tarjoamme päivän sanan ja mukavan seuran li-
säksi kahvia ja teetä, sämpylää, jogurttia, tuoremehua, 
hedelmiä.	Lisätietoja:	diakonissa	Tellervo	Kianto,	p.	040	
7564 022.
naistenryhmä	pe	17.5.	klo	13–15,	Diakoniset	erityispal-
velut. 
Tavoiteryhmä	ma	20.5.	klo	14.30–16,	Diakoniset	erityis-
palvelut. 

Erityisdiakonia

English Service on Sunday 19th of May at 4 pm. in St. 
Luke's	Chapel.	
Englanninkieliset seurat	su	19.5.	klo	16	Pyhän	Luuk-
kaan kappelissa.

Kansainvälisyys

nuoret aikuiset ja opiskelijat
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.	
nuorten aikuisten tuomiotupa ke 22.5. klo 15–17, Elo-
huone. Tuomiotupa on nuorille aikuisille tarkoitettu 
paikka, jossa voit hetkeksi istahtaa, tavata tuttuja, tai-
teilla ja nauttia kupin kuumaa. Kuppila on avoinna jo-
ka keskiviikko klo 15–17. 
Taideryhmä ke 22.5. klo 17.30–19, Heinätorin seura-
kuntatalo.	 Tule	mukaan	 taideryhmään!	 Loppukevääs-
tä	tutustumme	mm.	taidetapahtumiin.	Lisätietoja:	ma-
ri.tuokkola@evl.fi.
Lenkkiryhmä to 23.5.  klo 18–20, Heinätorin seurakun-
tatalo.	Lenkin	jälkeen	iltapalaa.	Ilmoittaudu:	mari.tuok-
kola@evl.fi,	mari.flink@evl.fi.
Cross Cafe pe	 24.5.	 klo	 19–23.45,	 Elohuone.	 Lavalle	
nousee	oululainen	bändi	Ahava.	Keikka	alkaa	klo	21.	
Cross Cafe	pe	31.5.	klo	19–23.45,	Elohuone.	Lavalla	na-
mibialainen lauluryhmä VMSix. Keikka alkaa klo 21. 

opiSKeLiJaJärJeStöt
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat to 
16.5. klo 19, Hanna Pihlajamäellä ja Iikka Paajalalla, Han-
hitie	4	A	1,	Höyhtyä.	

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.

Vihkimusiikkikonsertti 
sunnuntaina 19.5. klo 15 Oulun tuomiokirkossa. 

Tilaisuudessa kuullaan perinteisten häämarssien lisäk-
si myös harvemmin soitettua ja laulettua vihkimusiik-
kia. Vapaa pääsy, tervetuloa!

Häämusiikki-ilta 
perjantaina 24.5. klo 19–20 Haukiputaan kirkossa. 

Tilaisuudessa esitellään perinteiset ”häämarssit” ja 
myös muuta urkumusiikkia, jota kirkkohäissä yleises-
ti	käytetään.	Laulamme	yhdessä	vihkimisessä	käytet-
täviä virsiä ja esitämme yksinlauluja, jotka sopivat kir-
kolliseen vihkitoimitukseen. Musiikista vastaavat kant-
torit Hannu Niemelä, Kaisa Säkkinen, Katja Nauha ja 
Raimo	Paaso.	Pastori	Arto	Nevala	esittelee	vihkikaa-
van. Häämusiikki-iltaan on vapaa pääsy ja sinne ovat 
kaikki tervetulleita. 

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.

Kesäleiri 1.–4.-luokkalaisille 
12.–14.6 Vaalan seurakunnan kesäkodissa. 

Tyttöjen ja poikien kesäleirillä ulkoillaan, uidaan, sau-
notaan, askarrellaan ja hiljennytään yhdessä Oulunjär-
ven rannalla, Vaalan kesäkodilla. 
Mukaan mahtuu 20 lasta, etusijalla Tuomiokirkkoseu-
rakunnan lapset. Hinta 50 € / lapsi, sisältää matkat, 
majoituksen, ruuat, ohjelmat sekä vakuutuksen Ou-
lun ev.lut. seurakuntien jäsenille. 
Ilmoittautuminen	31.5.	mennessä	osoitteessa	www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo.	Leirin	ja	lasten	turvallisuu-
den kannalta, täytättehän ilmoittautumislomakkeen 
huolellisesti. Kaikki tiedot ovat luottamuksellisia ja hä-
vitetään leirin jälkeen. Ilmoittautuneille lähetämme 
leirikirjeen.	Lisätietoja	Kaija	Siniluoto,	p.	050	5249	779	
ja Jukka Kärkkäinen, p. 040 5747 183.

Polkupyörähuutokauppa
lauantaina 18.5. klo 12 

Siivessä – lähetyksen puoti ja pajassa. 

Myydään kunnostettuja ja kunnostamattomia 
polkupyöriä huutokaupalla lähetystyön hyväksi. 

Samaan aikaan kevätale -50 % Siivessä. Tervetuloa!

