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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Viimeksi tämän viikon alussa uutiset kertoivat lait-

tomien siirtolaisten pakoyrityksistä Eurooppaan. 

Aivan liian monet uutiskuvat ja -sähkeet ovat 

raportoineet siirtolaisista, jotka ovat hukkuneet täpötäy-

sissä veneissä kesken pakomatkaa. 

Köyhyyttä pakenevien ihmisten kohtalot Välimerellä 

järkyttävät. 

Siirtolaiset tarvitsevat puolestapuhujikseen ihmisiä, jot-

ka herättävät maailman pahuuteen turtuneita kansalai-

sia sanomaan ääneen, ettei paremman elämän toivossa 

Eurooppaan pyrkiviä saa kohdella heidän ihmisarvoaan 

loukaten – tai pikemminkin heidän ihmisarvonsa täysin 

unohtaen.

Kirkot Euroopassa toimivat vahvasti yhdessä siirtolais-

kysymyksessä. Kirkot pyrkivät vaikuttamaan asiassa myös 

EU:n päätöksentekoon.

Reilun kahden viikon päästä on EU-vaalit. Ehdokkailta 

on tarpeellista kysyä siirtolais- ja pakolaispolitiikkaan liit-

tyvistä asioista, sillä sotaa ja vainoa pakeneville ihmisille 

kuuluu nykyistä parempi kohtelu.

Sivulla kolme tässä lehdessä Euroopan tuntija, kirjailija 

Tarmo Kunnas muistuttaa, että kristinusko on myös rau-

hanliike, jonka ei tule kavahtaa Euroopassakaan taistelua 

vähemmän viheliäisen ihmisyyden puolesta.

Monissa maahanmuuttoaiheisissa keskusteluissa kuuluu 

viesti, että ensin on autettava oman maan kansalaisia ja 

vasta sitten muita. Tälle väitteelle löytyy kannattajia suo-

malaisten joukosta.

Kristinuskon tavoitteet ja pyrkimykset ovat usein uni-

versaaleja.  

Kristinuskon näkemykset tuovat tarpeellisen vasta-

argumentin näkemykselle, ettei afrikkalaisten siirtolais-

ten joukkohauta Välimerellä ole meidän ongelmamme.

Kirkot ovat yhteiskunnallisia toimijoita. Muutkin ihmis-

ryhmät kuin siirtolaiset tarvitsevat kirkkojen edustajien 

puhetta siitä, että kaikilla kansalaisilla maan rajoista välit-

tämättä on vastuu toistensa hyvinvoinnista.

Muut mediat
RuKouShetKi voidaan pitää avioliittoon 
vihkimisen vuosipäivänä tai muulloinkin 
avioparin sitä toivoessa. Sen johtaa pap-
pi, muu seurakunnan työntekijä tai seu-
rakuntalainen. Rukoushetki voidaan viet-
tää myös perhepiirissä. 

Sopivia paikkoja rukoushetkelle ovat 
esimerkiksi kirkko, kappeli tai koti.

Rukoushetkessä kiitetään yhteisestä 
elämästä ja pyydetään siunausta tuleviin 
vuosiin. Sitä voidaan viettää myös aviopa-
ria koskettaneen kriisin jälkeen vahvistuk-
seksi sitoutumiselle. Rukoushetkeä viete-
tään usein myös avioliiton merkkipäivänä, 
kuten hopea- tai kultahääpäivänä. 

Sitä voidaan juhlistaa perhepiirissä tai 
suuremmalla joukolla.

Helsingin seurakuntien 
www.kirkkohaat.fi

Paljon MaahanMuuttoa suurempi 
haloo Norjassa syntyi toisesta; pohjois-
maalaisittain yllättävästä asiasta: abor-
tista.

Vastikään kariutunut yritys muut-
taa aborttilainsäädäntöä on hallituksen 
tähän saakka eniten huomiota saaneita 

 aatoksia

Seurakuntarakenteen 
uudistuksesta

Kirkolliskokousta moni pitää 
kokoontumisena, jossa käsitel-
lään ensisijaisesti dogmaattisia 
kysymyksiä. Itsellenikin sana 

tuo ensimmäiseksi mieleen alkukir-
kon mahtavat istunnot, joissa joukko 
arvovaltaisia kirkkoisiä pohti syväl-
lisiä kristinuskon peruskysymyksiä, 
määritteli uskontunnustukset ja teki 
pesäeroa erilaisiin harhaoppeihin.

