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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Muut mediat

Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo 

sanoi muutama päivä sitten Ylen haastattelussa, 

että kirkolla on huomattavat paineet vähentää vä-

keään. Kirkon työntekijöiden määrä ei ole laskenut samas-

sa suhteessa kirkosta eronneiden määrän kanssa. Kun ve-

rotulot hupenevat, palkkoja ei tulevaisuudessa ole varaa 

maksaa entiseen malliin.

Ylen mukaan kirkon työtekijöiden määrä vähenee 

vähintään 10 prosenttia kuluvan vuosikymmenen aikana. 

Vuonna 2012  työntekijöitä oli vajaat 21 000.

Keskitalo huomauttaa Ylen haastattelussa, että vielä 

vuonna 1975 kirkko työllisti puolet vähemmän väkeä kuin 

nykyisin, vaikka veromaksajia oli huomattavasti enem-

män. Keskitalo arvioi, että työntekijöiden määrä voi jois-

sain olosuhteissa tipahtaa jopa vuoden 1975 lukuihin. 

Kirkko pärjäsi 1970-luvulla ihan hyvin, joten henkilöstö-

kulujen raju leikkaaminen ei olisi Keskitalon mukaan kir-

kolle kuolinisku.

Kirkolla on monia puutteita, mutta henkilöstöhallin-

nossa on se ollut vakaa ja turvallinen, suorastaan esimer-

killinen. Henkilöstöä ei ole niin vain heitetty pellolle, mikä 

ilmeisesti johtuu kristillisyydestä nousevasta moraalista.

Nytkin arvellaan, että leikkaukset tapahtunevat pää-

osin eläköitymisillä, mutta väkeä voidaan myös irtisanoa.

Seurakuntien talous on Oulussakin ja sen ympäristös-

sä heikentynyt. Oulussa ratkaisua haetaan kiinteistöis-

tä luopumalla eikä henkilöstövähennyksillä. Oulun lin-

ja on oikea.  Tosin täälläkään ei voine poissulkea irtisa-

nomisia. 

Keskitalo kuuluttaa, että työntekijöiden määrän vähen-

tyessä vapaaehtoiset voisivat ottaa lisää vastuuta seura-

kunnissa. Ohjeella on huonotkin puolensa, sillä vapaaeh-

toiset voivat viedä työn kirkon ammattilaisilta. Suurelle 

yleisölle se ei välttämättä ole hyvä signaali.

Kirkolla on paineita vähentää väkeä

IHMINEN VOI olla järkevä, arvosteluky-
kyinen ja uskoa Jumalaan. Uusateismi 
vaatii, että meidän täytyy todistaa usko-
muksemme. Mutta mitään suurta ei voi 
todistaa aukottomasti. Voimme esittää 
hyviä syitä uskoa Jumalaan, mutta emme 
voi todistaa sitä. Todistaminen on oike-
astaan mahdollista vain logiikan ja mate-
matiikan alueella.

Luonnontieteilijä-teologi 
Alister E. McGrath Kuopion Kirkkopäivillä, 

Radio Dein suora lähetys 17.5.

KIRKON SUURIN ongelma on ehdotto-
masti se, että se ei tarjoa elämyksiä. Se ei 
tunnu miltään. Se ei tuoksu, ei ärsytä, ei 
liikuta, siis ei kiinnosta.

Kirkossa käyminen on samalla taval-
la kiusallista kuin etäiseksi jääneen suku-
laistädin vierailu.

Toimittaja Riikka Lehtovaara, 
Aamulehden Sunnuntai-liite 19.5.

KIRKOSTA ON tullut museo, jossa kiillote-
taan muinaisia oppeja. Puhtaan opin vaa-
timus on sulkenut taivaan portit suurel-
ta osalta kirkkokansaa ja tehnyt kirkos-
ta epäpyhän. - -

Sellainen kirkon teologia, joka keskit-
tyy vain yksilön sielunpelastukseen ja vai-
kenee ympärillään olevasta sorrosta ja vä-
kivallasta, on pyhitettyä väkivaltaa.

Jeesuksen yksi missio oli juuri tämän 
pyhitetyn väkivallan paljastaminen. Jee-
sus paljasti millaisia me olemme: valmii-
ta uhraamaan toiset, jotta itse pelastui-
simme.

Vantaankosken seurakuntapastori 
Kai Sadinmaa Kuopion Kirkkopäivillä, 

kirkonkello.fi 20.5.

KIRKKO JA JUMALA ja johtokunta tuol-
la ylhäällä antavat meille parasta lääket-
tä, eivät pillerit. Kirkon ovet voisivat ol-
la enemmän auki, jotta saisi lohdutusta.

Tuotantopäällikkö Ilkka "Ile" Vainio,
kotimaa24.fi 20.5.

PEKKA HELIN
pekka.helin@rauhantervehdys.fi

Kommentoi!

 
Aatoksia

Kirkkoomme 
halutaan lisää 
hallintoa

Lähdin Turkuun kokousviikkoa 
edeltävänä pyhänä, nimittäin 
hiippakunnan edustajat pitivät 
piispan johdolla palaverin illalla. 

Jo kättelyssä tuli selväksi, että seu-
rakuntarakenne puhututtaa. Tunnus-
telimme toistemme mielipiteitä ja kan-
toja. Mietinnössä nähtiin monitasoisia 
ja ristikkäisiäkin painotuksia.

Kirkolliskokous alkaa aina juhlalli-
sella messulla, tällä kertaa Turun piis-
pan johdolla. 

Messun jälkeen arkkipiispan ava-
jaispuhe ravisteli viimeistään hereille. 
Hän käsitteli käytyä keskustelua niin 
kutsutusta tasa-arvoisesta avioliitto-
laista. Hän esitti kirkon perinteisen 
kannan, mutta muokkasi puheellaan 
maata uuden avioliittolain puolesta. 
Niin sen tulkitsin. 

Mielessä oli kuitenkin vielä tuoreena 
edellisen kauden päätös vapaamuotoi-
sesta rukouksesta parisuhteensa rekiste-
röityneiden kanssa ja puolesta. Tuolloin 
samalla paalutettiin kristillinen avioliit-
tokäsitys ja ihmiskäsitys. Ei kirkon pe-
rustelut voi vaihtua noin vain. 

Maanantaina käytiin lähetekeskus-
telu muun muassa kirkon vaalilain ko-
konaisuudistuksesta. Uudistus tulee 
tarpeeseen, onhan nykyistä lakia kor-
jailtu kuin tilkkutäkkiä. Mielenkiin-
toinen esitys siinä on papiston osalta, 
että se toisi elinikäisen vaalikelpoisuu-
den ja äänioikeuden papiston vaaleis-
sa. Samalla se merkitsisi sitä, etteivät he 
voisi toimia enää luottamushenkilöinä 
maallikkojen joukossa.

Tiistaina tehtiin kovasti valiokun-
tatyötä.  Perustevaliokunnassa otim-
me kantaa muun muassa määräenem-
mistösäännösten uudistamiseen. Va-

liokunnan mielestä edelleen tulee säi-
lyttää kolmen neljäsosan määräenem-
mistösäännös, kun on kyse kirkon us-
koa ja oppia koskevista asioista. Kiis-
toja ratkaisemaan perustettaisiin uu-
dessa esityksessä laajennettu puhe-
miesneuvosto, jossa olisivat myös piis-
pat mukana. 

Keskiviikkona aloitimme keskuste-
lun seurakuntarakenteen uudistami-
sesta. Keskustelu kesti päätöksineen 
noin seitsemän tuntia. Hallintovalio-
kunta oli tehnyt paljon töitä ja saanut 
puserrettua laajan mietinnön. 

Mietintö korostaa, että nykyiset 
seurakunnat voisivat säilyä kirkon pe-
rusyksikköinä, joille kevytrakenteiset 
seurakuntayhtymät tuottaisivat tuki-
palvelut. 

Tähän perusajatukseen liittyy kui-
tenkin jo vahva epäilys. Miten seura-
kuntayhtymä voi olla kevytrakentei-
nen, kun siellä on kuitenkin taloudel-
listen resurssien jako, paljon hallintoa 
ja henkilöstöä. 

Lopputuloksesta jäi hieman huono 
maku. Hallintoa halutaan kirkkoom-
me lisää! 

Toisaalta, asia ei etene maaliinsa, el-
lei anneta vaihtoehtoa yhtymämallille. 

Kirkolliskokousten linjausten jäl-
keen valmistelijoille jää haastava teh-
tävä.

Pauli Niemelä
Kiimingin kirkkoherra
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Oulun hiippakunnan kokousedustajat Eija Nivala (vas.), Pasi Palmu, Pauli Niemelä, Veikko Guttorm ja Antti Savela 
kohtasivat Turussa.

J o hanna L u mi jä r v i

Kirkolliskokous päätti viime 

viikolla alustavasti, että kaik-

ki seurakunnat kuuluvat jat-

kossa seurakuntayhtymään. Yhty-

män hallintoa kevennetään, mut-

ta yhteistä kirkkoneuvostoa ei lak-

kauteta.

Yhtymän yhteisen kirkkovaltuus-

ton ja yhteisen kirkkoneuvoston pu-

heenjohtajana tai jäsenenä ei voi 

kukaan toimia virka-asemansa pe-

rusteella, vaan he ovat vaaleilla va-

littuja luottamushenkilöitä. Tämä 

tarkoittaa, että yhteisen kirkkoneu-

voston puheenjohtaja ei olisi enää 

jatkossa kirkkoherra. 

Yhteinen kirkkovaltuusto käyt-

tää seurakuntayhtymän ylintä val-

taa.  Jäsenet valitaan seurakunta-

vaaleilla. 

Yhteinen kirkkoneuvosto on yh-

tymän toimeenpano- ja hallinto-

elin, joka johtaa seurakunnalliseen 

toimintaan liittyviä tehtäviä ja työ-

muotoja. Sen jäsenet ovat luotta-

mushenkilöitä.

Jatkossa kirkkoherra ei olisi enää 

seurakuntaneuvoston puheenjoh-

taja vaan hän hoitaisi tehtäväänsä 

seurakunnan hengellisenä johtaja-

na toimimalla seurakuntaneuvoston 

jäsenenä ja esittelijänä.

Jokaisessa yhtymän seurakun-

nassa on oma seurakuntaneuvos-

tonsa.  Seurakuntaneuvoston jä-

senet ovat luottamushenkilöitä, jot-

ka valitaan seurakuntavaaleilla. 

Piispainkokous antaa kirkkohalli-

tukselle lausunnon kirkolliskokouk-

sen päättämistä seurakuntaraken-

teiden kehittämisen päälinjoista.

Koko paketti etenee kirkkohal-

litukseen ja jotta se aikanaan voi-

si mennä läpi, siitä on päätettävä 

kirkolliskokouksessa kolmen neljäs-

osan määräenemmistöllä.

Seurakunnat 
liitetään 
yhtymään

Seurakuntauudistus ei näy tavikselle
Kirkolliskokous 
päätti Turussa, että 
kaikki seurakunnat  
kuuluvat jatkossa 
seurakuntayhtymään. 
Miten tämä 
näkyy tavalliselle 
seurakuntalaiselle päin? 
Mikä on seurakunta
rakenne uudistuksen 
merkitys seurakunnan 
talouteen tai 
henkilöstöön? Kysyimme 
asiaa Oulun hiippakunnan 
kirkolliskokousedustajilta.

aNtero aakko
maallikkoedustaja, Oulu

Tavallisen seurakuntalaisen elä-
mä jatkuu entisellään. Seurakun-
tien koolle ei ole asetettu rajo-
ja, joten pienikin seurakunta voi 
kuntaliitoksista huolimatta ol-
la halutessaan itsenäisenä seura-
kuntana osana yhtymää.

Pidän ratkaisua erityises-
ti pienten ja keskisuurten seura-
kuntien kannalta erinomaisena. 

Pauli Niemelä
pappisedustaja, Kiiminki

Toivottavasti seurakuntalaisille 
yhtymään siirtyminen ei näkyi-
si seurakunnan perustehtävissä. 

Kirkollisveron määrittely yh-
tymässä on haastavaa: jos men-
nään alimman veroasteen mu-
kaan, se laskee verotuloja koko 
alueella ja jos alimmasta veroas-
teesta nostetaan, se voi lisätä kir-
kosta eroamista. 

eija Nivala
pappisedustaja, Kalajoki

Seurakuntayhtymä 2015 -mallis-
sa seurakunta on perusyksikkö, 

jumalanpalvelusyhteisö. Toimin-
ta jatkuu lähellä ihmisiä niin kuin 
tähänkin saakka. Siksi rakenne-
muutos ei seurakuntalaisen näkö-
kulmasta ole suuri muutos.

Rakennemuutos sinällään ei 
korjaa seurakuntien taloutta. 
Tarvittavat ratkaisut on tehtävä 
joka tapauksessa. 

martti murtoPerä
maallikkoedustaja, Haapavesi

Uskon, että uudessa kirkkohalli-
tuksen esityksessä tulee olemaan 
mahdollisuus myös taloudellises-
ti itsekannattavien seurakuntien 
säilymiseen itsenäisinä. Muuten 
en usko löytyvän tarvittavaa kol-
mea neljäsosaa päätöksen taakse.

Seurakuntayhtymään kuulu-
minen ei tule merkittävästi nä-
kymään tavalliselle seurakunta-
laiselle.

juhaNi PaajaNeN
maallikkoedustaja, Kokkola

Yhtymärakenteessa rikkaat seu-
rakunnat köyhtyvät ja köyhät ri-
kastuvat. Yhtymän henkilöstön 
asema paranee, sillä kokonaisuu-
teen saadaan lisää ammattitaitoa, 
mahdollisuus järkevään esimies-
työskentelyyn ja voidaan parem-
min keskittyä kunkin työntekijän 
vahvuuksien hyödyntämiseen.

jaNNe kaiSaNlahti
maallikkoedustaja, Kemijärvi

Päätös seurakuntien kuulumises-
ta seurakuntayhtymiin ei näy ta-
valliselle seurakuntalaiselle tois-
taiseksi mitenkään. Tiukka ää-
nestystulos merkitsee, että jatko-
valmistelussa on vielä vakavas-
ti punnittava vaihtoehtoa, että 
kaikkien seurakuntien ei ole pak-
ko kuulua yhtymiin, tai sitten yh-
tymistä voi tehdä erittäin kevyt-
rakenteisia. 

Vaikutus seurakuntien talou-

teen ja henkilöstöön riippuu sii-
tä, millainen perussääntö yhty-
mään laaditaan ja minkälaisis-
ta seurakunnista yhtymät muo-
dostetaan. 

juha kultima
maallikkoedustaja, Sodankylä

Monessa seurakunnassa yhty-
märakenne takaa oman tutun 
seurakunnan säilymisen kun-
taliitosten yhteydessä. 

Päätös takaa toivottavasti 
myös sen, että seurakunnilla on 
mahdollisuus suunnata vähene-
vät resurssit oleelliseen eli seura-
kuntien perustehtäviin. 

Uudistuksen oleellisin talou-
dellinen merkitys on, että jokai-
nen seurakunta kuuluu talou-
dellisesti itsekannattavaan seu-

rakuntayhtymään.
Ratkaisu antaa liikkumava-

raa henkilöstön käytössä yli seu-
rakuntarajojen.

raili kerola
maallikkoedustaja, Rovaniemi

Kirkolliskokous määritteli vas-
ta rakenneuudistuksen valmis-
telun suunnan. Päätös pakol-
lisesta kuulumisesta johonkin 
seurakuntayhtymään vaihto-
ehtona itsenäisenä seurakunta-
na säilymiseen vaatii voimaan 
tullakseen määräenemmistön 
kannatuksen. Kirkolliskokouk-
sen henki mielestäni oli se, että 
vaihtoehtoisia malleja tarvitaan.

Pekka heliN

Kirkolliskokous 
äänesti, että 
seurakuntaneuvoston 
puheenjohtaja on 
jatkossa vaaleilla valittu 
luottamushenkilö.
Onko päätös hyvä 
vai huono? 

aNtero aakko
maallikkoedustaja, Oulu

Kun puheenjohtaja on maallik-
ko, se vastaa kirkon ulkopuolisen 
maailman johtamismalleja. Ny-
kymallia  on tulkittu jopa lain-
vastaiseksi. Kirkkoherra on tä-
män ratkaisun jälkeen asioiden 
valmistelija, esittelijä ja toimeen-
panija. 

Pauli Niemelä
pappisedustaja, Kiiminki

Arvioinnissa pitää muistaa, ettei 

kirkko ole samalla tavalla demo-
kraattinen, kuten kunta ja valtio. 
Kirkkomme hallinto on raken-
nettu historiallisesti viran (piis-
pa-papisto) ja seurakuntalais-
ten yhteiseen päätöksentekoon. 
Se on merkinnyt paikallisesti si-
tä, että kirkkoherra on toiminut 
puheenjohtajana kirkkoneuvos-
tossa ja valittu luottamushenki-
lö kirkkovaltuustossa. Nyt tämä 
rakenne särkyy.

eija Nivala
pappisedustaja, Kalajoki

On tärkeää, että hallinnosta ja 
rakenteista puhuttaessa seura-
kunnan perustehtävä ja paime-
nen rooli sen johtajana on selvä. 
Olen kuitenkin tullut siihen tu-
lokseen, ettei kirkkoherran joh-
tajuus edellytä seurakuntaneu-
voston puheenjohtajuutta. 

martti murtoPerä
maallikkoedustaja, Haapavesi

Äänestys antoi vahvan signaa-
lin siihen suuntaan, että otam-
me mallia kunnan ja kaupungin 
puolelta. Ei tämäkään asia ole 
katastrofi. Esittelijän rooli pää-
töksenteossa on usein puheen-
johtajaa merkittävämpi.

juhaNi PaajaNeN
maallikkoedustaja, Kokkola

Kirkkoherran asema selkeytyy ja  
todellinen vaikutusvalta kasvaa, 
kun hänet pakotetaan valmis-
telemaan päätettävä asia, esitte-
lemään päätösehdotus ja pane-
maan tehty päätös toimeen.

jaNNe kaiSaNlahti
maallikkoedustaja, Kemijärvi

Pidän hankalana mallia, jossa 
sama henkilö voi olla toimieli-
messä sekä esittelijänä että pää-

töksentekijänä. Enkä pidä hyvä-
nä sitäkään, että neuvoston jä-
senet saisivat valita puheenjoh-
tajaksi kirkkoherran tai maalli-
kon. Silloin heti kauden alussa 
tulisi vastakkainasettelua: kuka 
on kirkkoherran puolella ja ku-
ka vastaan?

juha kultima
maallikkoedustaja, Sodankylä

Päätös lisää laadukasta valmis-
telua. Valmistelusta vastaavan 
henkilön eli kirkkoherran ei tu-
le olla seurakuntaneuvoston  pu-
heenjohtaja. Päätös noudattaa-
kin yleistä käsitystä hyvästä hal-
linnosta.

Pekka heliN

Kirkkoherran valtaa halutaan riisua
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Kysy!

Miksi kastelupalvelu lopetettiin?

Lukijamme ihmettelee, miksi Oulun hau-
tausmaalla ei saa enää pelkästään kastelu-
palvelua omaisten itse istuttamille kukille.

Oulun seurakuntien hautaustoimen 
päällikkö Tuomo Vuontisjärvi kertoo, että suu-
rin syy kastelupalvelun lakkauttamiseen oli sen 
toimimattomuus.

– Erilaiset tulkinnat johtivat esimerkiksi sii-
hen, että osa omaisista vei kukkia haudoille liian 
aikaisin. Seurakuntayhtymä istuttaa omat kuk-
kansa vasta kesäkuun alussa, jolloin hautoja ale-
taan myös kastella. Tämän vuoksi omaisten istut-
tamat kukat ehtivät kuihtua, Vuontisjärvi kertoo.

– Toinen merkittävä seikka oli kuihtuneiden 
tai erilaisten kasvitautien vaurioittamien kasvi-
en korvausvelvollisuus.

Palvelun toimimattomuudesta tuli paljon pa-
lautetta, joten se päätettiin lopettaa. Voimas-
sa olevat kastelusopimukset hoidetaan loppuun, 
mutta uusia ei enää tehdä.

– Haluamme tarjota palvelua, johon tilaaja on 
tyytyväinen. Samalla yhtenäistettiin haudanhoi-
topalveluita laajentuneessa Oulun seurakuntayh-
tymässä.

Nyt tarjolla on joko yhdeksi tai viideksi kesäk-
si haudanhoitopaketti, joka kattaa muun muassa 
kukat ja niiden kastelun.

– Omaiset voivat halutessaan antaa haudan 
hoitamisen myös jollekin yksityiselle taholle, 
vaikka se perinteisesti on tilattu seurakuntayh-
tymältä.

katja kiiSkiNeN

Kysy! on palsta, jonne voi palstan nimen mu-
kaisesti lähettää kirkkoon, seurakuntien toi-
mintaan ja uskonelämään  liittyviä kysymyk-
siä.  Toimitus etsii  niihin vastaukset. 

Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoit-
teella toimitus@rauhantervehdys.fi ja kirje-
postina osoitteella Rauhan Tervehdys, PL 102, 
90101 Oulu. Tekstiviestillä kysymyksiä voi lä-
hettää numeroon 044 5626 450. 

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

• Rauhan Tervehdys kirjoitti nu-
merossa 19 Kempeleen hautaus-
maan haravointitalkoista. Täl-
laista ideointia saisi Oulun kau-
punkikin harrastaa. Porukassa 
on kiva puuhata, vaikkapa hara-
voida ja siten tehdä kaikenlaista 
hyödyllistä.

(Facebook-palaute 18.5.)

• Lämmin kiitos kaikille helators-
tain Kristus Yhdistää -päivän jär-
jestäjille. Menin sinne uteliaisuu-
desta katsomaan, mutta jäinkin 

koko päiväksi, koska ohjelma 
oli hyvää ja siellä oli erityinen 
siunaava ilmapiiri. Siellä, mis-
sä eri seurakuntien uskovat yh-
dessä kiittävät Jumalaa, on pa-
la taivasta. Erityisesti mieleen 
jäivät katolilaisen lapsikuoron 
laulu, afrikkalainen ylistys, or-
todoksien rukouslaulu ja meto-
distipastorin puhe. Toivon, et-
tä vastaavia tapahtumia järjes-
tetään lisää.

(nettipalaute 11.5.)