Kaatuneitten muistopäivän 
kansalaisjuhla 
sunnuntaina 19.5. klo 16 Karjasillan kirkossa.
Ohjelmassa mm. Pohjan Sotilassoittokunta, mus.kap-
teeni	 Jaakko	Nurila,	Oskar	Lindberg:	Vanha	virsi	Taa-
lainmaalta. Juhlapuhe maaherra Eino Siuruainen. Ou-
lun Sotaveteraanikuoro. Kunniamerkit. Kahvitarjoilu. 
Järj. Oulun kaatuneitten omaiset ry, Oulun seudun so-
taorvot, Tuomiokirkkoseurakunta.
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Tulossa: 
Katri Kankaan 

kantelekonsertti
 su 26.5. klo 14 

kirkossa.

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

Helluntaipäivän mes-
su 19.5. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen, kuo-
ro.  Ehtoollinen jaetaan 
myös	Lumilyhtyyn.

Pikkukirkko to 16.5. klo 10 
kirkossa.
Lasten kerhojen ja perhe-
kerhon kevätkausi päättyy 
kaikkien lasten yhteiseen 
pikkukirkkoon to 16.5. klo 
10. 
Rippikouluilta omalle leiril-
le tuleville to 16.5. klo 18 srk-
talossa.
Ystävyyden talo pe 17.5. klo 
10 srk-talossa.
Sanan ja israelin ilta su 19.5. 
klo 18 srk-talossa, mukana 
Matkaselät ja Kingmat, kah-
vitarjoilu nimikkolähettien 
hyväksi.
uusien päiväkerholaisten 
ilmoittautuminen on ma 
20.5. tai ti 21.5. klo 10–14, 
soita Siljalle, p. 044 7750 601.
Perinteinen toukosiunaus ti 

www.kempeleenseurakunta.fiKempele
Helluntain messu su 
19.5. klo 10 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa.  
Toimittaa Jaakko Tuis-
ku, avustaa Janne Kärki-
nen, diakoni Soile Pak-
kanen, kanttori Eija Sa-
volainen. Musiikkiavus-
tus	 D´amen.	 Kaatuneit-
ten muistopäivä, seppe-
leen lasku sankarihau-
doille. 70- ja 75-vuotiai-
den kutsukirkko.
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
Kirkkoherranvirasto  
suljettu ke 22.5.

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

Postiosoite
PL	28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Seurakunnissa tapahtuu 16.–23.5.2013

21.5. klo 12 Kyrön myllyn luo-
na, järj. Eläkeliiton kerho.
Hartaushetki	 Lumilyhdyssä	
ke 22.5. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 22.5 
klo 18.30 srk-talolla.
Gospellauluilta to 23.5. klo 
19	 kirkossa,	mukana	 Limin-
gan seurakunnan nuorten 
bändiryhmä. 
Rippikoulu: omalle leirille 
tulevat osallistuvat gospel-
lauluiltaan.
Haudanhoito- ja kesäkaste-
lusopimuksia voi tehdä tou-
kokuun ajan kirkkoherranvi-
rastossa, p. 044 7750 600.
Tulossa: Friday club pe 24.5. 
klo 17.30 srk-talossa. 
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.
Kastettu: Samuel Ilmari Kai-
nua. 

Yhteiskristillinen 
Sanan ja rukouksen ilta 

sunnuntaina 19.5. klo 17 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 

Illan aiheena Pyhän Hengen vuodatus. 
Puhujina Janne Kärkinen, Raimo Karhu ja Esa Blomster. 

Musiikki Versot. Illan lopussa rukouspalvelu.

Yhteisvastuukirppis  
ja -kahvila 

seurakuntasalissa vielä 
torstaina 16.5. ja 
perjantaina 17.5. 

klo 12–18. 

Kerhojen, päiväpiirin 
ja päivähoidon yhteinen 

kevätkirkko 
torstaina 23.5. klo 10.

Viikkomessu la 18.5. klo 
14 kirkossa. Vieraana ret-
keläisiä Oulusta. 
Helluntain messu su 
19.5. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Kaisamar-
ja Stöckell, kirkkokuoro 
avustaa. Messun jälkeen 
seppeleenlasku sankari-
haudoille	 (Kaatuneitten	
muistopäivä)	 ja	 kirkko-
kahvit srk-salissa.

Pyhäkoulu su 19.5. klo 12.
Eläkeliitto ti 21.5. klo 11 
Koppakodalla.

Saarenkartanon hartaus to 
23.5. klo 14.
Kyytipalvelua srk:n tilai-
suuksiin voi kysyä diakonia-
työntekijä Marjalta, p. 040 
7430 382.
Viikottaiset kerhot 
ja ryhmät:
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.

Kirkkoherranvirasto  suljet-
tu ke 22.5.
Aamurukous ke klo 6 kirkos-
sa. 
Versojen harjoitukset su 
19.5. klo 15.30 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa.
Kirkkovaltuuston kokous to 
23.5. klo 18 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Pöytäkir-
jan nähtävillä olo 28.5.–27.6. 
kirkkoherravirastossa arkisin 
klo 10–15.
Varhaisnuorten kuorot to 
klo 16–16.45 Kirkonkylän srk-
kodissa ja pe klo 15–16 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Kirpputori ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. 
Kehitysvammaisten kevät-
kirkko to 23.5. klo 13 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa.