Meidän luterilaisessa kirkossam-
mekin kirkolliskokouksella on hyvin 
tärkeä tehtävä kirkon uskoon ja op-
piin liittyvien kysymysten määritte-
lyssä.  Kuluvalla kirkolliskokouskau-
della eniten työtä ovat kuitenkin vaati-
neet kirkon keskushallintoon ja seura-
kuntarakenteeseen liittyvät hankkeet.

Nämä eivät toki ole kir-
kon hengellisestä olemuk-
sesta irrallisia asioita. Kai-
kessa kirkon päätöksente-
ossa, myös hallintoraken-
teita koskevassa sääntelys-
sä, on pidettävä kirkkaana 
mielessä kirkon perusteh-
tävä – evankeliumin julista-
minen.  Jeesuksen lähetys-
käskyn täyttäminen on edelleen kesken!

Minkälaisissa hallintorakenteis-
sa tämä tehtävä, jonka varaan kaik-
ki muu kirkon toiminta rakentuu, on 
parhaiten toteutettavissa? Kysymys 
on keskeinen kirkon hallinnollistakin 
sääntelyä laadittaessa.

Seurakuntajako on pysynyt nykyi-
sellään lähes koko kirjoitetun histori-
amme ajan. Keisari Aleksanteri II:n ai-
kana kuntien ja seurakuntien tehtävät 
eriytettiin, mutta maantieteelliset rajat 
pysyivät pitkään samoina, monin pai-
koin ne ovat samat yhä tänä päivänä.

Nyt meneillään on todella perus-
tavanlaatuinen seurakuntarakenteen 

muutos. Seurakunnista itsenäisinä 
yksikköinä tultaisiin luopumaan. Ne 
jäisivät edelleen olemaan lähiyhteisöi-
nä, mutta kaikkien seurakuntien tulisi 
kuulua seurakuntayhtymään, jolle ny-
kyisten seurakuntien omaisuus ja ta-
loudellinen päätösvalta siirtyisi.

Missä päätetään taloudesta, siellä 
on myös valta. Olemme-
ko valmiita näin olennai-
seen päätösvallan keskit-
tämiseen kirkossa?

Asutuksen keskittymi-
nen ja kirkon jäsenmää-
rän lasku vaativat tarkas-
telemaan rakenteita uu-
siksi. Kirkossa alkusysä-
ys tuli kuitenkin maalli-

sen vallan puolella käynnistyneestä ns.  
suurkuntahankkeesta. Kun tämä han-
ke kaatui, ei kirkonkaan puolella ole 
painetta kiirehtiä omia ratkaisujaan.

Ainakin olisi syytä katsoa yksi vaa-
likausi uuteen yhtymämalliin siirty-
mistä ensin vapaaehtoisuuden pohjal-
ta ja tehdä sitten tarvittavat johtopää-
tökset. Vapaaehtoisia uusia seurakun-
tayhtymiä voi syntyä lähivuosina joka 
tapauksessa lisää.

JaNNe KaiSaNlahti
oikeustieteen maisteri, 

kirkolliskokousedustaja

hankkeita, ja se sai aikaan Norjassa ko-
van kapinan.

Niin kovan, että naiset lähtivät maalis-
kuussa kaduille tuhatpäisinä joukkoina, 
täysin poikkeuksellisella tavalla.

Se oli sellaista, että jos haluat tuoda 
isoäitisi muistomatkalle 1970-luvulle, 
niin tervetuloa vaan Norjaan, naureske-
lee valtio-opin professori Frank Aarebrot 
Bergenin yliopistosta.

Hallitus ehdotti, että terveydenhuol-
lon henkilökunta terveyskeskuksissa saisi 
vastaisuudessa kieltäytyä ohjaamasta nai-
sia aborttilääkäreille, jos heidän omatun-
tonsa niin vaatii ja jos kunnassa on joku 
muu, jolta lähetteen voi hakea.

Helsingin Sanomat 5.5.

KiRKon PeRuStehtÄVÄ on ihminen. 
Elämä itse. Toivo. Luottamus. Ihmisten 
kohtaaminen. Avoimet ovet. Barrikadeil-
le nouseminen. Rukous. Hyvän puolesta 
taisteleminen.

Kieltäydyn odottelemasta tumput suo-
rassa kuolemaa ja ylösnousemusta.

Johtava diakoniatyöntekijä Heli Lindroos
Kotimaan Mielipide-palstalla.