• Rauno Aron "Johdonmukai-
sesti Jumalaan uskova pelaa 
elämänsä taitavammin" -pos-
ti s. 4, Rauhan Tervehdys nro 
19. Kyseisellä logiikalla voi-
daan todistaa myös Lentävään 
Spagettimonsteriin uskomi-
sen järkevyys. Ei kannata pu-
hua Pascalista, jos logiikka on 
alle lukiotason. Toimitukselle: 
siivotkaa tällaiset rimanalituk-
set lehdestänne; ne herättävät 
lähinnä myötähäpeää.

(nettipalaute 20.5.)

Rauhan Tervehdys 
siirtyy 

kesäaikatauluun
Lehti ilmestyy kahden viikon välein

6.6., 20.6., 4.7., 18.7., 
1.8., 15.8.  ja 29.8.

I r ma - E l i na  M u ka r i

Tuiran seurakunnan vapaaehtoisia palkittiin 5. toukokuuta pidetyssä juhlassa. 80-luvulta lähtien mukana olleille 
annettiin diakonian vapaaehtoistyön hopeinen ansiomerkki. Rauhan Tervehdys kertoi yhdestä näistä vapaaehtoisista, 
Martta Sopasesta, edellisessä lehdessä (nro 19).
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Kunta tunnus
tuksettomaksi
Kunnan toiminnan pitää olla 
uskonnollisesti tunnustukse-
tonta, esitetään kuntalain ko-
konaisuudistuksen valmiste-
lijoille lähetetyssä Vapaa-ajat-
telijain liiton evästyskannan-
otossa.

Vapaa-ajattelijoiden mu-
kaan kunnan toimintaan ei tu-
lisi enää kuulua minkään us-
konnon harjoittamisen liittä-
mistä esimerkiksi koulutyön 
osaksi.

Kannanotossa todetaan, et-
tä Euroopan ihmisoikeustuo-
mioistuimen sekä Suomen 
apulaisoikeuskanslerin päätös-
ten valossa jumalanpalvelus-
ten ja uskonnollisten päivän-
avausten järjestäminen kun-
nan koulutoimessa on oppilai-
ta erottelevaa ja yksityisyyden 
suojaa rajoittavaa. Niistä vält-
tyminen pakottaa oppilaita ja 
heidän huoltajiaan käyttäyty-
mään siten, että siitä voidaan 
tehdä päätelmiä hänen tai hä-
nen perheensä uskonnollises-
ta tai uskonnottomasta vakau-
muksesta. Kannanoton mu-
kaan se ei ole oikein.

Luomisopetus 
kouluihin
Perussuomalaisten kansan-
edustaja Mika Niikko esitti 
kirjallisen kysymyksen vaih-
toehtoisten maailman synty 
-teorioiden liittämisestä ope-
tussuunnitelmaan.

Niikon mukaan opetus-
suunnitelman perusteet kan-
nustavat ja myös vaativat opet-
tajaa auttamaan oppilasta it-
se arvioimaan kriittisesti vas-
taanottamaansa tietoa sekä it-
se tutkimaan ja löytämään vas-
tauksia.

– Olisi tärkeää, että oppilail-
le tarjottaisiin kriittistä poh-
dintaa varten myös vaihtoeh-
toisia teorioita, kuten teoria 
luomisesta, hän kirjoitti.

Opetusministeri Jukka 
Gustafsson vastasi, ettei evo-
luutioteoria ole teoria maail-
man synnystä vaan teoria eliö-
kunnan kehittymisestä.

– Uskonnolliset käsitykset 
maailman tai maailmakaikke-
uden synnystä eivät ole teorioi-
ta vaan eri uskonnoissa hyväk-
syttyjä kertomuksia maailman 
synnystä. Näin ollen niitä ei 
voida myöskään esittää vaihto-
ehtoisina teorioina maailman-
kaikkeuden synnystä.

Maata kiertelemässä

Singaporessa käynnistyi oi-
keudenkäynti viime vii-
kon keskiviikkona kuut-
ta paikallisen kirkon joh-

tajaa vastaan. Johtajia syytetään 
50 miljoonan Singaporen dollarin 
eli yli 30 miljoonan euron kaval-
tamisesta. Kavalletuilla rahoil-
la on rahoitettu evankelisen kir-
kon perustajan vaimon popmuu-
sikkouraa.

Syyttäjien mukaan syytetyt 
ovat ohjanneet seurakunnan va-
roja valheellisiin sijoituksiin. Ta-
voitteena on ollut edistää poplau-
laja Sun Hon uraa.

Kirkko on yksi Singaporen rik-
kaimmista ja isoimmista kirkois-
ta. Sillä on yli 30 000 jäsentä. Se 
on tunnettu suuren mittakaavan 
jumalanpalveluksistaan, jotka 
muistuttavat pop-konsertteja. Ju-

Singaporelainen kirkko 
oikeuteen kavalluksesta

malanpalveluksia vetää Sun Hon 
mies, Kong Hee. Kong on syytet-
tynä huijauksesta, jonka tarkoi-
tuksena on ollut rikollinen luot-
tamuksen rikkominen.

Muut syytetyt ovat kirkon pas-
tori Tan Ye Peng, kirkon jäsenet 
Chew Eng Han ja Lam Leng 
Hung, sekä kirjanpitäjät Serina 
Wee Get Yin ja Sharon Tan Shao 
Yuen. Kaikki kuusi voivat saada 
10–20 vuotta vankeutta.

Avauspuheessaan syyttäjä 
pilkkasi kirkon johtajien väitettä, 
että popmusiikki oli evankelioin-
tiin käytetty työkalu, jonka avulla 
he levittivät Jumalan sanaa. Syyt-
täjä sanoi, että Ho levytti useita 
maallisia musiikkialbumeita vai-
kuttaakseen ihmisiin, jotka eivät 
koskaan astuisi kirkkoon kuunte-
lemaan saarnaajaa.

Kirkko sijoitti rahat kahteen 
yritykseen, nimeltään Xtron Pro-
ductions ja Firna. Sijoitukset oli-
vat pohjimmiltaan valheellisia ra-
hansiirtoja, jotka olivat syytetty-
jen organisoimia. Syyttäjien mu-
kaan kaikki syytetyt olivat mu-
kana Hon musiikkiuran suunnit-
telussa ja taloudellisessa tukemi-
sessa.

Singaporen valtiollinen me-
dia raportoi, että Xtron ja Firna 
-yritysten kautta kulki 24 mil-
joonaa Singaporen dollaria. Toi-
set 26 miljoonaa kavallettiin al-
kuperäisen summan piilottami-
seksi. Syyttäjät väittävät, että kir-
kon tilien väärentäminen tapah-
tui vuonna 2009.

Singaporen media on luo-
nut nelikymppisestä Hosta ku-
van supertähteyteen pyrkivänä 

laulajana, joka toivoi kansainvä-
lisen maineen levittävän kirkon 
vaikutusta. Hän teki yhteistyö-
tä räppäri Wyclef Jeanin kanssa 
”China Wine”-kappaleessa ja sen 
rohkeassa musiikkivideossa. Hän 
osallistui myös Grammy-pal-
kintojen jakotilaisuuteen vuon-
na 2004. Sittemmin Ho ja hänen 
kirkkonsa on kohdannut syyttei-
tä sopimattomuudesta ja julkista 
halveksuntaa.

Ho nimettiin uudelleen City 
Harvest Churchin johtajaksi vii-
me viikon maanantaina, kun sel-
vityksessä oli todettu, ettei hän 
ollut mukana kirkon asioiden 
huonossa hoitamisessa.

kaiSa aNttila

Lähde: Associated Press

Hyvää Suvivirren säestyksellä

Tänä keväänä muutkin kuin 
koululaiset pääsevät laula-
maan Suvivirttä joukolla. 
Sunnuntaina 26.5. kello 14 

Oulun kävelykadulla eli Rotuaa-
rilla järjestetään Jo joutui armas 
aika -yhteislaulutilaisuus, jossa 
lauletaan Suvivirren lisäksi myös 
muita keväisiä lauluja.

Laulutilaisuuden tavoittee-
na on kerätä rahaa koulujen ra-
kentamiseen Haitiin Kirkon 
Ulkomaan avun kautta. Kolehtia 
on keräämässä joukko oululaisia 
poliitikkoja. Kerääjiä löytyy kai-
kista kaupunginhallituksessa 
edustettuina olevista puolueista.

koulumuistot
heräävät
Kokoomuslainen poliitikko Outi 
Ervasti on ammatiltaan opettaja. 
Hänelle Suvivirsi on tullut tutuk-
si lukuisissa kevätjuhlissa.

– Suvivirsi edustaa vapautta ja 
armoa. Se muistuttaa siitä, että 
aurinko paistaa kaikille ihmisil-
le. On aina koskettava hetki, kun 
Suvivirsi lauletaan kevätjuhlassa, 
Ervasti pohtii.

Myös Vihreiden edustajalle 
Jenni Pitkolle keväinen virsi tuo 
muiston vapaudesta.

– Suvivirsi tuo mieleeni erityi-
sesti ala-asteen päättäjäisjuhlat. 
Kevätjuhlaan liittyy iloiset tun-
nelmat, mutta myös haikeus. It-
se muutin toiselle paikkakunnal-
le, joten kaverit jäivät taakse, Pit-
ko muistelee.

Tuija Pohjola SDP:stä muistaa 
erityisen hyvin yhden ala-asteen 
Suvivirren.

– Ennen ensimmäisen luokan 
kevätjuhlaa olimme pelanneet ne-

limaalia. Sain siinä pelin touhus-
sa mailasta päähäni, ja lauloin sit-
ten Suvivirttä silmä mustana, hän 
muistelee naureskellen.

Suvivirsimuistoja syntyy myös 
omien lasten ja lastenlasten ke-
vätjuhlien myötä.

– Erityisen hienoja muistoja 
ovat lasten valmistujaiset, kuten 
poikani lakkiaiset, Vasemmisto-
liiton Rauno Hekkala kertoo.

keräyksen 
kohde koskettaa
Kerääjät halusivat tulla mukaan 
tukemaan tärkeää asiaa.

järjestöt on toisista ihmisistä vä-
littäminen.

– Jos jokainen kantaisi huol-
ta läheisistään, meillä ei olisi täl-
laisia ongelmia kuin nyt on, hän 
pohtii.

Ervasti huomauttaa, että Rotu-
aarin tapahtumassa asetelma on 
käännetty nurinpäin.

– Meille Suvivirsi kertoo kou-
lujen loppumisesta. Nyt virttä 
lauletaankin, että Haitissa koulu 
voisi alkaa!

kaiSa aNttila

Lue lisää Jo joutui armas aika –
yhteislaulutilaisuudesta sivulta 14.

Tuija Pohjola, Rauno Hekkala ja Jenni Pitko ojentavat auttavan kätensä ja keräävät 
rahaa Haitin maanjäristyksen uhreille.

K a i s a  A n t t i l a

– Tuntuu siltä, että Haitin 
maanjäristyksestä on jo pitkä ai-
ka. Vieläkään siellä ei ole saatu 
kouluja toimintaan, Ervasti poh-
tii.

Pohjola muistuttaa kansalais-
järjestöjen tärkeydestä.

– Toivon, että jokainen polii-
tikko kuuluu kansalaisjärjestöön, 
hän kertoo.

– Sekä politiikkaa että kansa-
laisjärjestöjä tarvitaan. Yhdessä 
ne muodostavat toimivan koko-
naisuuden, Hekkala lisää.

Pitko korostaa, että tärkeäm-
pää kuin politiikka tai kansalais-

Keväinen yhteislaulutapahtuma
Rotuaarilla 26.5.2013 klo 14

Mukana Heli Haapalainen, Soiva Siili ja Oulujoen  
lapsikuoro. Kahvia, mehua ja ilmapalloja.

Tule mukaan laulamaan ja rakentamaan kouluja Haitiin!
suvivirsi.fi
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ISRAELÊ-ilta 

 tiist. 28.5. klo 18 
 

Vapaakirkossa, Kirkkok. 34 
Vieraina taiteilijat Kamil ja 
Fady Dow Haifan Keymedia 
taide- ja kulttuurikeskuksesta 
ja tj. Ilkka Vakkuri. 

Tervetuloa! 
Oulun seudun Israelin ystävät 

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

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

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

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: to 23.5. klo 18.30 Raili ja Tapani Kankaalla,
Pietiläntie 7, Utajärvi, su 26.5. klo 18.00 Ruukissa Mirjan ja Maunon  
tuvalla, ti 28.5. klo 18.00 Inkeri ja Lauri Aholalla, Linnakuja 9, Liminka,  
to 30.5. klo 18.00 Pattijoen Pappilassa
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset: to 30.5. klo 17.00 Metsäseurat. 
Kysy infoa Iida-Liisa Revolta iidalis@mail.student.oulu.fi
Tervetuloa!

To 23.5. klo 18 NA- ja opiskelijailta, 
kevään päätösilta.
Su 26.5. klo 17 Seurat Matti Rahja.
Tervetuloa!

Su 26.5. klo 14.00 Seurat, Markku 
Niku, Jussi Lahtinen
Ma 27.5. klo 14.00 Raamattupiiri.
Ke 29.5. klo 19.00 Raamattupiiri

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Yhdistykset

Kuopion Kirkkopäivät kiinnosti 

Herättäjäjuhlat Haapajärvi 5.-7.7.2013
Oulusta lähdemme 6.7. klo 06.00 linja-autoaseman tilausajo- 
laiturilta Kempeleen-Rantsilan, Pulkkilan kautta Haapajärvelle, 
jossa olemme n. klo 8.15
Paluukuljetus lähtee saman päivän iltana, iltaseurojen jälkeen.
Kuljetuksen hinta 35 eur/hlö
Sunnuntaina 7.7. samalla aikataululla. 
Kuljetuksen hinta 45 eur/hlö

Vastuullinen matkan järjestäjä: Pohjolan Matka/Oulu
Yhteydenotot: Ilkka Mäenpää p. 040 553 0772

Tule Pyhä HenkiTule Pyhä Henki
KESÄSEURAT 
RAAHESSA 26.–28.7.2013

Järjestäjinä Uusheräys ry ja Raahen seurakunta
Katso lisätietoja www.kesaseurat.fi 

Kirkkopäivät kokosi kol-
meksi päiväksi Kuopioon 
31 000 tapahtumakävijää: 
kirkon työntekijöitä, seu-

rakuntien luottamushenkilöitä 
sekä riviseurakuntalaisia.

Kirkon joka toinen vuosi jär-
jestettävä suurtapahtuma piti si-
sällään kirkollista ja yhteiskun-
nallista keskustelua sekä kult-
tuuria.

Yksi odotetuista kansainväli-
sistä puhujista oli Lontoossa teo-
logian professorina toimiva Alis-
ter McGrath, joka pohti, miten 
uusateismi haastaa kristikuntaa.

Pastori Satu Kreivi-Palosaa-
ri Karjasillan seurakunnasta piti 
McGrathin luentoa turhan pitkä-
nä mutta silti hyödyllisenä. 

– Se antoi kyllä eväitä kristin-
uskon rohkeaan esillä pitämi-
seen. Koin, että oma tehtäväni 
pappina jäsentyi poikkeukselli-
sen kauniilla kielikuvilla. 

Luento uskon ja järjen suhtees-
ta kiinnosti myös Oulun hiippa-
kunnan lähetyssihteeriä Matti 
Laurilaa. 

– McGrathin ajatus on, et-
tä uusateismin nousu viimeisten 
kymmenen vuoden aikana on 
tullut tiensä päähän. Uusateismi 
on pyrkinyt vastustamaan kris-
tinuskoa karkeilla yleistyksillä ja 
pinnallistavalla ajatuksenjuok-
sulla. 

Innostavimpana Laurila piti 
McGrathin vertausta kristinus-
kon Jumalasta aurinkona:

– Tärkeintä ei ole, että yritäm-
me tuijottaa suoraan aurinkoon. 
On tärkeämpää huomata kaikki, 
mitä  auringon valo tekee näky-
väksi meille ympärillämme.

Kempeleen kirkkoherra Pekka 
Rehumäki haki Kirkkopäiviltä 
tiedollisia virikkeitä. Hänkin oli 
etukäteen merkannut ohjelmasta 
McGrathin luennon.

– Enkä pettynyt. Pidin hänen 
tavastaan käydä rohkeasti kes-
kustelua uusateistien kanssa.

Rehumäki osallistui lisäksi oh-
jelmiin, joissa keskusteltiin kir-
kon strategiasta ja tulevasta ra-
kenneuudistuksesta. 

– Ja missä tahansa emeritus-
arkkipiispa John Vikström avasi 
suunsa, sinne yritin päästä kuu-
loetäisyydelle. Toivon myös päät-
täjien kuunnelleen herkällä kor-
valla näitä viisaita puheenvuo-
roja.

– Katsastin tietysti kirjapöy-
dät, ja paljon aikaa meni tuttujen 
tapaamiseen ja kuulumisten vaih-
tamiseen. Notkuin usein näytte-
lyosastossa Kirkkohallituksen 
pöytien vaiheilla ja keskustelin 
tulevien työtoverien kanssa, Re-
humäki kertoo.

McGrathin puheenvuoron se-
kä emerituspiispa Eero Huovisen 
ja lastenpsykiatri Jari Sinkkosen 
keskustelun lasten ja nuorten syr-
jäytymisestä kuunteli pastori An-
na-Leena Häkkinen Tuiran seu-
rakunnasta. 

–  Molemmat antoivat aivoille 

Kirkkopäivien päätapahtumapaikka oli Kuopion musiikkikeskus, mutta tapahtumat levittäytyivät  17.–19.5. myös torille, puistoihin ja ravintoloihin. Lauantaina Kuopion torilla laulettiin joukolla virsiä.

työskentelyvälineitä.
Minun tieni Kristuksen seu-

raajana -tilaisuuteen kaikki eivät 
mahtuneet sisään. Yksi sisään eh-
tineistä oli Karjasillan seurakun-
nan pastori Juha Vähäkangas. 

– Viideltä henkilöltä oli lyhy-
et alustukset. Sen jälkeen keskus-
telimme pöytäkunnittain omas-
ta tiestämme Kristuksen seuraa-
jana kolmen minuutin puheen-

Tärkeintä ei ole, 
että yritämme 
tuijottaa suoraan 
aurinkoon. On 
tärkeämpää 
huomata kaikki, 
mitä  auringon 
valo tekee 
näkyväksi meille 
ympärillämme.

Alister McGrath

Luento uskon ja järjen suhteesta 
kiinnosti Matti Laurilaa. 

Pekka Rehumäki ehti tavata 
kirkkopäivillä myös tuttuja.

Minna Ko l i s t a jaMinna Ko l i s t a ja
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Sinappia

Kirkkopäiviä 
tarvitaan

Seuraavat kolme kuukautta tulevat pursuile-
maan erilaisia hengellisiä kesäjuhlia. Omat 
kohtaamispaikkansa löytyy muun muassa 
lähetysväelle, vanhoillislestadiolaisille, kör-

teille, sekä sellaisillekin ryhmille joista en ole en-
nen kuullutkaan. Minulle, joka en kuulu mihin-
kään herätysliikkeeseen, ei oikein löydy paikkaa 
juhlien joukosta. Siksi olen iloinen, että sain osal-
listua Kirkkopäiville.

Yli neljän miljoonan jäsenen kirkko on autta-
matta moniääninen, monikasvoinen ja monien rii-
tojen kirkko. Se tarvitsee tilaisuuden, joka yhdistäi-
si sen jäsenet. Juuri siihen tarpeeseen Kirkkopäivät 
voivat vastata.

Kuopiossa järjestettyihin virallisiin tilaisuuksiin 
mahtui ihmisiä laidasta laitaan. Esiintyjien jou-
kosta löytyi muun muassa tunnettuja poliitikkoja, 
piispoja, professoreja ja Luther-säätiön pappi. Ylei-
sön joukossa oli varmasti yhtä laaja kirjo erilaisia 
ihmisiä. Kirkkopäivil-
lä vaikutti katto olevan 
korkealla ja seinät la-
vealla, kuten mainos-
materiaalissa luvattiin.

Kun kyseli käytä-
villä ihmisiltä, mitä 
he ovat tilaisuuksissa 
nähneet, yleisin vas-
taus oli ”tuttuja”. Kah-
vipöydissä ja käytävillä ihmiset vaihtoivat kuulu-
misia sellaisten kollegojen kanssa, joita he tapaavat 
vain harvoin. Myös uusia tuttavuuksia solmittiin. 
Pitkien välimatkojen Suomessa tarvitaan tilaisuuk-
sia, jotka kokoavat ihmisiä yhteen maan eri laidoil-
ta. Tekniset apuvälineet eivät riitä.

Myös itselleni parhaiten mieleen jääneet hetket 
liittyivät ihmisten kohtaamiseen. Kiireisen työ-
aikataulun keskellä kävin hiljentymässä rukous-
huoneessa, jossa oli sielunhoitomahdollisuus. Tar-
tuin harvinaiseen tilaisuuteen käydä sielunhoidol-
lista keskustelua ilman ylimääräisiä huolia. Koh-
taan jatkuvasti seurakunnan työntekijöitä ja vapaa-
ehtoisia, jotka varmasti mielellään keskustelisivat 
kanssani, mutta he ovat minulle liiankin tuttuja. 
Vieraalle ihmiselle on helpompi uskoutua, kun ta-
karaivossa ei kolkuta huoli: mitä hän minusta ajat-
telee?

Kirkkopäivien ohjelmassa oli pyritty huomioi-
maan niin kirkon työntekijät kuin seurakuntalai-
setkin. Toivon, että jatkossa yhä useampi seurakun-
talainen löytää tiensä Kirkkopäiville. Kirkkomme 
tarvitsee tilaisuuden, joka yhdistäisi jollain tavalla 
kaikki sen yli neljä miljoonaa jäsentä.

kaiSa aNttila

  

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

Kuopion Kirkkopäivät kiinnosti 

Kirkkopäivien päätapahtumapaikka oli Kuopion musiikkikeskus, mutta tapahtumat levittäytyivät  17.–19.5. myös torille, puistoihin ja ravintoloihin. Lauantaina Kuopion torilla laulettiin joukolla virsiä.

vuoroin, Vähäkangas kuvailee.
Kirkkopäivät päättyivät sun-

nuntaina messuihin, joita oli tar-
jolla useita erilaisia. 

Satu Kreivi-Palosaari kävi 
kuuntelemassa messua Kuopion 
tuomiokirkossa. 