Varhaisnuoret:	 ks.	 www.
kempeleenseurakunta/kou-
lulaiset.
nuoret: Nuorten illat tors-
taisin klo 19 Vanhassa pap-
pilassa.
Kastetut: Onni Rietrikki Rei-
nikainen.
Kuollut:	Maija-Leena	Musto-
nen	s.	Lumiaho,	61.

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

Tervetuloa jututtamaan seurakunnan työntekijöitä 
ja nauttimaan samalla lautasellinen puuroa sekä 
kupponen kahvia. Kotimatkalle matkaevääksi voit 
napata ilmaisen Raamatun tai virsikirjan.

Seurakuntaretki 
Hengen uudistuksen kesäjuhlille 
Lohjalle	2.–4.	elokuuta.
Retken	hinta	n.	220	€	/	hlö	(sis.	matkat	ja	hotellimajoi-
tuksen	aamupalalla	2	hh	/	huoneissa).	Ruokailut	oma-
kustanteisesti. 
Sitovat ilmoittautumiset 14.6. mennessä ma–pe klo 9–15 
p.	(08)	5614	522	/	Sari	tai	www.kempeleenseurakunta.
fi/ilmoittautuminen.

naisten retki 
16.–18. elokuuta. 
Retken	hinta	130	€	/	hlö	(sis.	bussimatkat,	hotelliyöpymi-
set	aamupaloineen	2h	huoneessa	Lahdessa	ja	Helsingis-
sä sekä käynnin Tuusulan rantatien kulttuurikohteisiin: 
Lottamuseo,	Halosenniemi	ja	Ainola).	
Sitovat ilmoittautumiset 14.6. mennessä sähköisesti 
osoitteessa:	kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen	
tai Minna Sorvalalle, p. 040 7797 705. Etusijalla Kempe-
leen seurakunnan jäsenet.

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 henkilötietolo-
make. 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.
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Kempeleen rauhanyhdistys: 
Esikoululaisten retki la 18.5. 
klo 9–15 lähtö ry:ltä. Kevät-
juhla su 19.5. klo 16 ry:llä. 
Perhekerho ke 22.5. klo 10–
12.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 19.5. klo 16 ry:llä.
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neessa,	 Marja	 Leena	 Savo-
lainen. 
Ompeluseurat to 23.5. klo 
18	 Laitasaaren	 rukoushuo-
neella. Kaikille avoin ompe-
luseura lähetys- ja diakonia-
työn hyväksi.   
iltakirkko to 23.5. klo 19 Ro-
kualla, Pekka Kyllönen.
Kuorot: Ke 22.5. päiväkuoron 
harj. klo 10.30 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 
Laitasaaren	 rukoushuoneel-
la. Perheilta to 16.5. klo 18 
Koortilassa. Perhepyhäkoulu 
su 19.5. klo 11.30–12.30 srk-
talon alakerrassa. Esikot-ryh-
mä ke 22.5. klo 10–11.30 srk-
talon alakerrassa. 3-vuotiai-
den syntymäpäiväjuhlat ke 
22.5. klo 18 srk-talossa. Per-
hekerhojen kevätretki kuk-
ka- ja eläinpuisto Escuria-
liin ti 28.5. Tied. ja ilm. ker-
hoissa.

Seurakunnissa tapahtuu 16.–23.5.2013

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

Messu su 19.5. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Jou-
ni Heikkinen, saarnaa 
Pekka Kyllönen, avus-
taa Simo Pekka Pekka-
la, kanttorina Ossi Kaja-
va. Messun jälkeen kirk-
kokahvit ja rovasti Pek-
ka Kyllösen läksiäisjuhla 
seurakuntatalossa.

Aamuhartaus to 16.5. klo 
9.30 Päiväkeskuksessa, Pek-
ka Kyllönen.
Kylmälänkylän seurakun-
tapiiri to 16.5. klo 10 kap-
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, 
Pekka Kyllönen.
Perheilta to 16.5. klo 18 
Koortilassa.
Perhepyhäkoulu su 19.5. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa.
Aikuisten raamattupiiri ma 
20.5. klo 16 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10.
ikäihmisten kerhojen ke-
vätretki ti 21.5. Iihin. Tie-
dustelut ja ilmoittautumi-
set kerhoissa tai Hannalle, p. 
040 5470 784.
Rukouspiiri ke 22.5. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-

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

Messu helluntaina 19.5. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Olli Seikkula, avustaa Ilk-
ka	Tornberg	ja	Aino	Pies-
kä, kanttorina Hanna 
Korri. Messuun osallis-
tuu joukko 50 vuotta sit-
ten ripille päässeitä, joil-
le messun jälkeen juhla 
seurakuntatalolla. Mes-
sun jälkeen kunniakäyn-
ti sankarihaudoille.
Leirikirkko helluntaina 
19.5. klo 12 Partiokäm-
pällä	 (Paavolantie	 91).	
Toimittaa Ilkka Tornberg, 
kanttorina Mika Kotka-
ranta. Kahvit ja onnitte-
lujen vastaanotto klo 13, 
jonka	 jälkeen	Lippukun-
nan 45-vuotisjuhla.
Tuomasmessu hellun-
taina 19.5. klo 16 seura-
kuntatalolla. Toimittaa 
Aino	Pieskä,	 Ilkka	Torn-
berg ja Olli Seikkula.
Rauhanyhdistyksen  il-
takirkko ja ehtoollisen 
vietto  helluntaina 19.5. 
klo 18 kirkossa. Toimittaa 
Jaakko Kaltakari, kantto-
rina Mika Kotkaranta.