Kirkoilla on asiaa eu:n päättäjille

RIITTA HIRVONEN 
riitta.hirvonen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

on pidettävä 
kirkkaana 
mielessä kirkon 
perustehtävä – 
evankeliumin 
julistaminen.
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Kirkot euroopassa

• Euroopan kirkkojen konferenssiin (EKK) kuuluu 125 jäsenkirkkoa 

kaikista Euroopan maista. 

• EKK pyrkii edistämään kirkkojen yhteyttä, rauhaa ja ihmisoikeuksia 

Euroopassa. 

• Jäsenkirkkoja Suomessa ovat luterilainen ja ortodoksinen kirkko. 

• Luterilainen maailmanliitto (LML) on luterilaisten kirkkojen 

yhteistyöjärjestö. Se edustaa yli 68,5 miljoonaa luterilaista.  

LML tukee taloudellisesti ja koulutuksellisesti jäsenkirkkojensa 

ihmisoikeustyötä ja maailmanrauhan edistämistä. 

• Suomen kirkko julkaisi huhtikuussa omat EU-vaaliteesit 25.5. 2014 

järjestettävien  EU-vaalien vuoksi. Kirkon teesit korostavat muun 

muassa heikoimmasta huolehtimista ja kaikkien ihmisten yhtäläistä 

arvoa. 

Kirkoille kuuluu 
kriittinen ääni euroopassa
– Kristinusko voisi 
puhaltaa henkeä eu:hun, 
toteaa kirjailija, euroopan 
tuntija tarmo Kunnas.
Kirkkojen ja eu:n 
suhdetta pohtivat 
myös professori aila 
lauha ja luterilaisessa 
maailmanliitossa  
työskentelevä Kaisamari 
hintikka.  

Suomen EU-jäsenyydes-
tä lähtien evankelis-lute-
rilainen kirkko on osal-
listunut yhteiskunnalli-

seen keskusteluun EU- tasolla. 
Euroopan kirkkojen konferens-
sin EKK:n jäsen, professori Aila 
Lauha, onko tärkeää, että kirk-
ko seurustelee Euroopan vallan-
pitäjien kanssa?

– Meidän suomalaisten pitäi-
si tajuta, ettemme voi huolehtia 
vain omasta hyvinvoinnistam-
me. Asioita pitää katsoa koko Eu-
roopan ja itse asiassa koko maail-
man perspektiivistä. 

– Tämä edellyttää asioiden 
seuraamista. Silmiä ei tule um-
mistaa ongelmilta, jos omassa 
maassa asiat menevät suhteelli-
sen hyvin. 

– Siksi myös kirkkojen tulee 
aktiivisesti kuunnella ja keskus-
tella kansainvälisillä foorumeilla, 
mahdollisimman lähellä asioista 
päättäviä tahoja. 

Mitä asiat EKK:ta työllistävät 
tällä hetkellä?
Kirkkojen konferenssi pohtii juu-
ri nyt paljon muun muassa pako-
lais- ja maahanmuuttokysymyk-
siä, samoin yhä jatkuvaa rankkaa 
Syyrian kriisiä.

– Myös köyhyydestä ja sosiaa-
lisen syrjäytymistä on keskusteltu 
paljon. Ehkä on yllättävää, mut-
ta vastuu luonnosta ja ilmaston-
muutoksesta on niin ikään tape-
tilla. 

– Paljon on keskusteltu myös 
kuluttamisesta, kohtuullisuudes-
ta ja taloudellisesta tasa-arvosta. 

Kuunnellaanko kirkkoja poliit-
tisessa keskustelussa ja päätök-
senteossa EU:n tasolla?

– Mielestäni kuunnellaan, mi-
käli kirkot ovat aktiivisia, toimi-
vat yhdessä ja ajavat samoja ta-
voitteita. Eri kirkot ja kuppikun-
nat eivät voi ryhtyä kinastele-
maan keskenään. 

– Ajettavien asioiden on olta-
va konkreettisia, ihmisläheisiä ja 
tärkeitä. Toiminnan tulee myös 
olla järkevästi suunniteltua ja oi-
kein ajoitettua. Joskus tosin kir-
kot ovat olleet auttamatta myö-
hässä vaikutuspyrkimyksissään. 