– Se oli jotakin aivan upeaa! 
Kanttorin näkemyksellisyys, hel-
luntain henki, Kuopion hiippa-
kunnan piispan Jari Jolkkosen 

juureva saarna… Melkein pari 
tuntia vierähti hetkessä.

Oululaiset olisivat kaivanneet 
Kirkkopäiville kaikkia yhdistä-
viä tilaisuuksia. Nyt toimintaa oli 
pitkin Kuopion keskustaa ja ko-
konaiskuvan saaminen oli han-
kalaa. 

– Kirkko olisi tarvinnut nyt 
yhteisiä, isoja kertomuksia, Krei-
vi-Palosaari tiivistää.

Anna-Leena Häkkisen mieles-
tä kirkkopäiville kannattaisi lä-
hettää ennemmin seurakuntalai-
sia kuin työntekijöitä. 

– Seurakunnan vapaaehtoiset 
ja luottamushenkilöt olisivat an-
sainneet retken Kirkkopäiville.

Pääasiassa kokemukset olivat 
positiivisia. 

– Kuopio oli kaunis ja heleä. 
Kirkon elämässä oli nähtävissä 
paljon uusia silmuja, Kreivi-Pa-
losaari sanoo.

Kirkkopäivien luentojen aihei-
na olivat muun muassa kirkon tu-
levaisuuden organisointi, hengel-
lisessä työssä jaksaminen, euta-
nasia, maaseutu ja lastensuojelu. 
Puhujina oli suomalaisia ja ulko-
maalaisia ajattelijoita, vaikuttajia 
ja julkisuuden henkilöitä.

Luentojen ja tapahtumien li-
säksi oli tarjolla hiljentymistä, 
raamattutunteja, erilaisia messu-
ja ja kulttuuria.

Kirkkopäivien järjestäjinä toi-
mivat Kirkkopalvelut, Kuopion 
ev.lut. seurakuntayhtymä, Kirk-
kohallitus, Kuopion hiippakunta 
ja Kuopion kaupunki.

Seuraavat Kirkkopäivät järjes-
tetään 2015 Kouvolassa.

kaiSa aNttila
miNNa koliStaja

Markku Palosaari (vas.), Satu Kreivi-Palosaari, Juha Vähäkangas, Anna-Leena 
Häkkinen ja Sanna Tervo.

K a i s a  A n t t i l a

M inna Ko l i s t a ja

Itselleni parhaiten 
mieleen jääneet 
hetket liittyivät 
ihmisten 
kohtaamiseen.
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Vielä viikko aikaa tehdä 
haudanhoitosopimukset
Seurakunnissa tehdään par-

haillaan haudanhoitosopi-
muksia tulevalle kesälle se-
kä viideksi ja kymmeneksi 

vuodeksi. 
Esimerkiksi Tyrnävällä suosi-

tuimpia ovat pisimmät hoitoso-
pimukset. 

– Suurin osa on 10 vuoden so-
pimuksia. Sopimus pitkästä hoi-
toajasta tehdään usein jo perun-
kirjoituksen yhteydessä, sanoo 
Tyrnävän seurakunnan talous-
päällikkö Hannu Kesti.

Tyrnävällä kaikissa hoitoso-
pimuksissa on tietty perusmak-
su ensimmäisestä hautapaikasta. 
Lisäpaikat ovat edullisempia.

Esimerkiksi kesähoito kesä-
kuun alusta elokuun loppuun 
maksaa 58 euroa. Mikäli samaan 
hautapaikkaan on haudattu use-
ampia, hoitomaksu on 29 euroa 
kustakin. 

Viiden vuoden hoitosopimuk-
sen perusmaksu on 295 euroa en-
simmäisestä paikasta, samassa ki-
vessä olevat muut nimet ovat 100 
euroa. 

Kymmenen vuoden perus-
maksu yhtä hautapaikkaa kohti 
on 590 euroa ja seuraava nimi sa-
massa kivessä 200 euroa.

Kukkaistutuksia haudoille 
ryhdytään istuttamaan kesäkuun 
kymmenennen päivän tienoilla.

– Kaikille hoitosopimuksen 
piirissä olevilla haudoilla on kuk-
kaset juhannukseen mennessä, 
talouspäällikkö lupaa.

Tyrnävän hautausmaalla pe-
rinteisiä kesäkukkia ovat ruusu-
begoniat.

–Meillä on ollut onni saada jo 
pidemmän aikaa kesätyöntekijäk-

si koulutuksen saanut hortono-
mi, jolla on kokemusta siitä, mit-
kä kukat täällä menestyvät, Kes-
ti kiittää.

Kukkia istutetaan periaatteella 
”yksi kukka yhdelle nimelle, kah-
delle nimelle kaksi”. 

Hoitosopimukset eivät ole kä-
teviä yksistään silloin, kun vaina-

jan läheiset asuvat kaukana. Sopi-
muksia tekevät myös paikkakun-
talaiset. 

– Kyllä niitä tekevät myös iäk-
käämmät tyrnäväläiset. Jos sat-
tuu kuiva kesä, istutuksia on kas-
teltava tiheään ja se voi olla han-
kalaa varsinkin, jos ei asu kylällä, 
Kesti tietää.

Osa seurakunnista, esimerkik-
si Muhos, tarjoaa kesäajaksi myös 
hoitoa, joka sisältää pelkän kas-
telun ja lannoituksen, ei itse is-
tutuksia.

Tyrnävällä vastaavaa ei vielä 
ole, mutta Kestin mukaan sellai-
selle taksa määritellään, jos ky-
syntää ilmenee.

Hautojenhoitosopimuksia teh-
dään toukokuun loppuun saakka. 
Sopimuksista saa lisätietoa seu-
rakuntien taloustoimistoista tai 
kirkkoherranvirastoista.

miNNa koliStaja

Lea Vesteri vie orvokkeja vanhempiensa haudalle Kempeleessä yleensä jo vapuksi. Tänä vuonna oli siihen liian kylmä. Orvokit ehtivät äitienpäiväksi. Kesän mittaan Vesteri 
vie haudalle vielä ainakin ruusuja.

Minna Ko l i s t a ja

Muut seurakunnat

Su 26.5.klo 11.00
JUMALANPALVELUS, Esa Vähäaho

Ma 27.5. klo 12.00 RUKOUSKOKOUS
Ke 29.5. klo 19.00 SANAN JA  

RUKOUKSEN ILTA
Su 2.6. klo 11.00 EHTOOLLIS- 

JUMALANPALVELUS, Hannu Murhu
Ke 5.6. klo 19.00 LÄHETYSTILAISUUS

vierailijoina Jaakko Sopanen ja 
Hannu Lahtinen
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 24.5. klo 19.30 Lift, Kevätkauden päättäjäi-
set, Markku Tossavainen, Alexander Chernysh, 
Samuel Halonen. Su 26.5. klo 11 Jumalanpalve-
lus, Ritva Himanka, Pasi Markkanen, Holy Wind. 
Pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 26.5. klo 17 
Church@78, International Service, Neil Berry, 

Geza Toth, Nicki & amp. Su 26.5. klo 18 Israel-rukousilta. Ke 29.5. klo 19 
Jumalan kohtaamisen ilta, Hannu Orava, Pasi Markkanen, Tapio Askeli. 
Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

26.5. Su KEVÄTJUHLA klo 14.00.

KAIKKI TERVETULLEITA SYDÄMELLISESTI !

To 23.5. klo 19 Rukousilta, Tuomo Kokko & 
Street-ilta tiimi. Pe 24.5. klo 18 Varkki-ilta, 
10-14-vuotiaille. Su 26.5. klo 11 Aamukirkko, 

pyhäkoulu, Saints`club, Roope Kiuttu, Risto Wotschke. Ti 28.5. klo 18 Israel-
ilta, Pekka Tuominen, kalligrafi taiteilija Kamil & Fady Dow. Ke 29.5. 
klo 18 Nuortenilta. To 16.5. klo 19 LÄHDE-ilta. 3.-6.6. Lastenleiri Koppanas-
sa, 13.-16.6. Nuortenleiri Koppanassa.  www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Su 26.5. klo 18 Sanan ja rukouk-
sen ilta, Jussi Pellikka
To 30.5. klo 18 Sanan ja rukouk-
sen ilta, P.T. Juntumaa 
Su 2.6. klo.18 Sanan ja rukouk-
sen ilta, Marie Licciardo
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

• 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

	 www.kiviliikeheikkinen.fi

	 yritys@kiviliikeheikkinen.fi

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

Kiviliike Heikkinen Oy
Oululaista osaamista vuodesta 1945

Uudet kivet • Entisöinnit • Asennukset • Nimien kaiverrukset

HAUTAKIVIEN OIKAISUT
040-718 3141

OULUN SEUTU
Ruffix Oy

Hautauspalveluja

Kerro idea, anna palautetta
www.rauhantervehdys.fi
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ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg  Sampo Heikkilä

hammassamPo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Isokatu 32 B Oulu, puh. 375 128

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

Tauno Seppänen 044 521 1960
Mauno Leppäharju 040 750 2023

Remontit, asennukset, huone-
kalujen kasaus, taulun ja lampun 

laitto, pihatyöt, kuljetus ja  
muutot ym. työt sisällä ja ulkona

www.aviomiespalvelu.fi

Palveluja tarjotaan

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas

Kuivastie 21 as. 43, Tuira
puh. 045 134 7171

Kotikäynnit lähialueille.PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

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

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

SARA WACKLIN-KOTISARA WACKLIN-KOTI
Koulukatu 4, p. 050 406 0653

RANTA-KASTELLIN PALVELUKESKUS
Rantakastellintie 6, p. 044-703 5198

LAB.NÄYTTEIDEN OTTAMINEN KOTONA!
Myös ilman lähetettä.

OULUN HOITOPALVELU OY

Raija Singh p. 0400 - 899 140

Terveyden Palveluhakemisto ilmestyy kerran kuukaudessa.
Ilmoitusmarkkinointi 

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

Caritas Lääkärit  /  Kapellimestarinkatu 2, 90140 OULU (Caritas-keskus)  /  050 520 23 83    

www.caritaslaakarit.fi

Miksi lähteä sairaana lääkäriin, 
kun lääkärin voi saada myös kotiin. 
Kotilääkärimme tekevät kotikäyntejä 
arkisin klo 8-18 Oulun seudulla. 
Hoidamme kaikenikäisiä potilaita.

Lääkäri kotiisi

Terveys ja Hyvinvointi

 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
 
 
 
 

 
 
 

 
 
   

Ê

Apteekistamme laadukkaat 
aurinkotuotteet! 

Ê

Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê

IsokatuÊ45,Ê90100ÊOuluÊ
Puh:Ê08-3113112,Êfax:Ê08-3116001Ê

oulun.keskus.apteekki@apteekit.netÊ
www.oulunkeskusapteekki.fiÊ

Ê

Ê Ê
Ê

Ê
 Palvelemme 

ma-pe 8.30-21 
la-su 10-21 

 

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

Ilmoittaja,
ota yhteyttä.
Ilmoittaja,Ilmoittaja,

ota yhteyttä.ota yhteyttä.

Kirkolliskokous päätti viime perjan-
taina olla laatimatta uutta viestin-
tästrategiaa. Kokous kuitenkin an-
toi kirkkohallitukselle toiveen ottaa 

viestintä tärkeäksi osaksi kirkon uutta ko-
konaisstrategiaa.

Kirkolliskokouksen mielestä viestinnän 
perusperiaatteena tulee olla, että  jokainen 
viestinnällinen toimenpide ja tapahtuma 
pohjautuu kirkon strategiaan ja toiminnan 
tavoitteisiin. Kirkollisen viestinnän tulisi 

myös antaa tietoa kristinuskon perusasi-
oista, koska tietämys niistä on vähentynyt.

Viestinnässä tulisi ottaa huomioon, et-
tä kirkko on vuoropuhelun yhteisö. Vuo-
ropuhelua käydään sekä sen jäsenten välil-
lä että muun yhteiskunnan kanssa.

Viestinnän tulee myös ilmaista kirkon 
moniäänisyyttä rakentavasti, ei repien. 
Viestinnän on tärkeämpää antaa oikea ja 
rehellinen kuin hyvä kuva.

Viestintä halutaan osaksi 
kirkon uutta strategiaa

Piispat vihkivät pyhiinvaellus-
reitin Tornionlaaksoon

Kaikki ihmiset ovat matkalla. Joil-
lekin tämä matka on pyhiinvael-
lusta. 

Pyhiinvaelluksen tunnus-
merkkejä ovat hitaus ja hiljaisuus, jaka-
minen ja hengellisyys.Kannustimena on 
usein kaipuu sisäiseen rauhaan ja mie-
tiskelyyn.

Tornionlaaksossa avautuu uudenlai-
nen mahdollisuus pyhiinvaellukseen, 
kun Oulun hiippakunnan piispa Samuel 

Salmi ja Luulajan hiippakunnan piispa 
Hans Stiglund vihkivät 22. toukokuuta 
Tornio–Haaparannan yhteisen ekumee-
nisen pyhiinvaellusreitin.

Reitti kulkee Alatornion kirkolta Sue-
nsaaren kirkolle, sieltä Tornion ortodok-
sikirkon kautta rajan yli Haaparannan 
kirkolle. 

Tornionlaakson reitistä tulee ensim-
mäinen Suomen ja Ruotsin välinen py-
hiinvaellusreitti.  
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radio Dei 106,9 mhz, 
kaapeliverkossa 94,1 mhz, 
www.radiodei.fi
Su 26.5. klo 8.45. Radiopyhäkou-
lussa puhuu pastori Maija Kont-
tinen Karjasillan seurakunnas-
ta. Hän kertoo mitä tarkoittaa, 
kun sanotaan, että Jumala on yk-
si mutta silti kolmiyhteinen. 
Aluelähetys klo 9.55–12:
Klo 10 messu Karjasillan kirkosta. 
Klo 11.15 Armonpulla. Haastatel-
tavana pastori Juha Sarkkinen. MB
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kerrotaan Suvivirsi-
tapahtumasta, joka järjestetään 
Rotuaarilla sunnuntaina 26.5. Ii-
ta Pirttikoski vierailee Oulujoen 
lapsikuoron harjoituksissa. MP
Ma 27.5. klo 18–19.15 Rukousra-
diossa puhutaan rukouksesta sai-
rauden ja kärsimyksen keskellä. 
Vieraina ovat sairaalassa lapsi-
työtä tekevä Auli Kipinä ja oppi-
laitospastori Virpi Sillanpää-Posio 
Oulun ev.lut. seurakunnista. Oh-
jelmassa rukoillaan Oulun seu-
dun ihmisten lähettämien aihei-
den puolesta. Lisätietoja oulun-
seurakunnat.fi/rukousradio. Alu-
eellinen lähetys. MP
Klo 21.35–22.35 Elämänkoulu. 
"Isä kuoli pian sodasta palattuaan 
ja äiti kun olin 15-vuotias". Haas-
tateltavana Tukholman alamaail-
maan ajautunut ja pohjalta pelas-
tunut "Kemin Jokke" eli evanke-
lista Jouko Heikkinen. Valtakun-
nallinen lähetys. MB

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

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Su 2.6. klo 8.45. Radiopyhäkou-
lussa pastori Heikki Karppinen 
Karjasillan seurakunnasta ker-
too katoavista ja katoamattomis-
ta aarteista. 
Aluelähetys klo 9.55–12:
Kello 10 messu Oulujoen kirkosta. 
Klo 11.15 Armonpulla. "Isän va-
kava ja äkillinen sairaus pysäyt-
ti ja pisti rukoilemaan". Pastori 
Maija Konttinen Karjasillan seu-
rakunnasta muistelee, kuinka Ju-
mala auttoi vaikeassa elämänti-
lanteessa.
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa haastatellaan Tuiran
kirkkoherranvaalin voittajaa. MP
Ma 3.6. klo 18–19.15 Rukousra-
diossa puhutaan syrjäytymises-
tä ja taloudellisesta ahdingosta. 
Vieraina ovat diakoniatyönteki-
jät Nina Niemelä ja Riku-Matti 
Järvi. Ohjelmassa rukoillaan Ou-
lun seudun ihmisten lähettämien 
aiheiden puolesta. Lisätietoja ou-
lunseurakunnat.fi/rukousradio. 
Alueellinen lähetys. MP
Klo 21.35–22.35 Elämänkoulu. 
Oululainen Anu Luoto oli puhe-
lintyttö, kunnes Jumalan armo 
kosketti ja muutti hänen elämän-
sä. Valtakunnallinen lähetys. MB

Toivon päivä
Juttuarkisto osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/radio
Kotimaa24-uutiset maanantais-
ta torstaihin klo 16.20.
Pe 24.5. klo 14.40 Päivän valin-

nassa kerrotaan Suvivirsi-tapah-
tumasta, joka järjestetään Ro-
tuaarilla sunnuntaina 26.5. Ii-
ta Pirttikoski vierailee Oulujoen 
lapsikuoron harjoituksissa. MP
Ke 29.5. klo 16.40 Herätys eilen ja 
tänään. Johanna Hurtigin ja Mari
Leppäsen toimittama kirja Mai-
jan tarina kertoo vanhoillislesta-
diolaisesta tytöstä, jonka lapsuus 
särkyi jo varhain, kun hän joutui 
hyväksikäytön uhriksi. Tutkija 
Johanna Hurtig pohtii mitkä asiat 
tekivät mahdolliseksi sen, että hy-
väksikäytetty lapsi ei saanut apua 
läheisiltään. Uusinta. MS
Pe 31.5. klo 14.40. Suvivirsi soi 
Oulun Rotuaarilla. Tunnelmia Jo 
joutui armas aika -tapahtumas-
ta. MP.
Ke 5.6. klo 16.40 Herätys eilen ja 
tänään. Millaista on varttua van-
hoillislestadiolaisessa kodissa? Se 
vaikuttaa ainakin harrastusten 
valintaan. Vanhoillislestadiolai-
set eivät nimittäin hyväksy kil-
paurheilua, mutta musiikkia saa 
harrastaa, kunhan se on klassista. 
Oululainen Rebekka Naatus ker-
too millainen oli hänen lapsuu-

tensa vanhoillislestadiolaisen yh-
deksänlapsisen perheen jäsenenä. 
Uusinta. MP.

radio Pooki 88,0 mhz, 
kaapeliverkossa 89,5 mhz,
www.radiopooki.fi
Su 26.5. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa puhuu pastori Maija Kont-
tinen Karjasillan seurakunnasta. 
Klo 10 radiojumalanpalvelus 
Raahen kirkosta.
Su 2.6.  klo 9.45 Radiopyhäkoulus-
sa Karjasillan kirkon pappi Heikki 
Karppinen kertoo katoavista ja ka-
toamattomista aarteista.
Klo 10 messu Oulun tuomiokir-
kosta.

Suora nettilähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi
Tuiran kirkkoherranvaalin vaali-
paneeli löytyy tallenteena video-
arkistosta Oulun tuomiokirkon 
kohdalta.
Su 26.5. Oulun tuomiokirkosta
klo 9.35 urkupreludi. Klo 10 sana-
jumalanpalvelus.
Klo 11 musiikkimatinea, jossa 
esiintyy Oulun kamariorkesterin 

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

Suosikkisananlaskuni
A nn i  K innu n e n

Heli Mattila
Diakoniatyöntekijä, Tuiran seurakunta

Sanal. 12:18
Harkitsematon sana on kuin miekanpisto, viisaan puhe on lääkettä.

Mitä sananlasku tarkoittaa sinulle?
Sillä on oikeasti merkitystä, mitä ja miten puhumme toisille ihmisil-
le. Sanoilla voi joko haavoittaa tai parantaa. Tämä ei kuitenkaan tar-
koita, ettei totuutta saisi puhua. Sitä pitääkin puhua, mutta totuuden 
ja kritiikin voi ilmaista asiallisesti.
Raamattu opettaa, että puhumme aina sitä, mitä meillä on sydämes-
sämme. Hyvästä varastosta otetaan hyvää, huonosta huonoa. 
Henkinen väkivalta ja kiusaaminen ovat lisääntyneet internetin myö-
tä. Sananvapaus tuntuu monille tarkoittavan sitä, että voi sanoa toi-
sille miten pahasti vain. Internetissä voi kuka tahansa huudella mitä 
vain anonyymisti. Sanoilla on jumalallinen voima – miksi me vähek-
symme sanan voimaa?
 
Missä tilanteessa käytättäisit sananlaskua?
Tämä viisaus on minusta yleissivistystä. Tätä tulisi opettaa jo perus-
koulussa. Jokaisen ihmisen pitäisi oppia hillitsemään omaa kieltään, 
koska sillä on todella hallussa elämä ja kuolema. 

marjo häkkiNeN

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

muusikkoja.
Su 2.6. klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta.

radio Yle 1, 90,4 mhz, 
www.yle.fi/radio1
Su 26.5. klo 10 jumalanpalvelus 
Alatornion kirkosta.
Su 2.6. klo 10 Turun tuomiokirk-
kotorin ulkoilmamessu.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15–
6.25, toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50–19, 
lauantaisin klo 18.

Yle tv1
Su 2.6. klo 10 koululaisten suvi-
virsikirkko. Jo joutui armas ai-
ka! Neljän espoolaiskoulun kuo-
rot kokoontuvat Tapiolaan koulu-
vuoden iloisiin päättäjäisiin.

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

Rukousradiossa kipua ja kärsimystä

Sairaalan seinien sisällä on oma maailma. 
Jotkut ovat siellä potilaina muutamia päi-
viä tai viikkoja, ja toiset tietävät, etteivät 
koskaan enää palaa kotiin. Oma tai lähei-

sen kohdalle tullut kipu ja kärsimys saa monet 
ristimään kätensä. Suuri osa seurakuntien esiru-
kouspyynnöistä käsittelee sairauksia ja kuoleman-
pelkoa.

On lapsia, jotka viettävät koko elämänsä sai-
raalassa. Oulun seurakuntayhtymän lastenohjaa-
jat pitävät pikkukirkkoja sairaalakoulun lapsille ja 
tuovat iloa pienten potilaiden arkeen.

Radio Dein taajuudella Rukousradiossa ollaan 
maanantaina 27.5. kello 18–19.15 vakavien teemo-
jen äärellä. Vieraina ovat sairaalassa lapsityötä te-
kevä Auli Kipinä ja oppilaitospastori Virpi Sil-
lanpää-Posio Oulun ev.lut. seurakunnista. Ohjel-
massa rukoillaan Oulun seudun ihmisten lähet-

tämien aiheiden puolesta. Lisätietoja oulunseura-
kunnat.fi/rukousradio. Ohjelman tuottaa Oulun 
evankelisluterilaisten seurakuntien mediatoimi-
tus Rauhan Asema.