Kuorot: Kirkkolaulajat ke 
22.5. klo 18.30–20 kirkossa.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
21.5.	klo	18.30	Aila	Halmkro-
nalla,	Jukolantie	1A3,	Lumijoki.
Vapaaehtoistyön tukihenki-
löillan kevätkauden päätös 
to 23.5. klo 18 Helmen Pirtis-
sä. Kevyt päivällinen. Muka-
na Sinikka Ilmonen ja Mari-

Varhaisnuoret: Kesän leireil-
le	 ilmoittautuminen	 www.
muhoksenseurakunta.fi/säh-
köinen asiointi.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous	 maanantaisin	
klo 6.30. Perhekerho to 16.5. 
klo 10–12. Ompeluseurat to 
23.5. klo 18.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: To 16.5. klo 18.30 om-
peluseurat kodeissa: Pekka-
rinen, Rönköntie 48 ja Taski-
la, Nuottatie 25. Pe 17.5. klo 
18.30 veljesilta. Su 19.5. ke-
vätretki Ranualle. Ma 20.5. 
klo 18 päiväkerhot ry:llä. To 
23.5. klo 18.30 ompeluseu-
rat ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: To 16.5. klo 18.30 sisaril-
ta ry:llä. Pe 17.5. klo 19 pien-
ten raamattuluokka Tokola, 
Mähyläntie	21.	La	18.5.	klo	19	
ja su 19.5. klo 12 ja 18 kevät-
seurat ry:llä.
Kastettu: Jose Elian Pirnes, 
Ville Ilari Salmela. 

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

ka Kamps. Ilmoittautuminen 
20.5. mennessä Marikalle,    
p. 044 7521 243.
Ystävärengas: Pe 31.5. klo 12 
viimeiset	harjoitukset	 Lähe-
tysvintillä.
Hartaudet:  To 16.5., 23.5. 
ja	 30.5.	 klo	 14	 Alatemmek-
sen vanhainkodilla. Ke 22.5. 
klo 13.15 vuodeosastolla. To 
23.5. klo 13 Niittypirtin pal-
velukodilla.
Lisätietoa nuorisotyön toi-
minnasta, yhteystiedot, rip-
pikouluryhmien ohjelmat 
ym.	osoitteesta	www.nuori-
sonurkka.fi.
Perhekerhot: Ti 21.5. klo 
9.30–11 seurakuntatalolla. 
Aarteen	etsintää	lapsille.	Ke	

22.5. klo 9.30–11 Tupoksen 
Vanamossa. Nyyttärit.
Partio: Pe 17.5. Päivystys par-
tiotoimistossa klo 15–17.  Ma-
fekingin rästikoulutus par-
tiotoimistossa	klo	17–18.	 La	
18.5. Sepeli 13 seikkailijoil-
le.	 Su	 19.5.	 Leirikirkko	 Par-
tiokämpällä klo 12–13.  Kah-
vit ja onnittelujenvastaanot-
to	klo	13–14.	 	 Lippukunnan	
45-vuotisjuhla samassa pai-
kassa klo 14–15. Ke 22.5. Ma-
ke päivystää partiotoimistos-
sa klo 15–17, Pökkelö 13 lei-
rikokous Kotikololla klo 17–
18. Pökkelö ilmoittautumi-
nen päättyy. Myötäilta 3. Ko-
tikololla klo 18–19. 
nuorisotyö: Kevään viim. 
nuortenilta 16.5. klo 18 Nur-
kassa. Nuorten gospelbändi 
vierailee 23.5. klo 19 lauluil-
lassa	 Lumijoen	 kirkossa.	 Li-
minkalaiset ovat myös ter-
vetulleita sinne. Sopikaa yh-
teiskyydeistä, että kaikki ha-
lukkaat pääsevät mukaan. 
Nuorten lähetysvintti 27.5. 
klo	17–18.30	Lähetysvintillä.
Rauhanyhdistys: Nuortenil-
ta pe 17.5. klo 18.30 ry:llä ja 
yhteinen luontoraamattu-
luokka klo 18.30. Kevätseu-
rat la 18.5. klo 18 ry:llä. Ke-
vätseurat su 19.5. klo 12 ry:llä 
ja klo 14 seurat Niittypirtin 

Hautojen hoidot
Hoitosopimukset tehtävä toukokuun loppuun 
mennessä kirkkoherranvirastoon, p. 044 7521 220. 
Sopimusten pituudet 1, 5 ja 10 vuotta.

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.

KOULUIKÄISTEN KESÄTOIMINTAA
Päiväleirit	 tarjoavat	kesäistä	puuhaa	ympäri	 Liminkaa	
päivittäin	klo	10–14.	Leirin	hinta	15	€	sis.	lounaan	ja	leiri-
ohjelman.	Ilmoittautumiset	24.5.	mennessä:	www.limin-
ka.fi	->	Tapahtumakalenteri.	Järjestäjinä	kunnan	nuori-
sotoimi, 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,	p.		044	7521	236	/	maria.pohjola@evl.fi.	