– Eri kirkoilla on Eurooppa-
toiminnassa erilaisia valmiuksia 

Luterilaisen Maailmanlii-
ton suomalainen työntekijä, TT 
Kaisamari Hintikka, onko mie-
lestäsi tärkeää, että Euroopan 
kirkkojen edustajat seurustele-
vat Brysselin päättäjien kanssa?
– Kirkkojen ei kuulu olla vallan 
kabineteissa mukana, mutta toi-
von kirkkoja osallistujiksi kansa-
laisyhteiskunnan keskusteluihin. 
Tämä tarkoittaa esimerkiksi pu-
heenvuoroja kansalaisjärjestöjen 
kanssa. Kirkkojen vaikuttamisen 
tulee olla avointa. Kabinettikult-
tuuri ei ole sitä.

Missä asioissa Euroopan kirkot 
tekevät tällä hetkellä yhteistyö-
tä?

–Tällä hetkellä korostuu erityi-
sesti kristittyjen ja muslimien vä-
linen yhteistyö. Maahanmuuton 
myötä muslimien määrä on li-
sääntynyt läntisessä Euroopassa. 
Islamilaisuus on nyt aivan eri ta-
valla läsnä paikallisessa elämän-
menossa kuin ennen. Muslimit 
eivät ole työn kohde, vaan dialo-
gipartneri.

– Kirkkojen tärkeä anti julki-
selle keskustelulle Euroopassa on 
osallistuminen siirtolaisuuskes-
kusteluun. Kirkot puhuvat asias-
ta ihmisoikeuksia ja vastuullista 
kansalaisuutta korostavasta nä-
kökulmasta.

Euroopan tuntija, professori, fi-
losofinen kirjailija Tarmo Kun-
nas, mitä ajankohtaista viestiä 
kirkkojen pitäisi kertoa euroop-
palaisille päättäjille?  

 – Kirkon yksi suuri tavoite voi-
si olla taistelu aineellisuutta, ba-
naalia mediaretoriikkaa, henkis-
tä pinnallisuutta ja traagisuuden 
tajun puutetta vastaan. 

– Nyt tulisi yhdistää Dosto-
jevskin hengessä kapina, moraa-
linen suuttumus ja anteeksi an-
tava suvaitsevaisuus. Kristinus-
ko on tehnyt Euroopan. Kristin-
uskon alamäki on Euroopan ala-
mäki.

– Kristinusko voisi puhaltaa 
nykyisinkin henkeä EU:hun.

Useiden Euroopan kirkkojen jä-
senmäärät ovat laskussa ja van-
hat kristilliset perinteet ovat hä-
viämässä. Kapeneeko kirkkojen 
vaikutus tulevaisuudessa Euroo-
passa?

– Ihmisten uskonnon kaipuu 
on ennallaan.  Tuolla kaipuul-
la tulisi olla korkeatasoisia, ihan-
teellisia ja aitoja kohteita.

– Kirkon tulisi soutaa vastavir-
taan ja antaa rehellisyydellään ja 
inhimillisyydellään vaihtoehtoja 
asioiden poliittiselle käsittelylle ja 
kaiken kattavalle rahan vallalle.

– Kristinusko on rauhanliike, 
joka ei kavahda henkistä kilvoit-
telua, uhrautumista ja taistelua 
vähemmän viheliäisen ihmisyy-
den puolesta. 

– Radikaali kristitty ei ole vä-
hemmän kristitty kuin muut Ju-
malaan uskovat vaan on pikem-
minkin näitä henkisempi ja us-
konnollisempi.

Ritta hiRVONeN

Ku va t :  w w w. sxc . hu

ja taloudellisia mahdollisuuksia. 
Esimerkiksi katoliset kirkot ovat 
sangen iskukykyisiä, mutta myös 
125 kirkon muodostama Euroo-
pan kirkkojen konferenssi on ta-
ho, jota Euroopassa kuunnellaan. 

Voisiko kirkon ainoa rooli suh-
teessa vallanpitäjiin olla juma-
lanpalveluksen yhteinen esiru-
kous: ”Anna päättäjille vastuun-
tuntoa ja viisautta”?

– Se on sellainen laiskanpuls-
kean kristityn toimintaohje ja te-
kopyhääkin. Sopiihan sitä aina 
myös rukoilla, mutta kyllä mi-
nusta on tärkeää toimia ja nähdä 
vaivaa yhteisten asioiden hyväksi.

– Luterilainen kirkkomme 
suosittelee kristityille konkreet-
tista yhteiskunnallista vastuun-
kantamista.