Rukousradion toteutuksessa on mukana Ou-
lun ev.lut. seurakuntien hengellisen työn tekijöitä 
eri työaloilta. Lähetykset jatkuvat kesäkuun lop-
puun saakka.

Ohjelmiin toivotaan esirukouksia seurakun-
nista ja ohjelman kuulijoilta. Niitä voi lähettää 
Oulun seurakuntien nettisivujen esirukouslo-
makkeiden kautta osoitteessa www.oulunseura-
kunnat.fi. Lisäksi niitä otetaan vastaan radiostu-
dion sähköpostiin voi lähettää myös sähköpostilla 
radiostudio.oulu@evl.fi ja postin kautta osoittee-
seen: Oulun seurakuntayhtymä, Rauhan Asema, 
PL 122, 90101 OULU.



11   Nro 20    23.5.–6.6.2013

Room. 11: 33-36 
Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus,
kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa!
Kuinka tutkimattomat ovat hänen 
tuomionsa
ja jäljittämättömät hänen tiensä!
Kuka voi tuntea Herran ajatukset,
kuka pystyy neuvomaan häntä?
Kuka on antanut hänelle jotakin,
mikä hänen olisi maksettava takaisin?
Hänestä, hänen kauttaan ja häneen on 
kaikki.
Hänen on kunnia ikuisesti. aamen.

Joh. 3: 1-15
Fariseusten joukossa oli Nikodemos-niminen 
mies, juutalaisten neuvoston jäsen. Hän tuli 
yöllä Jeesuksen luo ja sanoi: "Rabbi, me 
tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä 
opettaja. ei kukaan pysty tekemään sellaisia 
tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole 
hänen kanssaan." Jeesus vastasi hänelle: 
"totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny 
uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään 
Jumalan valtakuntaa." Nikodemos kysyi: 
"Miten joku voisi vanhana syntyä? Miten 
joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja 
syntyä toisen kerran?"
    Jeesus vastasi: "totisesti, totisesti: jos 
ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän 
ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on 
syntynyt lihasta, on lihaa, mikä on syntynyt 
Hengestä, on henkeä. Älä kummeksu sitä, 
että sanoin sinulle: 'teidän täytyy syntyä 
uudesti.' tuuli puhaltaa missä tahtoo. Sinä 
kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä 
se tulee ja minne se menee. Samoin on 
jokaisen Hengestä syntyneen laita."
    "Miten tämä kaikki on mahdollista?" 
Nikodemos kysyi.
    Jeesus vastasi:
    "etkö sinä, israelin opettaja, ymmärrä 
sitä?
    totisesti, totisesti: me puhumme mitä 
tiedämme ja todistamme siitä mitä olemme 
nähneet, mutta te ette ota vastaan meidän 
todistustamme. Jos te ette usko, kun puhun 
teille tämän maailman asioista, kuinka 
voisitte uskoa, kun puhun taivaallisista! 
Kukaan ei ole noussut taivaaseen, paitsi 
hän, joka on taivaasta tänne tullut: ihmisen 
Poika.
    Niin kuin Mooses autiomaassa nosti 
käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen 
Poika korotettava, jotta jokainen, joka 
uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän."

Vuosien varrella olen työssäni havainnollistanut Pyhää Henkeä mitä erilaisimmilla 
tavoilla. Olen puhunut sähkövirrasta, kuinka se on näkymätöntä, ja silti se saa aikaan 
valoa ja lämpöä. Olen käyttänyt Pyhän Hengen kuvana spottilamppua ristin edessä, joka 
näyttää meille tien Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen salaisuuden äärelle. 
Pyhä Henki siis kirkastaa kohdevalon tavoin Jeesuksen ristinkuoleman merkityksen 
meille ymmärtämättömille. Kun spottivalon kääntää vielä välillä osoittamaan meitä itse-
ämme, näemme kaikki naaman rypyt ja synnin seuraukset paljon tarkemmin. Pyhä 
Henki siis auttaa meitä näkemään oman syyllisyytemme ja pakottaa meidät katsomaan 
kohti ristinkuolemaa ja armon valoa, joka nousee tyhjästä haudasta. Kovat on selitykset, 
mutta jokin jää noissa kuitenkin aina uupumaan.

Erään pikkupojan pähkäily joulun alla avasi minulle kuitenkin aivan uusia Pyhän Hen-
gen ulottuvuuksia. Mitäs mieltä olet tästä?

Perheen 5-vuotias poika kävi seurakunnan päiväkerhoa. Joulun alla kerhossa oli ollut 
puhetta Pyhästä Hengestä ja sen vaikutuksesta Jeesuksen syntymään. Kerhon opetukset 
olivat kuitenkin saaneet pienen pojan pään niin pyörälle, että hän kotonakin useaan ottee-
seen tiukkasi perheen äidiltä Pyhän Hengen tietoutta. Äidillekin Pyhän Hengen selittä-
minen tuotti suunnattomia vaikeuksia, niinpä poika jäi vastauksia vaille. 

Jouluaamuna varhain poika ja äiti menivät maalaisseurakunnan kirkkoon jouluaamun 
jumalanpalvelukseen. Tunnelma vanhassa, lämmittämättömässä kirkossa oli tiivis. Poika 
istui äitinsä vieressä alttarikaiteen kynttilämerta ihastellen. Edelleen pojan mielessä oli 
kysymys Pyhästä Hengestä. Kun sitten pappi viimein aloitti joulukirkon ja puhkesi puhu-
maan, muodostui papin puheesta jääkylmässä kirkossa höyryä. Silloin poika viimein 
ymmärsi, ja hän huusi: ”Hei äiti kato, Pyhä Henki!”

Jotain uutta viisautta Pyhästä Hengestä sisälsi tuon 5-vuotiaan oivallus. Pyhä Henki 
vaikuttaa siis Jumalan Sanassa, jota sanomme toisillemme. Henki auttaa meitä ymmär-
tämään Jumalan Sanan omalla kohdallamme ja liittää meidät Jumalan armoon. 

Ensi sunnuntaina Rotuaarilla kajahtaa klo 14 Suvivirsi satapäisen laulajajoukon voimin. 
Väitän, että Pyhä Henkikin raahautuu paikalle. Tule Sinäkin!

mikko Salmi
pastori 

Sanan aika

Höyryhengitystä

Sunnuntai 26.5.2013
Psalmi: Ps. 95: 1-2, 6-7

1. lukukappale: Jes. 6:1-8 (9-10)
2. lukukappale: Room. 11:33-36

Evankeliumi: Joh. 3:1-15: 
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Eläinuhreja ja ennusmerkkejä

Uskonnot 
antiikin 

Roomassa 

Antiikin Roomassa 
uskonnollisuus 
ei keskittynyt 
tuonpuoleiseen. 
Tuonpuoleisia eivät olleet 
myöskään jumalat, joita 
palvottiin odottaen 
palkintoa tässä ja nyt. 
Myös ihmisestä saattoi 
tulla jumala. Roomalainen 
keisarinpalvonta 
perustuikin ajatukseen 
ihmisten siirtymisestä 
jumalten piiriin. 

Rooman valtakunnan mah-
tava asema oli mennyttä 
300-luvun lopussa. Men-
neen valtakunnan vaiku-

tus nykyiseen länsimaiseen yh-
teiskuntaan on edelleen huomat-
tava. Vaikutteet näkyvät yhteis-
kuntajärjestyksessämme ja la-
eissamme. Antiikin ajan kreik-

kalais-roomalainen uskonto on 
muokannut myös kristillistä us-
konkäsitystä. Monijumalainen 
perinne on jatkunut Rooman kei-
sarikultin kautta kristillisen ju-
malanpalveluksen liturgiaan ja 
pappien vaatetukseen. 

Roomalaiset ajattelivat, ettei-
vät heidän jumaluutensa olleet 
alun perin ihmishahmoisia, vaan 
luonnon eri elementeissä ilmene-
viä hahmottomia henkiä. Antii-
kin Rooma olikin täynnä juma-
lallisia henkiä ja olentoja. Sodan-
käyntiin, maanviljelyyn ja kar-
janhoitoon liittyvät jumaluudet 
olivat arvossaan. Paikalliset pien-
ten valtapiirien jumaluudet varje-
livat vaikkapa viljapeltoa hallalta 
tai viinikellaria homeelta.

Uskonto Roomassa oli vahvas-
ti polyteistinen eli monijumalai-
nen. Se saattoi kuitenkin sisältää 
henoteistisia piirteitä. Henoteis-
mi tarkoittaa monijumalista us-
kontoa, jossa palvonnan kohtee-
na on yksi pääjumala, joka nousee 

ylitse muiden tai jopa yksi ainoa 
jumala. Etenkin myöhäisantiikis-
sa monien ei-kristittyjen usko-
muksissa oli yksijumalaisia piir-
teitä. Vastaavasti monien kristit-
tyjen ja juutalaisten maailman-
kuvaa voidaan pitää monijuma-
laisena enkeleineen ja pyhine ih-
misineen, joita voitiin kutsua ju-
maliksi.  

jumalten 
sukua
Rooman valtion tärkein jumal-
ryhmä oli Capitoliumin triadi eli 
kolmijumaluus. Siihen kuuluivat 
Juppiter, Juno ja Minerva. Juppiter 
oli sopimusten, liittojen rajojen ja 
kansalaisvapauksien suojelija. Ju-
no ja Minerva olivat Polias-juma-
lattaria eli aseistettuja kaupunki-
valtion puolustajia. 

Rooman valloittaessa lähialu-
eitaan vieraiden kansojen juma-
luuksia alettiin kutsua latinalai-
silla nimillä ja ne kuvattiin roo-
malaisten jumalten kaltaisiksi. 

Valtaosa roomalaisista jumalista 
yhdistettiinkin kreikkalaisiin ju-
maluuksiin, kuten Juppiter Zeuk-
seen, Juno Heraan tai Venus Af-
roditeen. 

Esi-isiltä perityt tavat ja tradi-
tiot olivat roomalaisille erityisen 
tärkeitä: oikea käytös takasi, et-
tä jumalat suojelivat Roomaa ja 
säilyttivät yhteisön. Roomalai-
set ajattelivat entisaikojen mies-
ten noudattaneen perinteitä, kun 
taas nykypäivän moraali ja tavat 
olivat rappeutuneet.  Roomalai-
nen aristokratia ylpeilikin pitkil-
lä sukujuurillaan, jotka saattoivat 
ulottua jopa jumalmaailmaan.

kivisateita ja oudosti 
käyttäytyviä eläimiä
Papit olivat valtion virkamiehiä 
ja hoitivat virassaan niin uskon-
toa, politiikkaa kuin sodankäyn-
tiä. Myös naisille varattiin tilaa 
roomalaisessa uskonnonharjoi-
tuksessa: tunnetuimpia papitta-
ria olivat vestaalit eli Vestan neit-

syet, joilla oli tehtäviä muissa-
kin kuin kotilieden jumalattaren 
Vestan kulteissa. Vestaalit olivat 
Rooman ainoa ammattipapisto 
ja heillä oli suurempi taloudelli-
nen itsenäisyys kuin roomalaisil-
la naisilla yleensä.

Uskonnolliseen toimintaan 
liittyivät eläinuhrit sekä kasveista 
valmistetut ruoka- ja juomauh-
rit. Jumalille tehtiin palveluksia 
ja heiltä odotettiin vastapalve-
luksia. Jumalten ja ihmisen väli-
nen rauha saattoi järkkyä, jos us-
konnollisia riittejä laiminlyötiin. 
Kultin harjoittaminen takasi ju-
malten suosion ja Rooman maa-
ilmanmahdin pysyvyyden. 

Roomalaiseen ajatteluun kuu-
luivat jumalat, jotka lakkaamatta 
lähettävät ihmisille merkkejä tah-
dostaan. Enteisiin uskottiin ju-
malten merkkeinä. Capitolium-
kukkulalla tarkkailtiin muun 
muassa lintujen lentoa ja nokki-
mista. Koko valtiota koskevat en-
nusmerkit saattoivat olla outo-

Roomassa on satoja kirkkoja, jotka edustavat eri aikakausien rakennustyylejä. Kirkkojen alla on usein antiikin Rooman aikainen asunto, temppelin raunio tai alkukristillisen kirkon jäännökset.
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ja tapahtumia taivaalla, oudosti 
käyttäytyviä eläimiä tai epämuo-
dostuneita ihmislapsia. 

100- ja 200-luvut olivat ou-
toihin tapahtumiin liittyvien 
raporttien kulta-aikaa ja toisen 
puunilaissodan aikana 217 eaa. 
valtakunnassa raportoitiin tai-
vaalta satavan maitoa, verta, ki-
viä ja jopa lihaa. 

jumalalliset 
keisarit
Keisariaika alkoi keisari Augus-
tuksen valtakaudesta 27 eaa. 

Vanhat kultit jatkoivat olemas-
saoloaan, mutta julkinen uskon-
nonharjoitus pyöri keisarin ym-
pärillä. Valtakunnan itäosissa oli 
tavallista palvoa eläviä keisarei-
ta jumalallisina. Keisari ansait-
si kuoltuaan virallisen jumalak-
si julistamisen, jos hän ei elin-
aikanaan kuvitellut olevansa ju-
mala tai harjoittanut liian vierai-
ta kultteja. 

Uusia jumalia ja uudenlaisia 
palvontatapoja tuotiin Roomaan 
useilla vuosisadoilla. Rooma tai-
vutteli vieraiden kansojen juma-
lia sodissa roomalaisten puolelle. 
Lopulta jumalat roomalaistettiin. 

Osa vieraista uskonnoista 
liittyi valtakunnan uskontoon: 
egyptiläisiä, syyrofoinikialaisia 
ja vähäaasialaisia jumalia pal-
vottiin keisariajan loppupuolel-
la pitkin Rooman valtakuntaa. 
Muutokset olivat hyväksyttäviä, 
jos valtion viranomaiset hyväk-
syivät ne. Näiden ”itämaisten us-
kontojen” joukossa levisivät Roo-

man valtakunnassa myös kristin-
usko ja juutalaisuus.

Juutalaisuus luokiteltiin etni-
seksi, tietyn kansan uskonnoksi 
ja sellaisena se sallittiin. Kristityt 
kuitenkin pyrkivät universaalik-
si uskonnoksi, eivätkä siis pysy-
neet etnisen ryhmän rajojen si-
sällä. Näin he joutuivat hanka-
laan asemaan. 

jeesus-liikkeestä 
uskonnoksi
Alun perin juutalaisena lahko-
na tunnettu Jeesus-liike oli pai-
kallinen uskomusperinne, jos-
ta muotoutui universaali uskon-
to. Samaan aikaan Rooman val-
takunnassa kasvoi kiinnostus it-
setutkiskeluun, tuonpuoleisuu-
teen ja yhden jumaluuden pal-
vontaan keskittymiseen. Vähin-
tään henoteistisen jumaluuden 
aseman saaneita jumalia olivat 
myös egyptiläinen Isis ja vähäaa-
sialainen Mithra. 

200-luvulla kristityt olivat jo 

näkyvä osa yhteiskuntaa. Keisarit 
reagoivat kristittyihin joko vai-
noin tai välinpitämättömyydellä. 
Kristinuskon nousu keisareiden 
tukemaksi uskonnoksi ja lopulta 
valtakunnan uskonnoksi oli yk-
si myöhäisantiikin merkittävim-
mistä muutoksista 300-luvulla. 

Tutkijat korostavat kristinus-
kon opin olleen kaikkea muuta 
kuin yhteinen. Väkivaltaisiakin 
oppiriitoja käytiin niin Neitsyt 
Marian asemasta, Kolminaisuu-
desta kuin Kristuksen olemuk-
sesta. 

Vieraita uskontoja roomalai-
set arvostivat, jos niitä harjoitet-
tiin esi-isiltä perittyjen sääntöjen 
ja tapojen mukaisesti. 

Juutalaisuus ansaitsi rooma-
laisten kunnioituksen perinteise-
nä kirjauskontona, jonka jäsenet 
sitoutuivat omiin perinnäissään-
töihinsä. Kun kristityt eivät enää 
määritelleet itseään juutalaisiksi, 
olivat he Rooman valtiolle uusi ja 
mahdollisesti vaarallinen sosiaa-

linen ryhmä. 
Kristityt kieltäytyivät keisari-

kultista ja siten heidät tulkittiin 
epälojaaleiksi maanpettureik-
si. Kun kristityt selviytyivät vai-
noista, asetelmat kääntyivät pää-
laelleen: Kristityt ääriliikkeet al-
koivat tuhota polyteistisia kultti-
paikkoja. 

Lopulta kristinusko tukahdut-
ti valtiovaltaan nojaten kreikka-
lais-roomalaisen uskontoperin-
teen. Vuosisatojen varrella se oli 
kuitenkin omaksunut siitä piir-
teitä myös itseensä.  

liiSa louhela 

Kirjoittaja on aate- ja oppihistorian 
opiskelija Oulun yliopistossa.
Aiheesta lisää: Hänninen, Kahlos 
ja Lehtonen, Uskonnot antiikin 
Roomassa. Teos 2012.

Pyhiinvaeltajien suutelema ja turistien 
koskettelema Pyhän Pietarin oikea 
jalkaterä on kulunut sileäksi vuosien 
saatossa. 

Juppiter oli taivasjumaluus, jonka 
tuntomerkkinä oli salama.

Tarun mukaan Rooman tarina alkoi Palatium-kukkulalta Rooman perustajaveljesten 
Romuluksen ja Remuksen kelluvan korin jäädessä Tiberin tulvassa maihin Palatiumin 
rinteeseen.

Jumalten ennusmerkkiraporttien kulta-aikana myös Romulusta ja Remusta imettävän 
naarassuden kerrottiin hikoilleen. Kuvassa on kopio alkuperäisestä patsaasta.

Minervaa palvottiin ennen kaikkea 
käsityöläisten suojelijana. 

Vatikaanin museosta löytyvä Laokoon-
ryhmä kuvaa Apollonin papin Laokoonin 
rutistumista käärmeiden syleilyssä. 
Veistos on vuodelta 100 eaa. ja sen 
tarina liittyy Troijan puuhevoseen, 
jonka vatsan sisällöstä Laokoon meni 
varoittamaan troijalaisia saaden 
päällensä Athene-jumalattaren vihan.

Rooma on yli 2750 vuotta vanha, ja sen viehättävyys ilmenee kaikkialla avautuvina 
historian kerrostumina.

Alun perin 
juutalaisena lahkona 
tunnettu Jeesus
liike oli paikallinen 
uskomusperinne, 
josta muotoutui 
universaali uskonto.

Ku va t :  L i i s a  L o u h e la
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Menot Oulun seurakunnissa 23.5.–6.6.2013

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

Suvivirsi raikaa 
Rotuaarilla

Keväinen yhteislaulutapahtuma
Rotuaarilla 26.5.2013 klo 14

Mukana Heli Haapalainen, Soiva Siili ja Oulujoen  
lapsikuoro. Kahvia, mehua ja ilmapalloja.

Tule mukaan laulamaan ja rakentamaan kouluja Haitiin!
suvivirsi.fi

Lapset iloitsevat uudesta turvallisesta koulustaan Aspamissa. Koulu 
valmistui viime vuonna. 

K i r ko n U lko maana p u /A nna K au p p i l a

Tule mukaan 
laulamaan ja 
rakentamaan 
kouluja 
Haitiin! 

Sunnuntaina 26.5. klo 
14 on kaikilla tilai-
suus laulaa tuttu-
ja suvivirsiä ja ke-

väisiä säveliä ”Jo joutui ar-
mas aika” -yhteislauluta-
pahtumassa Rotuaarilla. 
Tapahtumassa esiintyvät 
myös muun muassa Oulu-
joen lapsikuoro aCorde ja 
lastenlauluduo Soiva Sii-
li. Juontajana toimii Oulun 
kaupunginteatterin näytte-
lijä Heli Haapalainen.

– Monelle Suvivirren 
veisaaminen on varmempi 
kesän merkki kuin Nalli-
karin rantakelit. Rotuaaril-
la pääsee nyt palkeet tötte-
röllä laulamaan kesän mie-
leen ja sydämeen, kuvailee 
tapahtuman tuottaja, pas-
tori Mikko Salmi.

Perinteisen Suvivirren 
lisäksi tapahtumassa lau-
letaan esimerkiksi laulel-
mat Taas on aika auringon, 
Keväthuumaus ja Kalliolle 
kukkulalle sekä lastenvirsi 
Jumalan kämmenellä.

laulamalla 
hyväntekijäksi
Tutuilla suvisävelillä on ke-
sätunnelman luomisen li-
säksi toinenkin tehtävä: ta-
pahtumassa voi tehdä va-
paaehtoisen lahjoituksen 
koulujen jälleenrakentami-
seen maanjäristyksen run-
telemassa Haitissa. Koleh-
tia Haitin lasten hyväksi on 
keräämässä tunnettuja ou-
lulaisia poliitikkoja. 

Valtakunnallinen Suvi-
virsi-kampanja järjestetään 
tänä vuonna toista kertaa. 
Suvivirttä veisataan ke-
väällä ja alkukesästä yli 120 
paikkakunnalla Kauneim-

pien joululaulujen tapaan. 
Kampanjan ovat ideoineet 
yhteistyössä Kirkon Ulko-
maanapu ja Kirkko Helsin-
gissä. Rotuaarin tapahtu-
man järjestäjinä ovat Ou-

lun ev.lut. seurakunnat.

”Jo joutui armas 
aika” - Keväinen 
yhteislaulutapahtuma 
Rotuaarilla 26.5. klo 14.

Vaalipaneeli löytyy edelleen osoitteesta www.virtuaalikirkko.fi.

E l s i  S a l ovaa ra

Tuiran kirkkoherranvaalin 
ennakkoäänestys käynnissä

Tuiran kirkkonher-
ranvaali alkaa olla 
loppusuoralla.

Sunnuntai-iltana 
pidettiin vaalipaneeli, jo-
hon saattoi osallistua myös 
esittämällä ehdokkaille ky-
symyksiä chatissa, interne-
tin välityksellä.

Chatissa oli yhtä aikaa 
parhaimmillaan 34 henki-
löä.