Päiväkerhoihin ilmoittautuminen 
kaudelle 2013–2014 kotisivujen	kautta	www.limingan-
seurakunta.fi.	Päiväkerhoihin	otetaan	2008–1010	synty-
neitä. Ilmoittautumisaika 27.5.–20.6. 
Lisätietoja,	p.		044	7521	230	tai	tuija.mourujarvi@evl.fi.

Lämpimät 
kiitokset 

kaikille hautausmaan 
siivoustalkoisiin 

osallistuneille sekä 
K-supermarket 

Mimmille ja 
Utajärven 

Leipomopalvelu	Oy:lle	
kahvitarjoilun 
tarvikkeista!

Eu-ruoan
jakelu 

perjantaina 
24.5. klo 9–17 

seurakuntatalon 
alakerran 

nuorisotilassa.

Isovanhempien ja 
lastenlasten retki Rokualle 

lauantaina 25.5.  
Linja-autolla	lähdetään	seurakuntatalolta	klo	9.30	ja	pa-
luumatkalle Rokualta klo 14. Päivän aikana ulkoilemme, 
liikumme luonnossa ja nautimme buffeeateriasta. Ret-
kimaksu 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

Muhoksen seurakunnan päiväkerhot 
syksylle 2013 ja keväälle 2014
Päiväkerhot aloitetaan viikolla 33 seuraavasti:
seurakuntatalo 
ma ja to klo 9–11 4–5-v. / 15 lasta 
to  klo 13–15  4–5-v. / 12 lasta 
pe  klo 9–10.30  3-v. / 12 lasta 
pe  klo 12–13.30  3-v. / 12 lasta 
Kylmälänkylän kappeli 
ma  klo 9–11  3–5-v. / 12 lasta 
Päivärinteen seurakuntasali 
ma ja to klo 13–15  3–5-v. / 15 lasta  
Kolmevuotiaat ovat vain kerran viikossa kerhossa!
KERHOiLMOiTTAuTuMinEn ViiKOLLA 21
www.muhoksenseurakunta.fi/sähköinen	asiointi/		
päiväkerhoilmoittautuminen. Kerhoryhmämme täyte-
tään ilmoittautumisjärjestyksessä ja niihin saattaa tulla 
muutoksia.	Lisätietoja	Sirpalta,	p.	050	309	3565.

TuOMASMESSu 
helluntaina 19.5. klo 16

seurakuntatalolla 
Limingassa.

Tule mukaan juhlimaan 
helluntaita yhdessä!

Hyvä  70 vuotta vuonna 2013 täyttävä
Limingan seurakuntalainen
Tervetuloa juhlimaan pyöreitä yhdessä 
toisten  ikätovereiden kanssa
keskiviikkona 5.6. klo 12–14 
(puoliso	/	ystävä	mukaan)
Limingan	seurakuntatalolla
Ilmoittautuminen ti 24.5. mennessä, p. 044 7521 226

palvelutalolla sekä iltakirk-
ko ja HPE klo 18 kirkossa ka 
kirkkokahvit ja päätösseurat 
ry:llä. Perhekerho to 23.5. klo 
10.30 ry:llä.
Kastettu:	 	 Lukas	Vili	Mathi-

as Granlund, Joonas Veeti Jo-
hannes Junkkari, Verneri Os-
mo	 Arttur	 Lahdenperä,	 Ee-
rika Kiia Olivia Määttä, Jare 
Aku	Kalevi	Nuutinen,	Kerttu	
Jippu-Liinu	Pikkumäki.
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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

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 su 19.5. klo 10 Pulkkilan kirkossa. Toimittaa Saila 
Karppinen. Kanttorina Pekka Kyöstilä, kirkkokuoro avus-
taa. Seppeleenlasku sankarihaudoille. 
Messu su 19.5. klo 10 Pyhännän kirkossa. Toimittaa Su-
lo Kautto, kanttorina Unto Määttä. Seppeleenlasku san-
karihaudoille.  
Messu su 19.5. klo 10 Rantsilan kirkossa. Toimittaa Han-
nu	Lauriala,	avustaa	Marketta	Taipaleenmäki.	Kanttori-
na	Arja	Leinonen.	 Seppeleenlasku	 sankarihaudoille.	 Lä-
hetyspyhä.	 Lähetystilaisuus	 srk-talossa.	 Lähetti	Market-
ta Filppa vieraana.
Messu su 19.5. klo 13 Kestilän kirkossa. Toimittaa Saila 
Karppinen,	avustaa	Sirkku	Palola.	Kanttorina	Arja	Leino-
nen, avustaa kirkkokuoro. Seppeleenlasku sankarihaudoil-
le.
Messu su 19.5. klo 13 Piippolan kirkossa. Toimittaa Sulo 
Kautto, kanttorina Unto Määttä. Seppeleenlasku sanka-
rihaudoille.
Lasten kevätkirkko ti 21.5. klo 10 Piippolan kirkossa. Toi-
mittaa Perttu Kyllönen, avustaa Sirkku Palola. Kanttorina 
Unto Määttä. Esikoululaiset siunataan koulutielle.
Lasten kevätkirkko to 23.5. klo 10 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Saila Karppinen, avustaa Johanna Hietala. Kant-
torina Unto Määttä. Esikoululaiset siunataan koulutielle.
Lasten kevätkirkko pe 24.5. klo 9 Pyhännän kirkossa. Toi-
mittaa Perttu Kyllönen, avustaa Sirkku Palola. Kanttori-
na Veijo Kinnunen. Esikoululaiset siunataan koulutielle.