Kirkon yksi suuri 
tavoite voisi 
olla taistelu 
aineellisuutta, 
banaalia 
mediaretoriikkaa, 
henkistä 
pinnallisuutta ja 
traagisuuden tajun 
puutetta vastaan. 

Tarmo Kunnas

Kirkon EU-teesit ovat luettavissa intenet-osoitteesta www.evl.fi/eu.
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jehovien 
oikeuskomiteoista
selvitys
Uskontojen uhrien tuki UUT 
on julkaissut selvityksen Jeho-
van todistajien oikeuskomiteoi-
den toiminnasta ja karttamis-
rangaistuksista.

Selvitys määrittelee oikeus-
komiteat Jehovan todistajien si-
säiseksi oikeusjärjestelmäksi, 
jossa ihmisiä kuulustellaan hei-
dän synneistään ja langetetaan 
rangaistuksia. 

Selvityksen mukaan synnin-
tekijöinä pidettyjä ahdistellaan, 
kiusataan, häpäistään julkisesti 
ja eristetään läheisistään. 

Raportin mukaan oikeusko-
miteat langettavat karttamis-
rangaistuksia. Karttaminen 
merkitsee sitä, että yhteisös-
tä eroavan tai erotetun kanssa 
ei saa puhua eikä häntä saa ter-
vehtiä. 

UUT:n toiminnanjohtajan 
Joni Valkilan ja Jehovan todis-
tajat -asiantuntijan Jari-Pekka 
Peltoniemen selvitystyö perus-
tuu 18 entisen Jehovan todista-
jan kokemuksiin oikeuskomite-
oiden toiminnasta ja karttami-
sesta. Myös tekijät itse ovat en-
tisiä Jehovan todistajia.

Kotimaa24:n tavoittama Je-
hovan todistajien tiedottaja 
Veikko Leinonen ei kommentoi 
selvityksessä esitettyjä väitteitä. 

– Minun ei ole tarkoitus 
kommentoida tätä sen kum-
memmin. Tämä on kampan-
ja, jota on jonkun aikaa jo käy-
ty, uskonnollinen kampanja Je-
hovan todistajia vastaan. Nämä 
asiat eivät ole mitään uutta, Us-
konnon uhrit ovat tätä kampan-
jaa käyneet jo pitkän aikaa. 

jääkiekkoilijoissa 
uskovaisia
Suomen Jääkiekkoliiton pu-
heenjohtaja Kalervo Kummo-
la pohtii uusimmassa Kotimaa-
lehdessä jääkiekon luonnetta.

– En allekirjoita väitettä epä-
kristillisyydestä enkä väkival-
taisuudesta. Jääkiekko on nopea 
kontaktilaji, jossa sattuu ja ta-
pahtuu. Kiekkoilijoissa, nykyi-
sissä ja entisissä, on monia syväs-
ti uskovaisia, Kummola sanoo.

Kummolan kirkollinen taus-
ta on Turun helluntaiseurakun-
nassa, josta hän erosi 18-vuoti-
aana. Viisikymppisenä hän har-
kitsi liittymistä luterilaiseen 
kirkkoon, mutta perääntyi, kos-
ka liittyminen olisi edellyttänyt 
rippikoulun käymistä.

Musliminaiset 
ahdingossa Britanniassa 

Islaminvastaiset hyökkäykset 
Britanniassa ovat lisääntyneet 
jatkuvasti aina New Yorkis-
sa tapahtuneista WTC-iskuis-

ta lähtien. 
Toimittaja Ava Vidalin tuore 

raportti kertoo, että häirinnän ja 
väkivallan kohteena ovat erityi-
sesti musliminaiset. Heitä nimi-
tellään, heidät uhataan tappaa ja 
heidän huntujansa revitään.

– Minua on kutsuttu kaikilla 
mahdollisilla nimillä, Osama Bin 
Ladenista Paki-terroristiksi, ker-
too brittiläinen muslimijourna-
listi Zab Mustefa.

Kaksoistornien tuhoamisen 
jälkeen länsimaissa asuvien mus-
limien elämä ei ole ollut ennal-
laan. Monet länsimaalaisetovat 

päätelleet, että kaikki muslimit 
ovat vihollisia.

Muslimien pukeutuminen, us-
komukset ja elämäntapa ovat jou-
tuneet tarkastelun kohteeksi.