Kirkkoherraehdokkaat 
vastailivat kysymyksiin 
muun muassa kansainväli-
syydestä, yksinäisten huo-
mioimisesta ja kirkkoher-
ranvaalien vaalitavasta. 

Tuiran seurakunnan 
kirkkoherranvaalin en-
nakkoäänestys on käynnis-
sä. Ennakkoon voi äänestää 
tällä viikolla. 

Viimeinen ennakkoää-
nestyspäivä on perjantai 
24.5. kello 9–18. Äänestys-

paikka löytyy Tuiran kirk-
kolta.

Varsinainen äänestys-
päivä on sunnuntaina 26. 
toukokuuta. Äänestys al-
kaa kello 10 alkavan mes-
sun jälkeen, noin kello 
11.30. Äänestysaika päät-
tyy kello 20. Vaali käydään 
Tuiran kirkolla.

Edellisen kerran Tuiras-
sa valittiin kirkkoherraa 27 
vuotta sitten. Silloin valit-
tu Hannu Ojalehto jää nyt 
eläkkeelle.

Kirkkoherran valitsevat 
seurakuntalaiset. Tuiran 
seurakunnassa äänioikeu-
tettuja täysi-ikäisiä jäseniä 
on 31 238. 

Kirkkoherranvaalissa 
ensimmäisellä vaalisijal-
la on hiippakuntadekaa-
ni Niilo Pesonen, toisella 
vaalisijalla Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnan seura-

kuntapastori, rovasti Jouko 
Lankinen ja kolmannella 
vaalisijalla Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnan kap-
palainen Ari-Pekka Metso.

Lisätietoa ehdokkaista 
löytyy Oulun seurakuntien 
vaalisivuilta www.oulun-
seurakunnat.fi/vaali.
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Pyörähuolto 
ja taimi-

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

Kirkkotie 10 C.

Taimia voi lahjoittaa ja 
tuoda. Ilmoita, 

jos pitää noutaa. 
Varaa aika 

pyörähuoltoon, 
p. 040 5014 764 tai 

helena.ylimaula@evl.fi. 
Tuotto 

kokonaisuudessaan 
oman seurakunnan 
nimikkokohteisiin.

Menot Oulun seurakunnissa 23.5.–6.6.2013

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

Kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

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

Kirkko ja toimipaikat

Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

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

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 
26.5. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Anna-Ma-
ri Heikkinen ja avustaa Ma-
ri Flink. Kanttorina 
Henna-Mari Sivula 
ja urkurina Pé-
ter Marosvári. 
Tuomiokirkko-
kuoro. Koleh-
ti koulutuk-
sen mahdollis-
tamiseen ja tu-
kemiseen kehi-
tysmaissa. Lähe-
tys myös www.vir-
tuaalikirkko.fi. Yv-kiitosjuh-
lakahvit Vanhassa pappilas-
sa klo 11.30, jossa yv-valoku-
vakilpailun palkintojen jako. 
Messu su 26.5. klo 14, Intiön 
seurakuntakoti. Toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, saar-
na teol. yo Salla Autere ja 
kanttorina Péter Marosvári.
Messu su 2.6. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Ma-
ri Flink, kanttorina Henna-
Mari Sivula ja urkurina Pé-
ter Marosvári. Kolehti seura-
kunnissa tehtävän nuoriso-, 
erityisnuoriso- ja rippikoulu-
työn tukemiseen ja kehittä-
miseen. Lähetys myös www.
virtuaalikirkko.fi. Radiointi 
Radio Pooki.
Kesähartaus ke 5.6. klo 12, 
Oulun tuomiokirkko. 

Hartauselämä
aamupiiri la 25.5. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto.
Raamattupiiri ti 28.5. klo 18, 

Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
elämän lähteellä – Sanan ja 
rukouksen ilta su 26.5. klo 

17, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Pu-

hujana pasto-
ri Eeva Mer-
taniemi. Ilta 
koostuu Sa-
nan julistuk-
sesta, laulus-

ta ja ylistyk-
sestä. Mahdol-

lisuus henkilökoh-
taiseen rukouspalve-

luun ja keskusteluun sielun-
hoitoterapeutin kanssa.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
29.5. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Tilaisuuden 
järjestää Oulun NNKY ja Si-
napinsiemen ry.

Musiikki ja kulttuuri
Urkupreludi su 26.5. klo 
9.35, Oulun tuomiokirkko. 
Tuomiokirkon muusikot.
Musiikkimatinea su 26.5. klo 
11, Oulun tuomiokirkko. Liisa 
Smolander piano, Anna Liuk-
konen sello, Jussi Juola laulu 
ja Laura Heikkilä piano. Va-
paa pääsy.
Kuorokonsertti ti 11.6. klo 
20, Oulun tuomiokirkko. 
Cantores Minores -poikakuo-
ro, johtaa Hannu Norjanen. 
Kiimingin seurakunnan Poh-
jantähdet-poikakuoro, joh-
taa Ulla Metsänheimo. Va-
paa pääsy.  Käsiohjelma 10 €.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11, 
p. 044 3161 419. 
Diakonian aamu ti 28.5. klo 

Jumalanpalvelukset
Messu su 26.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jari Flink, saar-
na Martti Heinonen, kantto-
rina Kaisa Säkkinen. Suvivir-
ren sunnuntai.
Sanajumalanpalvelus su 
26.5. klo 16 Kellon srk-kodil-
la. Toimittaa Martti Heino-
nen, kanttorina Kaisa Säkki-
nen. Kirkkokahvit.
Messu su 2.6. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Leena Brockman, 
saarna Arto Nevala, kantto-
rina Hannu Niemelä.

Hartauselämä
Rukouspiiri torstaisin klo 18 
Puttaan Tuvan vieraskama-
rissa.

Kuorot ja kerhot
Missiokerhon kevään vii-
meinen kokoontuminen pe 
24.5. klo 16 Puttaan Tupa.

Leirit ja retket
Perheleiri yhden vanhem-
man perheille 26.–28.7. Ison-
niemen leirikeskuksessa. Lei-
rin hinta aikuiset 10 €, 4–18-
v. 5 € ja alle 4-v. ilmaiseksi. 
Leirille mahtuu 35 osallistu-
jaa ja leiri on tarkoitettu en-
sisijaisesti haukiputaalaisille. 
Ilm. 30.5.–19.6. välisenä aika-
na osoitteessa www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmo. Ilmoit-
tautuneille lähetetään leiri-
kirje. Lisätietoja: Laila Juntti, 
laila.juntti@evl.fi, p. 040 
8668 319.

Lapset ja lapsiperheet
Päiväkerhoryhmissä on ti-

laa, ilmoittaudu heti Vak-
kurila, p. 045 6578 347, Kel-
lon srk-koti, p. 045 6577 426, 
Martinniemen srk-koti, p. 
045 1394 096, Jokela, p. 040 
5128 224. Päiväkerhot ovat 
3–5-vuotiaille ja ne kokoon-
tuvat 2 kertaa viikossa. Lisä-
tietoja antaa Outi Palokan-
gas, 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.

Diakonia
Omaishoitajien ryhmä ti 
4.6. klo 13 srk-keskuksen 
neuvotteluhuoneessa.

Lähetys 
lähetyspiiri kevään viimei-
nen kokoontuminen ti 21.5. 
klo 13, Puttaan Tupa. 

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.
aikuisten askartelu- ja kä-
sityökerho ke 29.5. klo 17.30 
Martinniemen srk-kodil-

Vihkihetki 
perjantaina 24.5. 

klo 17–19 
Oulun 

tuomiokirkossa.

la. Tarvikkeet pienimuotoi-
seen koruaskarteluun voi os-
taa ohjaajalta, n. 2–10 euroa 
riippuen siitä, mitä haluaa 
tehdä. Kerhonohjaajina va-
paaehtoiset Eija Lähdemäki 
ja Minna Ruuskanen. Lisätie-
toja Laila Juntti, p. 040 8668 
319, laila.juntti@evl.fi.
Haukiputaan kirkko on tie-
kirkko ja avoinna yleisöl-
le 3.6.–23.8. klo 10–18 maa-
nantaista perjantaihin, jol-
loin myös kirkon opas on pai-
kalla. 
Nuotioilta ke 5.6. klo 18 Ha-
losenniemessä Koljun majal-
la. Ohjelmassa kahvittelun 

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 Tuomiokirkkoseura-
kunnan lapset. Hinta 50 € / lapsi, sisältää matkat, majoi-
tuksen, ruuat, ohjelmat sekä vakuutuksen Oulun ev.lut. 
srk:n jäsenille. Ilmoittautuminen www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo 31.5. mennessä. Leirin ja lasten turvallisuu-
den kannalta, täytättehän ilmoittautumislomakkeen 
huolellisesti. Kaikki tiedot ovat luottamuksellisia ja hä-
vitetään leirin jälkeen. Ilmoittautuneille leirikirje. 
Lisätietoja Kaija Siniluoto, p. 050 5249 779 ja 
Jukka Kärkkäinen, p. 040 5747 183.

Kesäkahvila sijaitsee kryptassa Oulun tuomiokirkon sy-
dämessä. Kahvilassa on tarjolla edulliseen hintaan kah-
via ja teetä sekä tuoreita leivonnaisia. Makeat ja suolai-
set herkut valmistetaan joka aamu paikan päällä oman 
henkilökunnan voimin. Aurinkoisena päivänä kahvit 
voi nautiskella ulkosalla Tuomiokirkon kirkkotarhas-
sa. Myytävänä käsitöitä lähetystyön hyväksi. Kahvila- 
ja käsityömyynnin tuotto menee Suomen Lähetysseu-
ran Tasaus-kampanjalle, jonka kohteena on tänä vuon-
na naisten aseman parantaminen Kaakkois-Aasiassa. 

avoinna kesän ajan 27.5.–2.8. 
maanantaista torstaihin klo 10–20, 
ja perjantaisin klo 10–15.

ja makkaranpaiston lomassa 
yhteislaulua ja hartaus. Mu-
kana Sami Puolitaival ja He-
lena Seppänen.
Kellonkartano: Kesän lasten 
ja nuorten leirit, ilmoittau-
tuminen käynnissä, tieduste-
lut ja ilmoittautumiset Säde 
Pokka, p. 044 0210 112. Kel-
lonkartanon kesän 2013 ava-
jaisjuhlat 25.–26.5.
Ry:n toimintaa: Haukipudas: 
seurat su 26.5. klo 14 Kulta-
simpussa ja klo 17 kirkossa, 
seurat su 2.6. klo 17 ry:llä, 
Jokikylä: kevätseurat ry:llä 
la 25.5. klo 18 ja su 26.5. klo 
13 ja 18.

Häämusiikki-ilta 
perjantaina 24.5. klo 19 Haukiputaan kirkossa.
 
Tilaisuudessa esitellään perinteiset ”häämarssit” ja 
myös muuta urkumusiikkia, jota kirkkohäissä ylei-
sesti käytetään. Laulamme yhdessä vihkimisessä käy-
tettäviä virsiä ja esitämme yksinlauluja, jotka sopivat 
kirkolliseen vihkitoimitukseen. Musiikista vastaavat 
kanttorit Hannu Niemelä, Kaisa Säkkinen, Katja Nau-
ha ja Raimo Paaso. Pastori Arto Nevala esittelee vih-
kikaavan. Häämusiikki-iltaan on vapaa pääsy ja sin-
ne ovat kaikki tervetulleita.

9, Elohuone. Maksuton aa-
mupala työttömille ja pieni-
tuloisille vapaaehtoisten se-
kä diakoniatyöntekijöiden 
tarjoamana. Mahdollisuus 
hiljentyä aamuhartauteen, 
lukea päivän Kaleva sekä ju-
tustella.
työttömien ruokailu ke 
29.5. klo 11, Heinätorin seu-
rakuntakoti.  

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerho to 23.5., 30.5. ja 
6.6. klo 10–11.30, Intiön seu-
rakuntakoti. 
Perhekerho ti 28.5. ja 4.6., 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Lasten ja aikuisten kohtaa-
mispaikka, johon lapsi tulee 
yhdessä aikuisen kanssa. Al-
kaa yhteisellä hartaudella, 
jonka jälkeen kahvitellaan, 

askarrellaan ja leikitään. Pää-
tämme yhteisellä laulu- tai 
lorutteluhetkellä.

Nuoret
Pienoismallikerho su 2.6. klo 
14, Heinätorin seurakuntata-
lo. Vetäjänä Tapio Huhtelin, 
p. 050 5479 657.

Nuoret aikuiset
Matalan kynnyksen raamis 
ke 29.5. klo 18, Asemakatu 
6, Jössensali. Lue ja ihmet-
tele Raamattua rennossa il-
mapiirissä! Tarjolla iltapalaa. 
Lisätietoja Mari Flink, p. 050 
5649 070.

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

Jumalanpalvelukset
Messu su 26.5. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustaa Maija 
Konttinen, kanttorina Juha 
Soranta. Karjasillan kirkko-
kuoro. Radiointi Radio Dei.  
Messun jälkeen mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen. 
Kirkkokahvit. 
Messu su 26.5. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustavat Olavi 
Mäkelä, Sirpa Kemppainen, 
Anna-Leena Ylänne, Pia Vaa-
rala, Kati Parviainen, kantto-
rina Ilkka Järviö. Muskariryh-
mä, päiväkerhoryhmä. Kirk-
kokahvit. 
Messu su 26.5. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Petri Satomaa, avustavat Päi-
vi Rahja, Kati Naisniemi, Ju-
ha-Matti Seppä, Atte Kääri-
äinen, kanttorina Sirpa Ilves-
luoto. Kirkkokahvit.  
Messu su 26.5. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Ks. ilmoitus.
Messu su 26.5. klo 12, Kauko-
vainion kappeli. Ks. ilmoitus.
Messu su 2.6. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustaa Satu Saa-
rinen, kanttorina Juha So-
ranta. 
Sanajumalanpalvelus su 2.6. 
klo 10, Kastellin kirkko. Toi-
mittaa Marja-Riitta Ojala, 
kanttorina Ilkka Järviö. 
Messu su 2.6. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Satu Kreivi-Palosaari, avus-
taa Petri Satomaa, kanttori-
na Riitta Piippo. Kolehti seu-
rakunnissa tehtävän nuo-
riso-, erityisnuoriso- ja rip-
pikoulutyön tukemiseen ja 
kehittämiseen sekä aikuis-
ten parissa toteutuvaan toi-
mintaan Nuorten Keskuksen 
kautta. 

Hartauselämä
Pyhän andreaan raamattu-
piiri to 23.5. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Pyhän An-
dreaan raamattupiirissä tu-
tustumme evankeliumeihin.
Raamattupiiri to 23.5. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Miesten raamattupiiri ke 
29.5. ja 5.6.  klo 18–20, Kar-
jasillan kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri
Konsertti su 26.5. klo 20, 
Karjasillan kirkko. Ks. ilmoi-
tus.
iltamusiikki ti 4.6. klo 20, 
Karjasillan kirkko. Ks. ilmoi-
tus.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
27.5. ja 3.6. klo 9–11, Karjasil-
lan kirkko. Diakonian ajanva-
rausnumero on 044 3161 579. 
Ajan voi varata maanantaisin 
klo 9–11 joko puhelimitse tai 
paikan päältä Karjasillan kir-
kolta.

Seniorit
eläkeläisten kesäkerho ma 
3.6. klo 13, Maikkulan kap-
peli. 
Seurakuntakerho ti 4.6. klo 
14, Höyhtyän palvelukeskus, 
Mummonkammari. 
eläkeläisten kesäkerho to 
6.6. klo 13–14.30, Kastellin 
kirkko. 

Leirit ja retket
Siirajärven salaisuus -leiri, 
11.–13.6., Siirajärven erälei-
rikeskus. Leiri on erähenki-
nen 1.–6.-luokkalaisten las-
ten kesäleiri. Leirillä selvi-
tetään salaisuutta, eletään 
leirielämää, leikitään, lau-
letaan, askarrellaan, hiljen-
nytään Raamatun sanoman 
äärellä ja nautitaan hyvästä 
seurasta! Leirillä yövytään si-
sätiloissa, mutta leirikeskus 
on varustelultaan eräkämp-
pämäinen. Leirille mahtuu 
20 lasta. Leirin hinta on 30 €, 
johon kuuluu matkat, majoi-
tus, ruoat, ohjelma ja tapa-
turmavakuutus Oulun ev.lut. 
seurakuntien jäsenille. Leiril-
le etusijalla ovat Karjasillan 
seurakunnan jäsenet. Ilmoit-
tautumiset 24.5. mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo. Lisätietoja: Atte Kääri-
äinen, p. 040 5060 315, 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.
Yhdessä Jumalan edessä -il-
ta ke 5.6. klo 18, Kaukovai-

nion kappeli. Sinä, joka olet 
kiinnostunut uskon asioista 
ja haluat löytää Jumalan lä-
heisyyttä elämääsi: tule viet-
tämään iltaa yhdessä Juma-
lan edessä. Aluksi tarjolla on 
iltapalaa, jonka jälkeen il-
ta jatkuu vapaamuotoisesti 
mm. musiikin, keskustelun ja 
lyhyen opetuksen merkeissä. 
Voit tulla iltaan keskustele-
maan ja vaihtamaan ajatuk-
sia tai halutessasi vain hiljen-
tymään ja kuuntelemaan. Il-
taan ei tarvitse ilmoittautua 
ennakkoon. Tervetuloa!
Donkkis Big Night -toimin-
tailta pe 7.6. klo 17.30–19.30, 
Maikkulan kappeli. Donk-
kis Big Night -toimintailta 
6–13-vuotiaille 7.6. klo 17.30–
19.30 Maikkulan kappelilla 
(Kangaskontiontie 9). Raa-
mattuopetusta, nukketeat-
teria, laulua, toimintapistei-
tä, nyyttärit, pelejä ja kisailu-
ja. Järjestää Pohjois-Pohjan-
maan Ev.lut. Kansanlähetys 
Lisätietoja: juniori- ja nuo-
risotyöntekijä Elina Vidgren 
elina.vidgren@sekl.fi, www.
donkki.net.

Koululaisten kevätkirkot
Karjasillan kirkko:
Pohjankartanon koulu pe 31.5. klo 8, 
Svenska Privatskola pe 31.5. klo 10, 
Karjasillan yläaste pe 31.5. klo 11.
Kastellin kirkko:
Kastellin yläkoulu (9. lk) ti 28.5. klo 9.30., 
Knuutilankankaan koulu ja Lämsänjärven koulu 
to 30.5. klo 9,
Kastellin alakoulu pe 31.5. klo 9.45.
Maikkulan kappeli:
Maikkulan yläaste 
to 30.5. (7.–8.-lk) klo 9, (8.–9.-lk) klo 10, 
Patamäen koulu pe 31.5. klo 9, 
Maikkulanraitin alakoulu pe 31.5. klo 11.
Pyhän andreaan kirkko:
Metsokankaan koulu ke 29.5.
(1.–3.-lk) klo 9, (4.–9.-lk) klo 10,
Kaakkurin koulu to 30.5.
(1.–3.-lk) klo 9.40, (4.–6.-lk) klo 11, (7.–9.-lk) klo 12.40,
Oulunlahden ja Sarasuon koulu pe 31.5. klo 9.

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 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. 

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.

A r k i s to

Kevätpäivät 
Kaukovainiolla ja Maikkulassa
Kaukovainion ja Maikkulan kappeleissa siirrytään 
kesätauolle ja kevään viimeisiä messuja vietetään 
juhlavasti Pyhän Kolminaisuuden päivänä 
sunnuntaina 26.5 klo 12. Messut jatkuvat jälleen 
syksyllä.

Kaukovainion kappelissa messun jälkeen tarjolla 
on kevätlounas ja kirkkokahvit. Lisäksi yhteisessä 
pihatapahtumassa Ilkka Järviö soittaa ja laulattaa 
haitarin säestyksellä. Lapsille on omaa ohjelmaa. 
Messun toimittaa Satu Saarinen, avustajina 
toimivat Kimmo Kieksi, Eveliina Korkea-aho ja Auli 
Kipinä. Kanttorina Ilkka Järviö.

Maikkulan kappelissa keväisen messun jälkeen 
tarjolla on kakkukahvit ja mehut. Tervetuloa koko 
perheellä. Messun toimittaa Erja Järvi, avustajina 
toimivat Anu Kontio, Juha Kivirasi, Kaisa Janger, 
Riitta Yliluoma ja Marja-Riitta Ojala. Musiikista 
vastaa kanttori Riitta Piippo yhdessä Gloria-kuoron 
ja soitinryhmän kanssa.

Konsertti 
sunnuntai 26.5. klo 20 Karjasillan kirkossa. 
Mieskuoro Weljet, baritoni Aarne Pelkonen sekä 
pianisti Juho Alakärppä. Uruissa Juha Soranta. 
Vapaa pääsy, ohjelma 10 / 5 €. 
Lisäksi konsertissa julkaistaan Aarne Pelkosen ja 
Juho Alakärpän virsilevy, jota voi ostaa tilaisuuden 
yhteydessä 18 euron hintaan.

Soi kunniaksi luojan
Kiitos teille kaikille, jotka olette monin 
eri tavoin olleet mukana toteuttamassa 
Yhteisvastuukeräystämme 2013. 
Olette lämpimästi tervetulleita.

yhteiseen kiitosiltaan
Lämsänjärven leirikeskukseen maanantaina 
27.5. klo 17–19.30. Ohjelmassa makkaranpaistoa, 
ajatusten ja tunnelmien vaihtoa kahvikupin äärellä. 
Iltahartaus Satu Kreivi-Palosaari.

iltamusiikki 
tiistaina 4.6. klo 20 
Karjasillan kirkossa. 
Péter Marosvári, urut.
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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 26.5. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Sanna 
Jukkola, avustaa Pentti Kor-
tesluoma, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. Kirkkokuoro.
Messu su 26.5. klo 10, 
Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, 
kanttorina 
Leo Rahko.
Messu su 
26.5. klo 10, 
Yli-Iin kirk-
ko. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, 
saarnaa Hanna 
Mikkola, kanttorina 
Lauri Nurkkala. Kirkkokah-
vit. Vanhusten kirkkopyhä. 
Messu su 26.5. klo 12, Hin-
tan seurakuntatalo. Toimit-
taa Veikko Kettunen, kant-
torina Elina Vidgren.
Messu su 26.5. klo 12, Tur-
kansaaren kirkko. Toimittaa 
Sanna Jukkola, kanttorina 
Sanna Leppäniemi.
Messu su 2.6. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, avustaa Ant-
ti Leskelä, kanttorina Lauri 
Nurkkala. Radio Dei.
Messu su 2.6. klo 12, Turkan-
saaren kirkko. Toimittaa Ant-
ti Leskelä, kanttorina Sanna 
Leppäniemi.
Messu su 2.6. klo 12, Hintan 
seurakuntatalo. Toimittaa 
Vesa Pöyhtäri.
Sanajumalanpalvelus su 2.6. 
klo 10, Ylikiimingin kirkko. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Leo Rahko.