Kastettu:	Aino	Ida	Emilia	
Tahvola	(Pulkkila).
Kuollut: Rauha Ilona Oja-
koski	s.	Komu	98	(Piippo-
la),	Kerttu	 Johanna	Kur-
kela	s.	Leiviskä	92	(Pyhän-
tä),	Onni	Armas	Siipola	91	
(Pyhäntä),	Maria	Häkkilä	
s.	Huovinen	86	(Rantsila).

Konfirmaatiomessu su 
19.5. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttori Pent-
ti Korkiakoski. Kaatu-
neitten muistopäivä sep-
peleenlasku ja kunnia-
käynti sankarihaudalla.
Konfirmaatiomessu su 
19.5. klo 13 Temmeksen 
kirkossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttori Pent-
ti Korkiakoski. Kirkko-
kuoro. Seppeleenlasku 
ja kunniakäynti sankari-
haudalla.

Ehtoollishartaus to 16.5. klo 
13 Mäntyrinteellä.
nuttupiiri to 16.5. klo 17 srk-
talon kahviossa.
Hartaus	pe	17.5.	klo	13.30	Le-
polassa.
Seurakuntakerho ti 21.5. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Ystävä- ja lähimmäispalve-
lussa toimivien kevään vii-
meinen kokoontuminen ti 
21.5. klo 15 srk-talon takka-
huoneessa.
Hartaus ke 22.5. klo 15 Vil-
laTyrnissä.
Yhteisvastuu-kiitosjuhla to 
23.5. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lolla.	Lapsikuoro	esiintyy.	Lo-
puksi iltapala.
Kirkkovaltuuston kokous 
pidetään to 30.5. klo 18 Ke-
säkodilla. Kokouksen asia-
lista on yleisesti nähtävillä 
khranvirastossa 23.–30.5. vi-
raston aukioloaikoina. Koko-

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.

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 €.

Kylvöjen siunaaminen
Maanantaina 20.5. klo	12	Piippolassa	Lassilan	pellolla	
Hannu	ja	Arja	Hyvärisellä,	Merja	Jyrkkä	ja	Unto	Määttä.	

Maanantaina 20.5. klo 19 Kärsämänkylän rukoushuo-
neella, Merja Jyrkkä, Unto Määttä ja Marketta Taipa-
leenmäki. Kahvit Kärsämänkylän rukoushuoneyhdistyk-
sen ja arpajaiset lähetystyön hyväksi.

Torstaina 23.5. klo 10 Tavastkengän kylätalolla, Perttu 
Kyllönen ja Veijo Kinnunen.

Keskiviikkona 5.6.	klo	19	Auvo	Taipaleenmäen	pellol-
la	Kestilässä,	Merja	Jyrkkä	ja	Veijo	Kinnunen.	Lähtö	klo	
18.45 seurakuntakodilta, jossa tapahtuman jälkeen Elä-
keliitto tarjoaa kahvit. 

uksen tarkistettu pöytäkirja 
muutoksenhakuohjeineen 
on yleisesti nähtävillä khran-
virastossa 3.6.–3.7.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 srk-talon tak-
kahuoneessa.
nuortenilta: Torstaisin klo 
18 Tyrnävän srk-talon kerho-

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 vuosina 2008 ja 2009 syntyneitä.

LUONTOKERHOT 2013
Seurakunta ja kunta järjestävät luontokerhoja 
vuosina 2007–2008 syntyneille sekä niille 2009 
syntyneille lapsille, jotka ehtivät täyttää 4 vuot-
ta 31.5. mennessä. Ryhmiin mahtuu 20 lasta, mu-
kaan omat eväät.
1. ryhmät Murto 3.–6.6.
aamuryhmä klo 9–11.30
iltapäiväryhmä klo 12.30–15
2. ryhmät Kirkonkylä 10.–13.6.
aamuryhmä klo 9–11.30
iltapäiväryhmä klo 12.30–15
3. ryhmä 17.–20.6.
aamuryhmä klo 9–11.30 Temmeksellä
iltapäiväryhmä klo 13–15.30 kirkonkylällä
ilmoittautua voi ma 27.5. klo 9–14 Kirkonky-
län luontokerhoihin Marikalle, p. 044 7372 615 
ja Murron ja Temmeksen luontokerhoihin halu-
avat Jennille, p. 044 7372 616.

Yv-pesis 
keskiviikkona 22.5. klo 18 Pesäpallokentällä.
Ystävyysottelu	 Tyrnävän	 Tempauksen	 C-tytöt	 vastaan	
YV-joukkue	(pelaamassa	mm.	kunnanjohtaja,	kirkkoher-
ra	ja	entisiä	Superpesiksen	pelaajia).	Ohjelmassa	lisäksi:	
puffet ja arpajaiset Yhteisvastuun hyväksi sekä poniaje-
lua klo 17 alkaen. Tapahtuman järjestää Tyrnävän seura-
kunta yhteistyössä Tyrnävän Tempauksen kanssa.

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
Ompeluseurat pe 17.5. klo 
19 ry:llä.
Kevätjuhla su 19.5. klo 12 
ry:llä.
Seurakuntakerhon retki pe 
24.5. Pökkylään. Ilmoittautu-
miset	 Eeva-Liisa	Kekkoselle,	
p. 044 518 1171.  

piippoLa
naisten piiri pe 17.5. klo 
18.30 srk-kodissa.
Helluntaiseurat su 19.5. klo 
14	srk-kodissa,	Ari	Mikkola	ja	
Pekka Marttila.
Ehtoollishartaus pe 24.5. 
klo 14 Vaarintalossa.

puLKKiLa
Ehtoollishartaus pe 17.5. klo 
13 Koivulehdossa.
Raamattuluokka pe 17.5. klo 
19 ry:llä.
Lankapiiri ma 20.5. klo 17 
srk-talon kerhohuoneessa. 

pyHäNtä
Hartaus su 19.5. klo 13 Nes-
torissa.
Seurat su 19.5. klo 16 ry:llä.
Hartaus to 23.5. klo 13 Nes-
torissa.

raNtSiLa
Helluntaiseurat la 18.5 klo 
18.30 ja su 19.5. klo 12.30 ja 
18.30 ry:llä, Keijo Kukkola ja 
Heikki Vänttilä.
Herättäjän seurat ti 21.5. klo 
19	srk-talossa,	Anja	ja	Pentti	
Seppä, Merja Jyrkkä. Opetel-
laan uusia Siionin virsiä.
Seurakuntakerho to 23.5. 

klo 13 Rauhalassa.
Ehtoollishartaus pe 24.5. 
klo 14 Pohjantähdessä.
Ompeluseurat pe 24.5. klo 
19 ry:llä.

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	yh-
dessä olemista ja tekemistä! Hinta 10 € isovanhempi / 5 
€	lapsenlapsi.	Leiripäivä	on	suunniteltu	yli	3-vuotiaille.	
Ilmoittaudu Salmelle to 16.5 mennessä, p. 044 7372 631 
tai	salme.kinnunen@evl.fi.	

huoneessa, to 23.5. luvassa 
elokuvailta. Voit ottaa mu-
kaan pienet eväät.
Seurakunnan salivuorot 
yläkouluikäisille ja hieman 
vanhemmille to 16.5. ja 23.5. 
klo 16 Kirkkomännikön kou-
lulla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Kevätjuhla su 19.5. klo 16 kir-
kossa.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 19.5. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Kielo Isla Illusia 
Kaukko, Tuomas Joonatan 
Lepistö,	Adele	Kristiina	Nuo-
rala, Mikko Kaarlo Johannes 
Matinlauri.

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.

Eu-ELinTARViKKEiTA 
jaetaan ruoka-apua tar-
vitseville perheille keski-
viikkona 29.5.  klo 11–12 
Temmeksen seurakunta-
talolla ja klo 15–17 Tyrnä-
vän seurakuntatalolla.

Kiitos kevään 
2013 kinkereistä!
Kiitos tilojen luovutta-
jille, tarjoilun järjestäjil-
le, osallistujille.
Tuotto Yhteisvastuun 
hyväksi oli 435,90 €.
Yhteis-
vastuu-
nallen 
sai Jaakko 
Leiviskä	
Tavast-
kengältä.
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Haukiputaan vaivaisukko lähti reissuun

Kerimäen kirkossa järjestetään 
25.5.–31.8. erikoinen kokoontu-
minen, johon osallistuu vaivai-
sukkoja ympäri Suomea. Myös 

Haukiputaan seurakunnan vaivaisuk-
ko lähti tapaamaan veljiään ja sisar-
taan.

Vaivaisukot Kerimäellä -näyttelyssä 
on mukana nelisenkymmentä vaivai-
sukkoa. Joukkoon mahtuu myös Suo-
men vanhin, 1600-luvulta peräisin ole-
va vaivaisukko Hauholta sekä tiettäväs-
ti Suomen ainoa vaivaisakka Soinista.

Näyttely pyrkii tekemään tunnetuksi 
vaivaisukkojen kirkko-, sosiaali-, kult-
tuuri- ja taidehistoriallista merkitystä, 
sekä lisäämään niiden arvostusta ja var-

mistamaan säilymisen jälkipolville.
Näyttelyn järjestävät yhteistyössä Ke-

rimäen kappeliseurakunta ja Pelastakaa 
vaivaisukot ry.

Ainutlaatuiset
varainkerääjät
Suomalaiset vaivaisukot ovat maail-
manlaajuisesti ainutlaatuinen ilmiö. 
Suurin osa ukoista on veistetty 1800-lu-
vun alkupuolella, ja monet niistä il-
mentävät sodan vammauttamia sotain-
valideja.

Puiset vaivaisukot päivystivät kirk-
kojen edustalla keräten varoja köyhäin-
hoitoon.