Sanajumalanpalvelus su 2.6. 
klo 10, Yli-Iin kirkko. Toimit-
taa Ilkka Mäkinen, kanttori-
na Anja Hyyryläinen.

Hartauselämä
Sanan ja rukouksen ilta to 

30.5. klo 18–20, Myl-
lyojan seurakunta-

talo. Pirkko Ve-
savaara ja Juha 
Tervaskanto.
Rauhanyh-
distyksen 
kirkkoseurat 

ti 28.5. klo 19, 
Myllyojan seu-

rakuntatalo. Han-
nu Ojalehto, Esko Ka-

laoja.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, Myllyo-
jan seurakuntatalo. Talou-
dellisissa asioissa p. 040 7033 
690. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.

Lähetys
lähetyksen kevätmyyjäiset 
ke 29.5. klo 18, Yli-Iin seura-
kuntatalo. Myynnissä mm. 
kukkien taimia. Lahjoituksia 
myytävistä tuotteista ote-
taan vastaan. 

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

Jumalanpalvelukset
Messu su 26.5. klo 10 kirkos-
sa. Pyhän Kolminaisuuden 
päivä. Toimittaa Miia Sep-
pänen, saarnaa teol. yo Ville 
Niva, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo.
Sanajumalanpalvelus su 
26.5. klo 13 Jäälin kappelis-
sa. Pyhän Kolminaisuuden 
päivä. Toimittaa teol. yo Vil-
le Niva, avustaa Miia Seppä-
nen, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo.
Kyläkirkko Koitelissa su 
26.5. klo 15. Toimittaa Juha 
Tahkokorpi, puhe  teol.
yo Ville Niva, kant-
torina Jarkko 
Metsänheimo. 
Koitelin alu-
een historiaa 
esitellään Kii-
minki-Seuran 
toimesta.
Messu su 2.6. 
klo 10 kirkossa. 
2. sunnuntai Hel-
luntaista. Toimittaa 
Miia Seppänen, avustaa Er-

ja Haho, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo.
Kansanlaulukirkko Pihlaja-
rannassa su 2.6. klo 13. 2. 
sunnuntai Helluntaista. Toi-
mittaa Miia Seppänen, kant-
torina Jarkko Metsänheimo.

Hartauselämä
Raamattu- ja rukouspiiri ti 
28.5. klo 18–20 Jäälin kap-
pelilla.

Diakonia
Diakoniatyön taloudelli-
sissa avustusasioissa ajan-

varaus vain maanantai-
sin klo 9–11 puhe-

limitse tai sähkö-
postilla. Ajan-
varaus p. 040 
7008 151.
Juttunurkka 
ma 27.5. klo 
10–13 Jäälin 

kappelilla. Kai-
kenikäisten koh-

taamispaikka. 
työttömien ja pieni-

tuloisten ruokailu ma 27.5. 

Kyläkirkko 
Koitelissa

su 26.5. klo 15. 
Toimittaa Juha 

Tahkokorpi, puhe 
teol.yo Ville Niva, 
kanttorina Jarkko 

Metsänheimo. 

Kouluun 
lähtevien siunaus 

torstaina 30.5. 
klo 18 

Ylikiimingin kirkossa 
ja 

Yli-Iin kirkossa.

Suven juhla 
torstaina 6.6. klo 17 
Myllyojan asukastuvalla. 

Kello 17: Kahvitarjoilu, karkkiarvaus, 
tarjouslippuja Yrjänäisen puutarhalle 
ja arpoja. 

Kello 18: puheita, musiikkia, näytelmä, 
yhteislauluja. Mukana myös Liikenneturva 
ja Oulun Ympäristön Kalevalaiset Naiset. 

Järjestävät Myllyojan suuralueen 
yhteistyöryhmä, Yrjänäisen Puutarha, 
Hintan Martat ja Oulujoen seurakunta.

Puuhapäivä 
1.–6.-luokkalaisille
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 3.6. mennessä osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 

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

klo 11–12 Jäälin kappelilla. 
Aterian hinta 3 €.
YV-kiitosjuhla ja ryhmien 
kevätjuhla to 23.5. klo 12–14 
Suvelassa.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot ja Perhekahvi-
lat ovat kesätauolla.
esikkoryhmä ti 28.5. klo 10–
12 Jäälin kappelilla. Esikko-
ryhmä jää kesätauolle, jat-
kamme 13.8.
Päiväkerhoissa on vielä 
muutamia vapaita paikkoja 
Jäälin kappelilla ja Kiimingin 
Kirkkopirtillä. Tiedustelut, p. 
040 7431 901 / Anne Schön-
berg lapsityönohjaaja.

Nuoret
Maailman kaikissa kylissä 
-ilta ke 29.5. klo 18.30–20 
Jäälin kappelin nuorten tila. 
Seppo Meriläinen.

Muut menot
Rauhanyhdistys: pe 24.5. klo 
19 oulun seudun nuortenil-
ta ry:llä. Alustaja Pekka Ait-
takumpu, pj. Tapio Kukko. 
Su 26.5. klo 17 seurat ry:llä. 
Mauno Kurunlahti ja Pekka 
Kainua.
Miesten saunailta ti 28.5. 
klo 20, löylynheittäjänä Ei-
no Alila.
Jäälin hautausmaan sii-
voustalkoot to 23.5. klo 17 
alkaen. Kahvitarjoilu. Omat 
haravat mukaan.
Kuhmon kamarimusiikki-
päivät pe 19.7. Kiimingin 
seurakunta järjestää mat-
kan Kuhmon kamarimusiik-

kipäiville. Osallistumismak-
su 65 € sisältää matkat, liput 
kahteen konserttiin, lounaan 
Vuokatin urheiluopistolla ja 
kahvit matkalla. Menomat-
kalla tutustuminen Paltanie-
men kuvakirkkoon. Ilmoit-

tautuminen: leena1.mikko-
nen@pp.inet.fi tai p. 040 
7543 151, matkalla mukana 
myös kanttori Jarkko Met-
sänheimo, p. 0400 487 187. 
Ilmoittautuminen kesäkuun 
loppuun mennessä.

Tervetuloa kaikki laulamaan tuttuja 
suvivirsiä ja keväisiä säveliä 

”Jo joutui 
armas aika” 

-yhteislaulutapahtumaan 
keskiviikkona 5.6. klo 19 

seurakuntakeskuksen sisäpihalle. 
Sateen sattuessa laulamme sisätiloissa. 

Tapahtumalla Kirkon Ulkomaanapu
 kerää varoja koulujen 
rakentamiseksi Haitiin.
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lasten kesäkerhot
Perinteisiä lasten kesäkerhoja järjestetään 
Kiimingissä Kirkkopirtillä ja Jäälin kappelilla 
arkipäivisin (ma–pe) 3.–19.6. välisenä aikana, 
voitte valita joko aamu- tai iltapäivän ryhmän. 
Aamupäivän ryhmä kokoontuu klo 9–11.30 ja 
iltapäivän ryhmä klo 12.30–15.

Kirkkopirtin kesäkerhoon voivat osallistua lapset, 
jotka ovat syntyneet vuosina 2007–2009. Jäälin 
kappelin kesäkerhoon voivat osallistua lapset, 
jotka ovat syntyneet vuosina 2006–2009. 
Omat eväät mukaan.

Kesäkerhoon ei tarvitse 
ilmoittautua ennakkoon, 
vaan ilmoittautuminen 
tapahtuu paikanpäällä 
lasta tuotaessa. Kyselyihin 
vastaavat lastenohjaajat, 
p. 040 7431 902 (Kirkkopirtti) 
ja p. 0400 835 374 (Jäälin 
kappeli).

Keväinen yhteislaulutapahtuma
Rotuaarilla 26.5.2013 klo 14

Mukana Heli Haapalainen, Soiva Siili ja Oulujoen  
lapsikuoro. Kahvia, mehua ja ilmapalloja.

Tule mukaan laulamaan ja rakentamaan kouluja Haitiin!
suvivirsi.fi
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elämän polku

Kastetut
tuomiokirkko: Oliver Henrik 
Juhani Backman, Helmi Iida 
Maria Lumimäki, Peppi Aino 
Emilia Järvinen, Kerttu Helmi 
Helena Kormi.
Haukipudas: Laura Iida Ka-
tariina Autere, Miro Kaar-
lo Daniel Helenius, Ville Ee-
meli Hiltunen, Nuutti Aukus-
ti Kaisto, Maria Olivia Kuusik-
ko, Emma Alisa Lopina.
Karjasilta: Jooa Henrik Jo-
hannes Kaan, Jami Oskar Ju-
hani Holopainen, Aida Emi-
lia Hurskainen, Samuel Ola-
vi Antero Mustaniemi, Milja 
Anna Emilia Parkkinen, Juho 
Antero Suhonen, Emelie Ida 
Josefina Turtio, Linnea Lilja 
Voipio, Viivi Reeta Sofia Kor-
honen, Amelia Siiri Serafiina 
Pernu, Neo Jesperi Rautao-
ja, Neea Anna Eveliina Mä-
ki, Leo Oskari Keränen, Oli-
ver Aatu Matias Tuohimaa.
Kiiminki: Joonas Anselmi 
Kemppainen, Kasper Kari 
Oliver Hakso, Christian Ant-
ti Juhani Vannas. 
Oulujoki: Sara Elea Fran-
seska Partanen, Isla Aman-

da Pentinpuro, Viena Paulii-
na Honkanen, Atte Eino Ma-
tias Kneckt, Joel Luka Mar-
kus Koskela, Anniina Elisa-
bet Penttilä, Viivi Anna Kert-
tu Sivonen, Elmeri Alvar Vil-
jami Haataja.
Oulunsalo: Alvin Matias 
Kurtti, Jenna Katariina Haa-
taja, Julia Maria Kaarina Va-
hera.
tuira: Niklas Mika Alek-
si Huotari, Saana Ilona Lei-
nonen, Atte Onni Benjamin 
Merihaara, Otso Ilari Poikki-
mäki, Taimi Olga Inkeri Tiai-
nen, Suvi Tuulia Törmänen, 
Otto Onni Johannes Palo-
saari, Aava Elea Katariina 
Poukkula, Daniel Jalo Johan-
nes Lamberg, Matias Henrik 
Tapio Lamberg, Emil Damiel 
Haverinen, Alisa Aino Maija 
Ruusunen, Viivi Aleksandra 
Karvonen, Eelis Viljami Tör-
mänen.

Vihityt
tuomiokirkko: Jouni Jaak-
ko Laitila ja Heidi Johanna 
Tulppo.

Menot Oulun seurakunnissa 23.5.–6.6.2013

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

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 8

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 26.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Tapio Kortes-
luoma, kanttori Tuomo Kan-
gas.
Messu su 2.6. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Tapio Kortesluo-
ma, kanttori Tuomo Kangas.
Sanajumalanpalvelus  su 
9.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Päivi Liiti, kanttori Taru 
Pisto. Radiointi Radio Dei.
Konfirmaatiomessu su 9.6. 
klo 12 kirkossa. Toimittaa 
Minna Salmi, av. Jussi Savihr-
ju, kesä I, kanttori Taru Pisto.

Hartauselämä
Hartaus to 23.5. klo 11.30, 
Teppola. Tapio Kortesluo-
ma, Taru Pisto.
Hartaus ke 29.5. klo 13.30, 
Salonkartano. Riitta Markus-
Wikstdet, Taru Pisto.
Hartaus ke 5.6. klo 13.30, 
Salonkartano. Päivi Liiti, Ta-
ru Pisto.
Hartaus to 6.6. klo 11.30, 
Teppola. Päivi Liiti, Taru Pis-
to.

Lapset ja lapsiperheet
Mll:n ja seurakunnan yh-
teinen perhekahvila ti 28.5. 
klo 9.30–11.30, Kerhotila 
Reppu Pitkäkankaalla. Tarjol-
la leikkitilaa ja hyvää seuraa. 
Ovien avautumisesta vastaa-
vat MLL:n vapaaehtoiset.
Salonpään kesäperhekerho 
ti 4.6. klo 9.30–11, Salonpään 
työväentalo. 
Kesäperhekerho ja perhe-
päivähoitajien Parkki ke 5.6. 
klo 9.30–11, Toimitalon ker-
hotilassa. 

Seniorit
Seurakuntakerho to 23.5. 
klo 11 toimitalolla, Päivi Pulk-
kinen.
Seurakuntakerho 30.5. klo 
11 toimitalolla, Vattukuja 2. 
Arkilounas. Riitta Markus-

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.

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

Kiiminki: Juhani Antero Moi-
sanen ja Linda Maarit Ojala.
Oulunsalo: Jaani Mikael Kor-
kiakoski ja Laura Ida-Lotta 
Hannonen.

Kuolleet
tuomiokirkko: Sirkka Sinikka 
Luukas 85, Jouko Vesa Kaler-
vo Putaansuu 84.
Haukipudas: Nikolai Greus 
88, Aleksi Mosorin 87, Mart-
ta Elina Metsikkö 72.
Karjasilta: Johanna Elisabeth 
Anttonen 86, Lauri Jaakko 
Jokitalo 91, Toivo Juhani Kel-

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-
lunseurakunnat.fi/ilmo. Ilmoittautuminen päättyy 8.6. Lisätietoja nuorisotyönohjaa-
ja Jussi Saviharjulta, p. 044 7453 852 ja jussi.saviharju@evl.fi.

Wikstedt.
Kyläkamarin kaikille avoin 
tukiryhmä ma 3.6. klo 13. 
Tervetuloa keskustelemaan 
ja suunnittelemaan syyskau-
den toimintaa. Kyläkamarin 
ja SPR:n Terveyspointin va-
paaehtoiset myös paikalla. 
Kyläkamarin kevätkauden 
päättäjäiset  5.6. klo 12, toi-
mitalolla. 

Muut menot 
Kirkonkylän ry: Kevätjuh-
la ja seurat su 26.5. klo 13 
Jorma Vuorma, Matti Lääk-
kö.  Seurat su 2.6. klo 16 Tau-
no Kujala, Olavi Korkiakos-
ki.  Seurat su 2.6. klo 16 Juk-
ka Jaakkola, Hannu Jaakkola.
Salonpään ry:  Kevätjuhla su 
26.5. klo 14.  Seurat su 9.6. 
klo 16.

Kehitysvammaisten tuki ry:n 
sääntömääräinen vuosikokous  
torstaina 30.5. klo 18 Caritas- talolla

Pappilantie 5.  Tervetuloa!

Siivous-päivän 
kirppis

lauantaina 25.5. klo 10–16 
Kaupunginteatterin lipan alla.

Valtakunnallisena Siivouspäivänä 
nuoret tuomioaikuiset myyvät tekemiään

tuomiotuotteita sekä kirppistavaroita.

Tervetuloa!

hä 58, Anja Tuulikki Kuitti-
nen 89, Aino Maria Kurkela 
91, Anja Kaarina Mustonen 
80, Martti Juhani Rantamäki 
81, Seija Anni Savolainen 59.
Oulujoki: Jorma Einari Kokko 
57, Arvo Rafael Palko 92, Jus-
si Erkki Poikela 84.
Oulunsalo: Kauko Henrik 
Antero Helanen 78.
tuira: Eero Antero Kekkonen 
69, Irma Inkeri Lukkarila 80, 
Helli Maria Elisabet Niiranen 
89, Aila Marjatta Takkula 64.
la 95. 



19   Nro 20    23.5.–6.6.2013

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 26.5. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Juha Valp-
pu, avustavat Sanna Tervo 
ja Lauri Kujala, kanttorina 
Anu Arvola-Greus, Outi Ai-
ne-Junttila, laulu. Rippikou-
luryhmät Tuira 2 ja 3 osallis-
tuvat. Kirkkoherranvaalit.
Opiskelijoiden ja Suvivirren 
sunnuntain messu su 26.5. 
klo 10, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Toimittaa Ari Savuoja, 
avustavat Jenni Siljander ja 
Salla Tuominen, kanttorina 
Taina Voutilainen. 
Suvivirren sunnuntain mes-
su su 26.5. klo 12, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Toimittaa Sti-
ven Naatus, avustavat Pau-
la Kyllönen ja Irma-Elina Mu-
kari, kanttorina Laura Kum-
pula, Kuusamon kirkkokuo-
ro, johtaa Raimo Heikkilä. 
Messun jälkeen 70-vuotiai-
den syntymäpäiväjuhla.
Sanajumalanpalvelus su 26.5. 
klo 12, Pateniemen kirkko. Toi-
mittaa Harri Fagerholm, kant-
torina Heikki Jämsä.
Perheiden kevätkirkko su 
26.5. klo 18 Pyhän Tuomaan 
kirkko. Toimittaa Anu Ojala, 
kanttorina Laura Kumpula.
Viikkomessu ke 29.5. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Riit-
ta Louhelainen, kanttorina 
Pirjo Mäntyvaara.
Messu su 2.6. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Anu Oja-
la, avustaa Jonna Piirainen, 
kanttorina Tommi Hekkala.
Messu su 2.6. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, avustaa 
Päivi Jussila, kanttorina Pirjo 
Mäntyvaara.
Messu su 2.6. klo 13, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Riikka Honkavaara, avustaa 
Riitta Louhelainen, kantto-
rina Tommi Hekkala, Ossi 
Vuorre, viulu.
iltamessu su 2.6. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Pasi Ku-
rikka, avustaa Juha Valppu, 
kanttorina Anu Arvola-Greus.
Viikkomessu ke 5.6. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Päivi 
Jussila, kanttorina Pirjo Män-
tyvaara.

Hartauselämä
Miestenpiiri ma 27.5. klo 17, 
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus. Kevättapahtuma Hie-
tasaaressa.
Pateniemen ja Rajakylän 
raamattupiiri ke 29.5. klo 
13, Pateniemen kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 30.5. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 

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

Diakonia
Pateniemen diakoniapiiri 
to 23.5. klo 13, Pateniemen 
kirkko. Diakoniapiirissä mu-
kana pastori Riikka Honka-
vaara ja diakoni Heli Mattila.
Koskelan kesäpiha to 13.6. 
klo 11–15, Koskelan seura-
kuntakoti. Ks. ilmoitus.

Lapset ja lapsiperheet
Perheiden kevätseikkailu to 
23.5. klo 18–19.30, Hietasaa-
ren leirikeskus . Ks. ilmoitus.

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.
OMG la 25.5. klo 18, Tuiran 
kirkko. Ks. ilmoitus. 
tuiran seurakunnan ke-
sänuortenilta to 6.6. klo 
18–20, Koskelan seurakunta-
koti. Torstain illoissa pelail-
laan, laulellaan ja soitellaan, 
paistetaan makkaraa ja hil-
jennytään yhdessä. Lisätie-
toa illoista antaa vs. nuoriso-
työnohjaaja Marja Manelius, 
marja.manelius@evl.fi.

Seniorit
eläkeläisten kerho to 23.5. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. Mukana pastori Pasi Ku-

rikka ja diakonissa Eeva-Mar-
ja Laitinen, p. 040 5157 267.
eläkeläisten kerho ti 28.5. 
klo 14, Tuiran palvelukes-
kus. Ohjelmallinen päivätuo-
kio talossa ja sen lähialueilla 
asuville eläkeläisille. Muka-
na Paula Kyllönen ja vapaa-
ehtoisten lauluryhmä.
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.

Muut menot
Naisten ilta Hietasaaressa 
ma 3.6. klo 18–20, Hietasaa-
ren leirikeskus. Ks. ilmoitus.

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 €.

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!

Naisten ilta 
maanantaisin 3.6., 17.6., 1.7., 15.7. ja 29.7. 
klo 18–20 Hietasaaren leirikeskuksessa.

Illassa yhdessäoloa keskustellen ja välillä 
laulellen, hartaus ja pientä naposteltavaa 
iltakahvin tai teen kera. Nuotiolla voi 
paistaa mukanaan tuomia makkaroita. 
Myös saunominen ja uinti on mahdollista. 
Tervetuloa mukaan!

Koskelan kesäpiha 
torstaina 13.6. klo 11–15 Koskelan seurakuntakodissa. 
Tule viettämään kesäistä päivää Koskelan seurakuntako-
din pihalle. Kesähartaus klo 12. Mukana Paula Kyllönen. 
Lauletaan ja leikitään pihaleikkejä, paistetaan makka-
raa, tarjolla lättyjä ja kahvia. Tuotto diakoniatyölle. Jär-
jestää Koskelan diakonian aluetukiryhmä.
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lauantaina 25.5. klo 18 
Tuiran kirkossa. OMG, 
Sitä ihmetellään ker-
ran kuukaudessa lau-
antai-iltaisin Tuiran kir-
kossa! Iloista, ei-pönöt-
tävää, rennon letkeää 
menoa nuorilta nuoril-
le, isosilta rippikoululai-
sille. Mukana myös aina 
vedossa oleva Nuorten 
Bändi Pihisevät. Illan 
jälkeen teetä ja sym-
patiaa! Lisätietoa illas-
ta pastori Jaakko Syyn-
imaalta, jaakko.syyni-
maa@evl.fi.

Perheretki Vuokatin 
angry Birds -puistoon 
keskiviikkona 12.6. 
Perheretkelle lähdemme klo 9 Tuiran kirkolta, Mylly-
tie 5, ja palaamme samaan paikkaan klo 21 mennessä. 
Retken hinta 26 € / henkilö, sis. matkan ja lounaan. Si-
säänpääsyn yms. perheet kustantavat itse. Lapset vain 
aikuisen seurassa. Sitovat ilmoittautumiset osoitteessa 
www.oulunseurakunnat. fi/ilmo 3.6. mennessä. Retkel-
le mukaan lähtijöille lähetetään retkikirje ja lasku. Lisä-
tietoja teija.kokko@evl.fi, p. 050 534 7477.

ENNAKKOÄÄNESTYS 
20.–24.5. klo 9–18 Tuiran kirkko 

VARSINAINEN VAALIPÄIVÄ 
su 26.5.2013

klo 10–20 Tuiran kirkko.
Äänestys alkaa kello 10 alkavan messun jälkeen.

Vaalissa äänioikeutettuja ovat Tuiran seurakunnan läsnä 
olevaan väestöön 17.3.2013 kuuluneet jäsenet,
jotka täyttävät 18 vuotta viimeistään 26.5.2013.

SINUN PALVELIJASI. 
SINUN VALINTASI.

Ilmainen linja-autokuljetus 
vaalipäivänä 26.5. Tuiran kirkolle
Kirkkoherranvaalipäivänä on mahdollisuus 
käydä äänestämässä Tuiran kirkolla seurakunnan 
järjestämällä bussikyydillä. 

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.

Ilmoittautumiset linja-autokuljetukseen viimeistään 
to 23.5. klo 16 kirkkoherranvirastoon p. (08) 531 4600. 
Ilmoittautuminen ei ole välttämätöntä.

TERVETULOA ÄÄNESTÄMÄÄN!
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Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa, Hiihtomajantie 2
3.6.–25.7.2013 

 
Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa, Hietasaarentie 19

3.6.–20.6.2013  
 

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

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

askartelua, pelaamista ja retkeilyä.

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

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätietoa:
Karjasillan seurakunta (Lämsänjärvi): 

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

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

lähetys
Puttaan tupa to ja pe klo 12–14, Kirkkotie 10, Haukipu-
das. Tule istahtamaan, juttelemaan, tekemään käsitöi-
tä tai lukemaan lehtiä. Kahviosta voi ostaa päiväkahvin. 
Myyntipisteessä käsitöitä, kortteja, adresseja. 

Raamatulliset juhlat: hanukka pe 24.5. klo 12, Siipi–
lähetyksen puoti ja paja. Satu Saarinen.

Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma–ke, pe klo 10–14. 
Kevätkauden päättäjäiset pe 31.5. klo 12. 
Nokelantie 48 B, käynti Latokartanontien puolelta. 
Puodista kirpputoritavaraa, polkupyöriä ja niiden 
osia sekä uusia pajan tuotteita, tarjolla myös kahvia. 
Pajassa tehdään käsitöitä ja askarrellaan. Lahjoituk-
sia otetaan vastaan. Tervetuloa vapaaehtoistoimin-
taan ja ostoksille! 

Menot Oulun seurakunnissa 23.5.–6.6.2013

 pe 24.5. Ahava
pe 31.5. namibialainen 

lauluryhmä VMSix

KeHitySVaMMaiSet
Jumalanpalvelus pe 24.5. klo 13, Tah-
kokankaan palvelukeskus, juhlasali. 

KuuLoVaMMaiSet
Viittomakielinen messu su 26.5. klo 12 
piispantalon tallikappelissa, os. Ojakatu
1, käynti Hallituskadun puolelta. Mes-
sun jälkeen kirkkokahvit ja uusien jä-
senten valinta viittomakieliseen hen-
gellisen työn toimikuntaan. 
Kuurojen eläkeläisten päiväpiiri ke 
29.5. klo 13, Caritas-sali. 

NäKöVaMMaiSet
Näkövammaisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 23.5. klo 13–14.30, Ca-
ritas-koti, Caritas-sali. Tule tutkimaan 
Raamattua ja luotsaamaan elämää pin-
taa syvemmältä. Opasystävä on vastas-
sa Caritas-kodin pääoven läheisyydessä 
klo 12.30 alkaen.
lenkki- ja saunailta to 23.5. klo 17–20, 
Lämsänjärven leirikeskus. Lähdetään 
aluksi lenkille, mahdollisuus saunoa ja 
uida. Makkaranpaistoa ja iltapalaa. Ilta 
päättyy hartauteen.
Näkövammaisten retki Kokkolaan 
16.–18.8.  Tutustumme Kokkolan van-
haan kaupunkiin Neristaniin, Musta-
kari – vuoden 2011 Asuntomessualu-
eeseen, Toivasen eläinpuistoon ja Ta-
lonpojanmuseoon jne. Retkeen sisäl-
tyy risteily m/s Jennyllä Tankarin ma-
jakkasaarelle. Majoitumme Sokos Ho-
telli Kaarlessa Kokkolaan keskustassa. 
Ostoksiin tarjoutuu mahdollisuus teh-
taanmyymälöissä Luhta/Rukka ja Mok-
ka-Nappa, aamutorilla ja kävelykes-

kustassa. Paluumatkalla käymme Ka-
lajoella. Retken hinta on 165 € sisältä-
en kuljetuksen turistibussilla, täysihoi-
don, opastukset, pääsymaksut, hotelli-
majoituksen kahden hengen huonees-
sa (1 hh + 78 €). Retken hinta 4–15-v. 80 
€ (lisävuoteessa). Sitovat ilmoittautumi-
set 7.6. mennessä Diakoniatyön erityis-
palvelujen toimistoon, p. 044 3161 552 
tai netissä www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo. Ilmoittautuneille lähetämme ret-
kikirjeen ilmoittautumisajan päätyttyä. 
Retken vetäjinä toimivat diakoniatyön-
tekijät Paula Mustonen ja Terttu Rahko. 
Lisätiedot: Paula Mustonen, p. 050 4305 
178 tai paula.mustonen@evl.fi. 

päiHDetyö
aamukahvihetki pe 24.5. klo 9–10, 
Diakoniset erityispalvelut. Tarjoam-
me päivän sanan ja mukavan seuran li-
säksi kahvia ja teetä, sämpylää, jogurt-
tia, tuoremehua, hedelmiä. Lisätietoja: 
diakonissa Tellervo Kianto, p. 040 7564 
022.
Naistenryhmä pe 24.5. klo 13–15, Dia-
koniset erityispalvelut. 
tavoiteryhmä ma 27.5. klo 14.30–16, 
Diakoniset erityispalvelut. 
aamukahvihetki pe 31.5. klo 9–10, 
Diakoniset erityispalvelut. Tarjoam-
me päivän sanan ja mukavan seuran li-
säksi kahvia ja teetä, sämpylää, jogurt-
tia, tuoremehua, hedelmiä. Lisätietoja: 
diakonissa Tellervo Kianto, p. 040 7564 
022.

erityisdiakonia

english Service on Sunday 26th of May at 4 pm. in St. 
Luke's Chapel. englanninkieliset seurat su 26.5. klo 16 
Pyhän Luukkaan kappelissa.
english Service on Sunday 2nd of June at 4 pm. in St. 
Luke's Chapel. englanninkieliset seurat su 2.6. klo 16 
Pyhän Luukkaan kappelissa.

Kansainvälisyys

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Opiskelijoiden ja suvivirren sunnuntain messu
su 26.5. klo 10, Pyhän Luukkaan kappeli. Tule laulamaan 
suvivirsi luokuvuoden päätteeksi, kirkkokahvit. 
lenkkiryhmä to 23.5. ja 30.5. klo 18–20, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Lenkin jälkeen iltapalaa. Ilmoittaudu: ma-
ri.tuokkola@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. 
Nuorten aikuisten tuomiotupa ke 29.5. 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 29.5. klo 17.30–19, Heinätorin seura-
kuntatalo. Tule mukaan taideryhmään! Loppukevääs-
tä tutustumme mm. taidetapahtumiin. Lisätietoja: ma-
ri.tuokkola@evl.fi.
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
30.5. klo 17, Metsäseurat, kysy missä, p. 050 3242 386.
Kesällä toimintaa vaihtelevasti ja omatoimisesti. Seu-
raa mitä tapahtuu ja/tai kutsu itse muut mukaan Face-
book-sivulla: Oulun kristillisten opiskelijoiden ajanviet-
toa kesällä 2013.

Keväinen yhteislaulutapahtuma
Rotuaarilla 26.5.2013 klo 14

Mukana Heli Haapalainen, Soiva Siili ja Oulujoen  
lapsikuoro. Kahvia, mehua ja ilmapalloja.

Tule mukaan laulamaan ja rakentamaan kouluja Haitiin!
suvivirsi.fi

Yhteisvastuukeräyksen 
kiitosjuhla
sunnuntaina 26.5. klo 10 Oulun tuomikirkossa sanajuma-
lanpalvelus, klo 11 musiikkimatinea, klo 11.30 juhlakahvit 
Vanhassa pappilassa.
Juhla alkaa sanajumalanpalveluksella Oulun tuomiokir-
kossa klo 10. Musiikkimatinea välittömästi sanajumalan-
palveluksen jälkeen tuomiokirkossa. Musiikkimatineassa 
esiintyy Oulun kamariorkesterin muusikoita.
Juhla jatkuu kahvi- ja kakkutarjoilulla Vanhassa pappilas-
sa, Asemakatu 6. Tule kuuntelemaan tämän vuoden 
keräyksen tuotosta. Tilaisuudessa palkitaan myös Yhteis-
vastuukeräyksen valokuvauskilpailun parhaimmisto. 
Tervetuloa!

Soi kunniaksi luojan – 
Yhteinen kiitosilta
maanantaina 27.5. klo 17–19.30 
Lämsänjärven leirikeskuksessa.

Kiitos teille kaikille, jotka olette monin 
eri tavoin olleet mukana toteuttamassa 
Yhteisvastuukeräystä 2013. 
Olette lämpimästi tervetulleita yhteiseen kiitosiltaan. 
Ohjelmassa makkaranpaistoa sekä ajatusten ja 
tunnelmien vaihtoa kahvikupin äärellä. 
Iltahartaus Satu Kreivi-Palosaari.
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Kirkkoherranvirastossa 
ei ole päivystysaikaa. 
Palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380 tai 
suoraan työntekijöiden 
numeroista.

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

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

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netlumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna 
ma, ke, pe 
klo 9–14

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

Sanajumalanpalvelus 
su 26.5. klo 10 kirkossa, 
toimittaa Markku Tölli ja 
kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen.
Sanajumalanpalvelus 
su 2.6. klo 10 kirkossa, 
toimittaa Markku Tölli ja 
kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen.

lasten kerhot ja perheker-
ho ovat kesätauolla.
Gospellauluilta to 23.5. klo 
19 kirkossa, mukana Limin-
gan seurakunnan nuorten 
bändiryhmä. Tule mukaan 
laulamaan!
Rippikoulu: omalle leirille 
tulevat osallistuvat gospel-
lauluiltaan.
Friday Club 0–4-luokkalai-
sille pe 24.5. klo 17.30 srk-ta-
lossa. Monenlaista toimintaa, 
sanaa, laulua ja nyyttärit.
Kuoroharjoitukset ke 29.5. 
klo 18.30 srk-talossa.
Haudanhoito- ja kesäkaste-
lusopimuksia voi tehdä tou-
kokuun ajan kirkkoherranvi-
rastossa, p. 044 7750 600.
Rippileiri Taivalkoskella 3.–
7.6. ja konfirmaatiomessu Lu-

www.kempeleenseurakunta.fiKempele
Perhemessu su 26.5. klo 
10 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa.  Toimittaa 
Jaakko Tuisku, avustaa 
Paulus Pikkarainen, dia-
koni Saija Kivelä, kantto-
ri Marjo Irjala. Kaikkien 
kerholaisten kevätkirk-
ko. Käytämme lastenvir-
sikirjaa.
Messu su 2.6. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Pekka 
Rehumäki, avustaa Pau-
lus Pikkarainen, diakoni 
Pia Rättyä, kanttori Ei-
ja Savolainen. Musiikki-
avustus Sofia Magdale-
na. Kirkkoherra Pekka 
Rehumäen lähtösaarna. 
Pekka siirtyy Kirkkohalli-
tuksen palvelukseen.  
Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon juma-
lanpalvelukset suorana 
netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi.

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

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

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

mijoen kirkossa su 9.6. klo 12.
Virasto suljettuna 3.–7.6., 
puheluihin pyrimme vastaa-
maan mahdollisuuksien mu-
kaan, p. 044 7750 600. Kii-
rellisissä asioissa ota yhteyt-
tä suntio Hilkkaan, p. 044 
7750 604.
tulossa: Konsertti ”Koh-
talon omat” – kaksi ruot-
salaissäveltäjien liedeistä 
punottua elämäntarinaa 
su 9.6. klo 18 kirkossa. Lau-
lu Heidi Jakkula ja piano Päi-
vi Nylund, ohjelma 10 euroa.
lasten päiväleirit 0.–4.-luok-
kalaisille ti–to 18.–20.6. klo 
10–14.30. Voit osallistua vaik-
ka kaikkiin kolmeen leiripäi-
vään. Ei tarvitse ilmoittautua, 
ei maksuja, mutta ota omat 
eväät mukaan. Makkaraa ja 
mehua saat leiriltä. Lisätie-
toja Pekalta, p. 040 5357 567.
lauluseurat ja pieniä puhei-
ta Helli Eeronkedolla su 9.6. 
klo 18 (Jukolantie 2 A 5).
Kiitokset kaikille Yhteis-
vastuukeräykseen osallis-
tuneille; lahjoittajille, rippi-
koululaisille sekä muille va-
paaehtoisille!
Rauhanyhdistys: Su 26.5. klo 
17 seurat ry:llä. 

Sanajumalanpalvelus  su 
26.5. klo 10, toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell. 
Lähetys virtuaalikirkossa 
www.virtuaalikirkko.fi.
Sanajumalanpalvelus su 
2.6. klo 10, toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell.

Saarenkartanon hartaus to 
23.5. klo 14.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 26.5. klo 14.30 Salli ja Rei-

ma Kiurulla, Ketokuja 26.
Raamattu- ja rukousilta ti 
28.5 kello 18 Riitta ja Lasse 
Raijn kotona, Marjaniemen-
tie 133.
Koulun kevätkirkko la 1.6. 
klo 8.45.
Kirkkovaltuuston kokous ti 
4.6. klo 18.30 srk-salissa.
Kyytipalvelua srk:n tilai-
suuksiin voi kysyä diakonia-
työntekijä Marjalta, p. 040 
7430 382.
Kerhot jäävät kesätauolle – 
syksyllä jatketaan.

Kirkkoherranviraston auki-
olojat ovat ma–ti ja pe klo 
9–15, ke klo 9–14, to klo 9–17.
Ke 29.5. klo 9–11. Virasto 
siirtyy kesäaikaan 1.6. Ke-
sän aukioloajat ovat ma–ti ja 
pe klo 10–15, ke klo 10–14, to 
klo 10–17.
aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Versojen harjoitukset su 
26.5. klo 16.30 Kirkonkylän 
srk-kodissa.
Varhaisnuorten kuorot to klo 
16–16.45 Kirkonkylän srk-ko-

dissa ja pe klo 15–16 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.
Kirpputori ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. Kirpputori kiinni 28.5. 
retkipäivän vuoksi.
terveyskeskuksen vuode-
osaston kevätjuhla to 30.5. 
klo 13. Mukana palveluryhmä. 
Varhaisnuoret: ks. www.
kempeleenseurakunta/kou-
lulaiset.
Nuoret: Nuorten illat tors-
taisin klo 19 Vanhassa pap-
pilassa.
Kastetut: Nathalia Eila Su-
sanne Alapirtti, Laura Maria 
Lefévre, Robert Eliel Hämäläi-
nen, Niilo Reino Mikael Paa-
so, Minja Sofia Ristiluoma, Jo-
hannes Valentti Jakkula.

Kesäiset perhekahvilat
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa:
torstaisin 6.6., 13.6., 20.6., 27.6. ja tiistaisin 6.8., 13.8., 
20.8. ja 27.8. klo 9.30–11.
Keskustan seurakuntatalolla:
keskiviikkoisin 5.6., 12.6., 19.6., 26.6. ja tiistaisin 6.8., 
13.8., 20.8., ja 27.8. klo 9.30–11.

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 mikroaaltouunit 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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Vihitty: Klaus Mikael Koske-
lo ja Julia Katariina Tahkola.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Oulun seudun nuortenilta pe 
26.5. klo 19 Kiimingin ry:llä. 
Kevätseurat su 26.5. klo 13 
ry:llä, klo 18 seurat ja HPE Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa (kuunneltavissa seurakun-
nan nettisivuilta).
Murron rauhanyhdistys: Ke-
vätjuhla su 26.5. klo 14 ry:llä.

Yhteisvastuun kiitosilta
5.6. klo 18
Varjakan kartanossa.
Ilmoittautumiset 30.5. 
mennessä Soile Pakkasel-
le, p. 040 7790 367.
Bussikuljetus.

iltapäivä lähetykselle
sunnuntaina 9.6. Kokkokankaan srk-keskuksessa.
Vieraana kappalainen Yrjö Niemi Hämeenlinnasta.
Katso lisää: www.kempeleenseurakunta.fi/rukousillat.
Huom! Yrjölle voit käydä tuomassa villasukkia vietäväk-
si Siperian vankiloihin.

Musiikkia kirkossa

Katri Kankaan kantelekonsertti su 26.5. klo 14 kir-
kossa. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu seurakunnan 
musiikkityölle. Kahvitarjoilu konsertin jälkeen. 

Kesäillan musiikkihetki to 6.6. klo 19 kirkossa. He-
lena Strand ja Kaisamarja Stöckell. Ohjelmassa yksin-
laulua, duettoja ja alttonokkahuilumusiikkia. Vapaa-
ehtoinen ohjelmamaksu seurakunnan musiikkityölle.
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nen.
Hartaus ti 4.6. klo 13.30 Pu-
hakan palveluasunnoilla, Jou-
ni Heikkinen.
Hartaus ti 4.6. klo 15 ryhmä-
kodissa, Jouni Heikkinen.
Hartaus ke 5.6. klo 15 Ranta-
kodissa, Ossi Kajava.
ehtoolliskirkko ja kauneim-
mat hengelliset laulut to 
6.6. klo 13.30 Mikevan pal-
velukodeissa, Jouni Heikki-
nen, Ossi Kajava.
iltahartaus to 6.6. klo 19 Ro-
kualla, Jouni Heikkinen.
Kuorot: Ke 29.5. päiväkuoron 
harj. klo 10.30 srk-talossa. 
lapset/perheet: Perheker-
hot ja päiväkerhot päättyvät 
kevätretkiin kukka- ja eläin-
puisto Escurialiin ti 28.5. ja 
ke 29.5. Tarkemmat tiedot ja 
ilmoittautumiset kerhoissa.
Varhaisnuoret: Päiväleiri 3.–
7.6. Koortilassa. Hinta 5 €/
päivä. Leiri 10–13-vuotiail-
le 10.–12.6. Rokualla, hinta 
35 €. Leiri 7–9-vuotiaille 17.–
19.6. Koortilassa, hinta 25 €. 
Lisäksi kesäpäiviä ja retkiä. 
Kesäohjelma jaossa kouluis-
sa ja kerhoissa. Tarkemmat 
tiedot ja  ilmoittautuminen 
www.muhoksenseurakunta.
fi/sähköinen asiointi.

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

tuomasmessu su 26.5. 
klo 18 kirkossa, toimit-
taa Jouni Heikkinen, 
kanttorina Timo Ustju-
gov.
Sanajumalanpalvelus 
su 2.6. klo 10 kirkossa, 
toimittaa rovasti Leila 
Ikonen, kanttorina Os-
si Kajava.

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.
aamuhartaus pe 24.5. klo 
9.30 Päiväkeskuksessa, Jou-
ni Heikkinen.
Hartaus ma 27.5. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heikki-
nen.
Ompeluseurat ma 27.5. klo 
18 srk-talon rippikoulusalis-
sa. Kaikille avoin ompelu-
seura lähetys- ja diakonia-
työn hyväksi.  
Niittypirtin kerho ke 29.5. 
klo 13, Hanna Kaisto-Vanha-
mäki.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
29.5. klo 14 Koivu- ja Tähti-
kodeissa, Jouni Heikkinen.
Rukouspiiri ke 29.5. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen. 
Hartaus to 30.5. klo 14 Vire 
kodissa, Jouni Heikkinen.
Hartaus ti 4.6. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Jouni Heikki-

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  suvivirrensun-
nuntaina 26.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Ilkka 
Tornberg, avustaa Mar-
ja-Liisa Hautamäki, kant-
torina Mika Kotkaranta. 
Mukana kirkkolaulajat.
Messu su 2.6. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Aino 
Pieskä, kanttorina Mika 
Kotkaranta.

Ystävärengas: pe 31.5. klo 12 
viimeiset harjoitukset Lähe-
tysvintillä.
Hartaudet:  To 23.5. ja 30.5. 
klo 14 Alatemmeksen van-
hainkodilla. To 23.5. klo 13 
Niittypirtin palvelukodilla.
Omaishoitajaleirille ilmoit-
tautuneet liminkalaiset, 
lähtö 28.5. klo 10.20 taksi-
aseman edestä. Uinti- ja ul-
koiluvarustus. Lääkkeet. Li-
sätietoja: p. 044 7521 226.
Siioninvirsiseurat ti 28.5. 
klo 18 Inkeri ja Lauri Aholal-
la, Linnakuja 9.
lähetyksen perjantaipul-
la-nisumarkkinat S-marke-
tin eteisessä 31.5. klo 14–17 
(tai niin kauan kuin myytä-
vää riittää).
Kehitysvammaisten, omais-
ten sekä palvelu- ja ryhmä-
kotien nuotioilta ti 11.6. klo 
17.30 alkaen Pitojen Helmes-
sä Alatemmeksellä. Mukana 
kehitysvammatyön pasto-
ri Elina Hyvönen ja uusi dia-
koniatyöntekijä Ritva Sassa-
li. Tarjolla pientä iltapalaa, 

Nuoret/rippikoulut: Päivä-
rippikoulun oppitunnit 3.–
7.6. Koortilassa, päivittäin 
klo 10–15. Konfirmaatio su 
9.6. klo 10 kirkossa. Kesä I 
-rippikoulun päiväjakso 5.–
7.6. seurakuntatalossa, päi-
vittäin klo 9–14. Leirijakso 
10.–14.6. Koortilassa. 
laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Ompeluseurat to 
23.5. klo 18.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 23.5. klo 18.30 ompelu-
seurat ry:llä. Pe 24.5. sisaril-
lan kevätretki. Su 26.5. klo 14 
kevätjuhla ry:llä. To 6.6. klo 
19 nuotioilta Leinosella, Viis-
tokuja 9.
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Su 26.5. klo 17 seurat ja 
laulutuokio ry:llä.
Kastettu: Tuomas Juhani 
Männikkö, Ella Kerttu Ama-
lia Hyry.