Nykyisin vaivaisukkoja on jäljellä 

noin 120, ja osa niistä palvelee tehtä-
vässään edelleen.

Pelastakaa vaivaisukot -yhdistyksen 
tavoitteena on ylläpitää ja elvyttää 
vaivaisukkoperinnettä. Se halu-
aa kannustaa seurakuntia kun-
nostamaan ja pitämään huol-
ta vaivaisukoistaan.

KATJA KiiSKiNEN

Lähde: www.vaivaisukot.fi

Haukiputaan vaivaisukko lähti kesäksi Kerimäelle tapaamaan muita vaivaisukkoja.

Hauhon 1600-luvun ukko on Suomen vanhin. Suomen ainoa vaivaisakka on kotoisin 
Soinista.

Kristillisten järjestöjen 
ja herätysliikkeiden 
kesäjuhlia järjestetään 
ympäri Suomea. Viime 
vuonna kesäjuhliin 
osallistui noin 140 000 
ihmistä, ja samansuuruista 
kävijämäärää odotetaan 
tänäkin vuonna. Juhlia 
järjestämässä on myös 
kymmeniä tuhansia 
vapaaehtoisia.

Valtakunnalliset Lähetysjuhlat
7.–9.6. Helsinki
Järjestäjät:	Suomen	Lähetysseura	
ja Helsingin seurakunnat
www.lahetysjuhlat.fi

Medialähetyspäivät
14.–16.6. Hyvinkää
Järjestäjä: Medialähetys 
Sanansaattajat
http://www.sansa.fi/

Lähetyksen kesäpäivät
14.–16.6. Kauniainen
Järjestäjä: Evankelis-luterilainen 
Lähetysyhdistys	Kylväjä
kesapaivat.blogspot.com, 
www.kylvaja.fi

Sanan Suvipäivät
14.–16.6.	Vivamo,	Lohja
Järjestäjä: Kansan Raamattuseura
www.suvipaivat.fi

Evankeliset kesäjuhlat
15.–16.6. Kouvola
Järjestäjä: Evankelinen 
Lähetysyhdistys	ELY	ry
www.evankeliset.net
 
Valtakunnalliset 
Evankeliumijuhlat
28.–30.6.	Lohtaja,	Kokkola
Järjestäjät:	Suomen	Luterilainen
Evankeliumiyhdistys	(SLEY)	ja	
Mikaelin seurakunta
www.evankeliumijuhla.fi

Suviseurat
28.6.–1.7. Pudasjärvi
Järjestäjät: Ranuan ja Pudasjärven
rauhanyhdistykset

Seura-alueena on Pudasjärven len-
tokentän alue keskustaajaman lä-
heisyydessä, jossa järjestettiin suvi-
seurat myös vuonna 1998.
www.suviseurat.net

Heinäkuun juhlat:

Herättäjäjuhlat
5.–7.7. Haapajärvi
Järjestäjät: Herättäjä-Yhdistys 
ja paikallinen seurakunta
www.h-y.fi/juhlat

Valtakunnalliset 
Kansanlähetyspäivät
5.–7.7. Kankaanpää
Järjestäjä: Suomen Evankelisluteri-

lainen Kansanlähetys
Lisätietoja:	järjestelypäällikkö	Veli-
Matti Sokura, p. 0400 904 091
www.kansanlahetyspaivat.fi

Länsi-Suomen Herännäisjuhlat
12.–14.7.  Kalanti, Uusikaupunki
Järjestäjä: Suomen rukoilevaisen
kansan yhdistys ry
www.rukoilevaistenkirjat.fi

Rauhan Sanan Suvijuhlat
12.–14.7. Kempele
Järjestäjät:	Lähetysyhdistys	
Rauhan	Sana,	Laestadianernas	
Fridsföreningars Förbund r.f.
www.lyrs.fi,	www.lff.fi

Rukoilevaisten kesäseurat
19.–21.7. Kokemäki
Järjestäjä:	Länsi-Suomen	
Rukoilevaisten Yhdistys ry
www.rukoilevaisuus.com

Kirkastusjuhlat
26.–28.7. Heinävesi
Järjestäjä: Kansan Raamattuseura
www.kirkastusjuhlat.fi

uusheräyksen kesäseurat
26.–28.7. Raahe
Järjestäjä:	Lestadiolainen	
Uusheräys
www.uusherays.fi

Elokuun juhlat:

Hengen uudistuksen kesäjuhla
2.–4.8.	Lohja
Järjestäjät: Hengen uudistus 
kirkossamme	ry	ja	Lohjan	
seurakunta
www.hengenuudistus.fi

SLEF:n järjestämä Missionsfest
9.–11.8. Terjärv församling
Järjestäjä:	Svenska	Lutherska	
Evangeliföreningen i Finland
www.slef.fi
 
Orpokotijuhlat
16.–18.8. Parikkala, Saaren kirkko
Järjestäjät: Parikkalan seurakunta
ja Parikanniemisäätiö
www.parikanniemi.fi	
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A r k i s t o  /  S anna Tu r u n e n

Seurakuntamestari Pekka Kontio sovittaa 
Haukiputaan vaivaisukon hattua.