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

matkat omin kyydein. Tarjoi-
lun vuoksi ilmoittautuminen 
3.6. mennessä Marika Kamp-
sille, p. 044 7521 243.
Nuortenillat ovat jääneet 
kesätauolle.
Nuorten gospelbändi vie-
railee to 23.5. klo 19 lauluil-
lassa Lumijoen kirkossa. Li-
minkalaiset ovat myös terve-
tulleita sinne. Sopikaa yhteis-
kyydeistä, että kaikki haluk-
kaat pääsevät sinne.
Nuorten lähetysvintti ma 
27.5. klo 17–18.30 Lähetys-
vintillä.
Nuorisotyön omat nettisi-
vut osoitteessa: www.nuori-
sonurkka.fi.
Puistopyhis: Viikolla 23 ma-
to klo 14.30 Kuusileikki, Kuu-
senkierto 22, Tupos. Viikolla 
24 ma–pe klo 14.30 Katrinke-
to, Väliaho 21, Liminka. Sa-
teella perutaan.

Partio: To 23.5.  Limingan 
Partiotyöntuki ry:n vuosiko-
kous Kotikololla klo 19. Ke 
29.5.  Mafecafe Partiotoi-
mistossa klo 17–18.30.  Yli-
oppilaiden ja valmistunei-
den muistaminen. Ke 29.5.  
Pökkelö 13 ilmoittautuminen 
päättyy. Pe 31.5.  Päivystys 
Partiotoimistossa klo 15–17.
Tarkemmat tiedot tapahtu-
mista www.niittykarpat.fi.
Perhepartio kokoontuu ti 
4.6.  klo 17.30 Maarit ja Janne 
Satomaan pihapiirissä. Ota 
mukaan oksasakset ja rau-
talankaa. Askarrellaan luon-
nonmateriaaleista koristei-
ta. Osoite: Raahentie 60b, (p. 
040 5667 924/ Maarit). Perhe-
partio suunnattu alle koulu-
ikäisille lapsille vanhempi-
neen ja huoltajineen.
Kirkkoherranviraston toi-
mistosihteerin viimeinen 

Hautojen hoidot

Hoitosopimukset tehtävä toukokuun 
loppuun mennessä kirkkoherranvirastoon, 
p. 044 7521 220. 

Sopimusten pituudet 1 vuosi (ns. kesähoito), 
5 tai 10 vuotta. Hinta sisältää haudan 
peruskunnostuksen, haudan pinnan hoidon, 
kukat, kukkien hoidon ja kastelun, jouluna 
kynttilän. Kukkia/ kynttilöitä yksi/ hautasija, 
kuitenkin enintään kolme/ hautakivi.

Ennen 1.1.2006 solmitut 
pitkäaikaissopimukset 
hoidetaan tehtyjen 
sopimusten mukaisesti.

Haudanhoito-
sopimuksia 
tulevalle kesälle sekä 5 tai 
10 vuodeksi tehdään touko-
kuun loppuun saakka seu-
rakunnan taloustoimistossa, 
p. (08) 533 1174. Hoitokausi 
vuosittain 1.6.–31.8. Hauto-
jen kastelusopimuksia teh-
dään 7.6. saakka. Lisätietoa 
haudanhoidon sisällöstä ja 
maksuista löytyy kotisivuil-
tamme www.muhoksenseu-
rakunta.fi.

Päiväkerhoihin ilmoittautuminen 
kaudelle 2013–2014

Kerhoihin otetaan 2008–2010 syntyneitä. 
Lapsen täytyy olla täyttänyt 3 vuotta kerhon aloittaes-
saan. Jos lapsesi täyttää syksyn aikana 3 vuotta, ilmoita 
hänet nyt jo jonoon.
Kerhot ikäryhmittäin kirkonkylällä Koti-Pietilässä 
ja Tupoksen Vanamossa. 
Alatemmeksellä asuville sekaryhmä (3–5-v.) 
Lakeuden koululla.

Ilmoittautumiset  27.5.–20.6. osoitteessa www.limingan-
seurakunta.fi.
Lisätietoja: Tuija Mourujärvi, p. 044 7521 230.

eU-ruoan
jakelu 

perjantaina 24.5. klo 9–17 
seurakuntatalon 

alakerran 
nuorisotilassa.

työpäivä pe 31.5. Tule ter-
vehtimään Raunia ja juo-
maan kahvit pappilassa klo 
10–14.
RY:n toimintaa: Kodinseurat 
pe 24.5. klo 18.30 Helena ja 
Timo Päkkilällä sekä Hanna-
Maria ja Matti Ihalaisella. Ke-
vätjuhla su 26.5. klo 14 Limin-

gan kirkossa.
Kastettu:  Paju Aino Elisabet 
Hintikka,  Erik Mikael Honka-
linna, Joonas Veeti Johannes 
Junkkari, Benjamin Noah Sa-
muel Kimpimäki.
Kuollut: Elli Kaarina Piste-
maa e. Pulkkanen, 73.

Kehitysvammaisten, omaisten
sekä palvelu- ja ryhmäkotien

Nuotioilta
Tiistaina 11.6. kello 17.30
Pitojen helmessä Alatemmeksellä

Yhteislauluja ja iltapalaa. Mukana kehitysvammatyön 
pastori Elina Hyvönen ja diakoniatyöntekijä Ritva Sassa-
li. Tarjoilun vuoksi ilmoittautuminen Marika Kampsille,
p. 044 7521 243 tai marika.kamps@evl.fi 3.6. mennessä.

Kylmälänkylän kappelin 
piha-alueen siivoustalkoot 

torstaina 30.5. klo 10–13. 

Kahvitarjoilu talkoon ajan!
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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
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.
Sanajumalanpalvelus su 26.5. klo 10 Pyhännän kirkos-
sa. Toimittaa Perttu Kyllönen, kanttorina Veijo Kinnunen.
Sanajumalanpalvelus su 26.5. klo 13 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Saila Karppinen, avustaa Sirkku Palola. Kanttorina 
Veijo Kinnunen.
Sanajumalanpalvelus su 26.5. klo 13 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, kanttorina Arja Leinonen. Mu-
siikissa avustaa Ylivieskan kirkkokuoro. Kirkkokahvit seu-
rakuntakodissa.
Konfirmaatiomessu su 2.6. klo 10 Pulkkilan kirkossa. Toi-
mittaa Perttu Kyllönen, avustajana Sirkku Palola. Kantto-
rina Veijo Kinnunen.
Sanajumalanpalvelus su 2.6. klo 10 Rantsilan kirkossa. Li-
turgia Merja Jyrkkä, saarna Hanna Bradter. Kanttorina Ar-
ja Leinonen.
Sanajumalanpalvelus su 2.6. klo 13 Kestilän kirkossa. Li-
turgia Merja Jyrkkä, saarna Hanna Bradter. Kanttorina Ar-
ja Leinonen.
Sanajumalanpalvelus su 2.6. klo 19 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, kanttorina Veijo Kinnunen.

Kastettu: Aate Jaakoppi Jylhänkangas (Pulkkila).
Vihityt: Niko-Petteri Tissari ja Iida Silvia Säärelä (Piippola).

Messu su 26.5. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Outi Pohjanen, 
saarna Timo Liikanen, 
kanttori Pentti Korkia-
koski. Isosten tehtävään 
siunaaminen. Messussa 
mukana Isovanhempi-
lapsenlapsi leiri-läiset ja 
Keskikoulun 60-vuotis-
juhlaan osallistujat.
Sanajumalanpalvelus 
su 2.6. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Liikanen, saarna Tee-
mu Loppi, kanttori Pentti 
Korkiakoski, avustaa dia-
koniaharjoittelija Hanne-
le Repola.
Messu su 2.6. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, saar-
na Teemu Loppi, kanttori 
Pentti Korkiakoski, avus-
taa diakoniaharjoittelija 
Hannele Repola.

Yhteisvastuu-kiitosjuhla to 
23.5. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lolla. Lapsikuoro esiintyy. Lo-
puksi iltapala.
Kappelineuvoston kokous 
ma 27.5. klo 18 Temmeksen 
srk-talolla.
Kylvön siunaus ti 28.5. klo 
11.15 Temmeksen koululla.
Äitien hemmotteluilta ti 
28.5. klo 18 Kesäkodilla.
Nuttupiiriläiset kokoontu-
vat viimeisen kerran tälle ke-
väälle to 30.5. klo 17 srk-ta-
lon takkahuoneessa.
Koulujen kevätkirkot: Mur-

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.

ron koulun pe 24.5. klo 9 
Murron koululla, Kuulam-
men koulun to 30.5. klo 9.30 
Tyrnävän kirkossa, Temmek-
sen koulun pe 31.5. klo 11.15 
Temmeksen kirkossa ja Kirk-
komännikön koulun la 1.6. 
klo 9.15 Tyrnävän kirkossa.
Kylvön siunaus pe 31.5. klo 
19 Ängeslevällä Heikkilän ti-
lalla (Heikkiläntie 5).
Diakonian päivystys ma 3.6. 
klo 9-10.30 Temmeksen srk-
talolla.
Hartaus ma 3.6. klo 14 Koto-
lassa ja ti 4.6. klo 13 Mänty-
rinteellä.
aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9-10.30 srk-talon tak-
kahuoneessa.

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 vuosi-
na 2007–2008 syntyneille sekä niille 2009 syntyneille 
lapsille, jotka ehtivät täyttää 4 vuotta 31.5. mennessä.
ilmoittautua voi ma 27.5. klo 9–14 Kirkonkylän 
luontokerhoihin Marikalle, p. 044 7372 615 ja Mur-
ron ja Temmeksen luontokerhoihin haluavat Jennil-
le, p. 044 7372 616.

KeStiLä
Seurakuntakerhon retki pe 
24.5. Pökkylään. Ilmoittautu-
miset Eeva-Liisa Kekkoselle, 
p. 044 5181 171.  
Seurat su 26.5. klo 12 ry:llä.
Kylvön siunaaminen ke 5.6. 
klo 19 Auvo Taipaleenmäen 
pellolla vanhan TB:n kohdal-
la. Lähtö klo 18.45 srk-kodil-
ta, jossa tapahtuman jälkeen 
Eläkeliitto tarjoaa kahvit. 

piippoLa
ehtoollishartaus pe 24.5. 
klo 14 Vaarintalossa.
Naisten piiri pe 7.6. klo 18.30 
srk-kodissa.

puLKKiLa
Vappukahvilan tuotto oli 
379 € diakonia- ja lähetys-
työn hyväksi. Kiitos vapaa-
ehtoisille ja osallistujille. 
Kevätjuhla su 26.5. klo 19 
ry:llä.
eU-ruokia saatavana to 30.5. 
klo 15–18 srk-talolta diakonia-
toimistosta. Jaetaan niin kau-
an kuin tavaraa riittää. 
Hartaus pe 31.5. klo 13 Koi-
vulehdossa.

pyHäNtä
Kylvön siunaaminen to 23.5. 
klo 10 Tavastkengän kyläta-
lolla.
Seurat su 26.5. klo 16 ry:llä.
Hartaus to 30.5. klo 13 Nes-
torissa.
Kirpputori 10.–14.6. klo 12–
18 srk-talon kerhotiloissa.  
Tuotto Pyhännän kappelin 
diakoniatyölle.

raNtSiLa
Seurakuntakerho to 23.5. 
klo 13 Rauhalassa.
ehtoollishartaus pe 24.5. 
klo 14 Pohjantähdessä.
Ompeluseurat pe 24.5. klo 
19 ry:llä.
Seurat su 26.5. klo 18.30 ry:llä.
Seurat su 2.6. klo 17 ja 18.30 
srk-talossa.

Vanhusten leiripäivä
perjantaina 31.5. Kesäkodilla.
Lähtö klo 9 Tyrnävän srk-talolta ja paluu klo 16 mennes-
sä. Osallistumismaksu 5 €, sisältää linja-autokyydin, ruo-
an, kahvin ja ohjelman. Ilmoittautumiset 27.5. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, p. (08) 5640 600.

Nuortenilta: Torstaisin klo 
18 Tyrnävän srk-talon kerho-
huoneessa, to 23.5. luvassa 
elokuvailta. Voit ottaa mu-
kaan pienet eväät.
Seurakunnan salivuorot ylä-
kouluikäisille ja hieman van-
hemmille to 23.5. klo 16 Kirk-
komännikön koululla.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Su 26.5. klo 12.30 sunnuntai-
ruokailu ja klo 13.30 seurat 
ry:llä sekä klo 14 seurat Le-
polassa.
Seurat su 2.6. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Ke-
vätjuhla su 26.5. klo 14 ry:llä.

Varhaisnuorisotyö (7–14-vuotiaille)
Päivätoiminta ti 11.6. klo 10–13 Tyrnävän srk-talolla, ke 
12.6. klo 10-13 Murron kerhotilassa (Kauttaranta 12 A 
2), to 13.6. klo 10-13 Temmeksen srk-talolla. Päivätoi-
minta on ilmaista. Ilm. 7.6. mennessä khranvirastoon, 
p. (08) 5640 600.
Päiväleiri seurakunnan Kesäkodilla ti 18.6. ja ke 19.6.
Leiripäivä alkaa klo 10 ja päättyy klo 15. Leirimaksu 4 
euroa lapsi. Kuljetus lähtee klo 9.30 srk-talolta ja takai-
sin srk-talolla klo 15.30. Ilm. 12.6. mennessä khranviras-
toon, p. (08) 5640 600.
Retki eläinpuisto escurialiin torstaina 20.6. klo 9–17. 
Retken hinta 6 euroa/ lapsi. Ilm. 13.6. mennessä khran-
virastoon, p. (08) 5640 600.
lähetysleiri 25.–26.6. Kesäkodilla Kolmikannassa. Ilm. 
17.6. mennessä khranvirastoon, p. (08) 5640 600. Li-
sätietoja nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteeri Johanna 
Rantalalta, p. 044 7372 632.

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.

Kevään koulukirkot
to 30.5. klo 9.15 Rantsilan kirkossa. Toimittaa Merja Jyrk-
kä, avustaa Johanna Hietala. Kanttorina Arja Leinonen, 
avustaa Stellat. 
to 30.5. klo 10 Piippolan kirkossa. Toimittaa Perttu Kyllö-
nen, avustaa Mervi Karttunen. Kanttorina Unto Määttä.
Pe 31.5. klo 8.15 Pyhännän kirkossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, avustaa Mervi Karttunen. Kanttorina Veijo Kinnu-
nen, avustaa lapsikuoro. 
Pe 31.5. klo 9 (peruskoululuokat 1–6) ja klo 10 (luokat 7–9 
ja lukio) Pulkkilan kirkossa. Toimittaa Merja Jyrkkä, avus-
taa Kirsti Hakkarainen. Kanttorina Arja Leinonen.
Pe 31.5. klo 10 Kestilän kirkossa. Toimittaa Perttu Kyllö-
nen, avustaa Johanna Hietala. Kanttorina Unto Määttä. 
Seppeleen lasku sankarihaudoille. 

Seurakuntaretket Kuopioon
ti 4.6. Pulkkilan seurakuntatalo klo 7 – Piippolan kir-
kon parkkipaikka klo 7.10 – Pyhännän seurakuntatalo 
klo 7.30
to 6.6. Rantsilan seurakuntatalo klo 6.30 – Kestilän kir-
kon parkkipaikka klo 7.10 – Pyhännän seurakuntatalo 
klo 7.40
Retken hinta 35 €/ henkilö, sis. matkan, ruuan sekä pää-
syliput. Ohjelmassa mm. käynti ortodoksisessa kirkko-
museossa, Puijolla ja torilla. Ilmoittautuminen viimeis-
tään to 30.5. kirkkoherranvirastoon, p. 040 5528 989.

Päiväkerhoihin ilmoittautuminen
Kerhot alkavat taas syyskuussa, seuraa ilmoittelua. Syk-
syn päiväkerhoihin voi ilmoittautua ajalla 3.6.–23.8. 
osoitteessa www.siikalatvanseurakunta.fi.  
Lapsityö kiittää kaikkia seurakunnan kerhoihin osallis-
tuneita ja toivottaa oikein hyvää kesää!

Kastettu: Seelia Elisa-
bet Jäntti, Eemil Mikael 
Mankinen, Minea-Hel-
miina Marjetta Nissilä, 
Erno Tauno Sakari Rau-
hio, Helmi Inka Anne-
li Tammela, Niilo Topias 
Törmänen, Miona Aino 
Adelina Vannas.

toimistot suljettu
perjantaina 24.5. suunnittelupäivän vuoksi.

Lämmin kiitos
150 talkoolaiselle, 
jotka osallistuitte
hautausmaiden 

siivoamiseen joko 
hautausmaalla tai 

talkoolaisten 
muonituksessa.
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J u t t u s a r ja s s a 

käs i t e l l ään 

a ih e i t a ,  j o i l l a  vo i 

o l l a  m e r k i t y s t ä 

a i ku i s e n e lämäs s ä .

Saara Tu
o

m
ela

Mihin maailmassa voi turvata?

Yksilökeskeisessä maail-
massa on vaikea löytää 
ketään tai mitään, mihin 
turvata.  Varsinkin sil-

loin, kun ei yksin jaksa, vaikka 
yhteiskunta sitä vaatii. 

Raamattu opettaa meille kui-
tenkin, että voimme aina turvata 
Jumalaan, eikä Hän koskaan jä-
tä meitä. Tähän liittyy Jeesuksen 
vertaus hyvästä paimenesta (Joh. 
10:11–16). 

Jeesus sanoo: ”Minä olen hyvä 
paimen, oikea paimen, joka pa-
nee henkensä alttiiksi lampaiden 
puolesta. 

Palkkarenki ei ole oikea pai-
men eivätkä lampaat hänen omi-
aan, ja niinpä hän nähdessään su-
den tulevan jättää lauman ja pa-
kenee. Susi saa lampaat saaliik-
seen ja hajottaa lauman, koska 
palkkapaimen ei välitä lampaista. 

Minä olen hyvä paimen. Minä 
tunnen lampaani ja ne tuntevat 
minut, niin kuin Isä tuntee mi-
nut ja minä Isän. 

Minä panen henkeni alttiik-
si lampaiden puolesta. Minulla 
on myös muita lampaita, sellai-
sia, jotka eivät ole tästä tarhasta, 
ja niitäkin minun tulee paimen-
taa. Ne kuulevat minun ääneni, 
ja niin on oleva yksi lauma ja yk-
si paimen.”

”tarvitsemme 
paimenta”
Itä-Suomen yliopiston uskonnon-
pedagogiikan lehtori Vesa Hir-
vosen mukaan on mukavaa, et-
tä Jeesus vertaa meitä lampaisiin, 
sillä se kuvaa meitä hyvin. 

 – Olemme paimenen apua tar-
vitsevia. Loukkaamme itsemme 
elämän louhikoissa. Tarvitsem-
me paimenen, Jeesuksen, paran-
tavaa kättä. Sairaudet ja monen-
laiset ahdistukset vainoavat mei-

tä. Tuupimme toisiamme laumas-
sa. Karkailemme vauhkoina. Ek-
symme. Tarvitsemme ruokaa, se-
kä konkreettista että hengenra-
vintoa. Tarvitsemme avartumis-
ta, uusia laitumia loppuun kalut-
tujen sijaan.

Myös muualla Raamatussa 
puhutaan lampaista. Matteuk-
sen (18) ja Luukkaan (15) evan-
keliumeissa Jeesus puhuu kadon-
neesta lampaasta: omistaja jättää 
koko muun lauman löytääkseen 
eksyneen.  Samalla tavoin Jeesus 
kutsuu meitä maailman teille läh-

teneitä takaisin seurakuntayhte-
yteen.

kriittisyys 
on sallittua
Vaikka Jeesus vertaakin meitä 
lampaisiin, jotka seuraavat pai-
mentaan, Hirvosen mukaan ver-
taus ei kiellä meitä olemasta epäi-
leväisiä. Usko voi sisältää molem-
mat puolet, sekä lapsen uskon että 
aikuisen kriittisyyden.

– Saamme lapsen lailla huutaa 
Jeesusta avuksi, kun sairaus, lä-
heisen kuolema, opiskelussa tai 

työssä koettu tappio keikauttaa 
elämämme ylösalaisin. Tai saam-
me lapsen lailla riemuita Juma-
lan edessä, kun onni kohtaa mei-
tä: parannumme sairaudesta, löy-
dämme läheisen ihmisen, saam-
me työ- tai opiskelupaikan. 

Samalla meillä on niin suu-
ri Jumala, että Hän ottaa meidät 
vastaan myös silloin, kun kriitti-
sesti kysymme, onko uskossa jär-
keä, onko Jumalaa edes olemassa, 
miksi Hän näyttäytyy maailmas-
sa epätäydellisten ihmisten kans-
sa, miksi Hänen Pyhässä kirjas-

saan on niin paljon verenvuoda-
tusta, miksi Hän sallii pahojen 
asioiden tapahtua. 

Kirkkoon tullessaan ei tarvit-
se jättää aivoja narikkaan, kuten 
eräs tunnettu teologi sanoi. 

eija NuutiNeN

Vesa Hirvosen lausumat on otettu 
luvallisesti hänen läntisen teologian 
ainejärjestö Fides Ostiensiksen 
vuosijuhlamessussa pitämästään 
saarnasta Joensuun kirkossa 
17.4.2013.

Oulun seudun 
muistiyhdistyk-
sen Vielä Virtaa 
-hankkeen po-

rukkaa kolmesta eri ker-
hosta lähti kevätretkelle 
Ylikiimingin Juopuliin. 
Mukana oli myös ker-
holaisten läheisiä sekä 
muistivapaaehtoisia. 

Lähes 40 matkaajaa 
vietti aikaa maaseudun 
rauhassa ilman turhia 
kiireitä. 

Syksyllä alkavat uudet 
Vielä Virtaa -kerhot Pa-
teniemessä ja Yli-Iissä. 
Niihin haetaan parhail-
laan sekä kerholaisia et-
tä vapaaehtoisia.

Muistiyhdistys retkeili Juopulissa

Musiikkikerholainen Maija pääsi hoitamaan 
hevosia aitaukseen asti. 

Miesten juttuja kertoilemassa Juopulin kyläyhdistyksen puheenjohtaja Heikki (vas.) 
sekä kädentaitokerholaiset Pauli ja Vesa.

Muistivapaaehtoiset voivat osallistua toimin-
taan sen mukaan mikä kiinnostaa. Sulo toimi 
retkellä makkaramestarina.

Ku va t :  Maa r e t  M e r i l ä i n e n