”Katsokaa, miten he kohtele-
vat naisiaan, pakottavat heidät 
peittämään itsensä, kontrolloivat 
kaikkea mitä he tekevät”, on yk-
si useimmin kuulluista julkilau-
sumista.

Ava Vidal kirjoittaa, että käsi-
tys ei ole oikea, vaikka joissakin 
islaminuskoisissa maissa naisia 
huonosti kohdellaankin. Hänen 
mukaansa tällöin ongelmat eivät 
juonnu niinkään islaminuskosta 
vaan patriarkaatista – yhteiskun-
tajärjestelmästä, jossa miehet ovat 
hallitsevassa asemassa.

teeksipyytelevästi. Muussa tapa-
uksessa minun katsotaan kuulu-
van Pahan joukkoihin, Henna sa-
noo. 

Ava Vidalin mukaan surullis-
ta on, että jopa jotkut poliitikot 
hankkivat lisäpisteitä ruokkimal-
la ihmisten islaminpelkoa ja pa-
hentavat näin tilannetta entises-
tään.

Lähde: The Telegraph

Vidalin mielestä on vasten-
mielistä, että vaikka muslimi-
naisten asemaan viitataan Britan-
niassa huolestuneesti, samaan ai-
kaan he joutuvat hyvin usein kal-
toinkohdelluiksi samassa yhteis-
kunnassa.

Vidalin haastattelema Henna 
kertoo kävelleensä kadulla, kun 
tuntematon mies tukki hänen 
tiensä. Mies lähti seuraamaan 
Hennaa kysellen, miksi ”hänen 
väkensä” haluaa tuhota lännen ja 
käskien häntä painumaan kotiin-
sa. Yksikään ihminen väenpaljo-
uden täyttämällä kadulla ei kat-
sonut asiakseen puolustaa Hen-
naa.

–  Minun on oltava jatkuvas-
ti varpaillani, käyttäydyttävä an-

Samalla pallolla

Palstalla julkaistaan uskontoaiheisia 
uutisia sekä Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien nimikkolähettien 
kuulumisia eri puolilta maailmaa

hyväksyvä ilmapiiri on tärkeä sateenkaarivanhuksille
tuore vanhuspalvelulaki 
peräänkuuluttaa 
huomaamaan 
vanhusten erilaisuuden. 
Sateenkaarivanhusten 
tarinoille on raivattava 
tilaa myös seurakunnissa, 
sanovat kirkon vanhustyön 
ammattilaiset.

Onko seurakuntien van-
hustyössä mukana sa-
teenkaarivanhuksia, sek-
suaalivähemmistöihin 

kuuluvia ikäihmisiä?
– Kyllä me kohtaamme myös 

heitä. Tapaamisia on pikemmin-
kin kotikäynneillä kuin ryhmis-
sä.  Kiimingin diakoniatyöntekijä 
Jaana Kontio kertoo.

Hän kuvailee, ettei tee työtään 
seurakunnassa niin sanottu hete-
ro-oletus päällä, vaan tiedostaa 
sen, että ikäihmisten joukossa on 
myös homo- ja lesbovanhuksia.

– Hereillä ollaan, Kontio sa-
noo.

”Kertominen sallittua,
mutta parisuhteita ei udella”
Kontion mukaan homoseksuaali-
suus on asia, joka jokaisen työnte-
kijän pitää puida tykönänsä. 

Hän arvioi kohtaavansa kaikki 
vanhukset tasavertaisesti ja kehot-
taa kaikkia ikäihmisiä tasapuoli-
sesti lähtemään liikkeelle ja osallis-
tumaan kirkon toimintaan.

Kontio tiedostaa kuitenkin, et-
tä mukaan tulemista saattaa jar-
ruttaa seniorisateenkaariväen ko-
kemukset hyljeksinnästä yhteis-
kunnassa.

Jaana Kontio painottaa, ettei 
diakoniassa erotella ihmisiä sek-

suaalisen suuntautumisen, us-
konnon tai rodun mukaan. Van-
husten yksityisasioita ei udella 
ryhmissä, leireillä tai retkillä.

– Jos joku haluaa kertoa pari-
suhteestaan, se ei ole kiellettyä.

Kontion mukaan on vaikea 
arvioida, miten vaikkapa van-
husten kerhoissa suhtauduttai-
siin sateenkaarisuhteisiin. Hän 
korostaa, että työntekijä reakti-
oineen on vain yksi henkilö ryh-
mästä. 

Myös seurakuntalaiset muok-

kaavat asenteillaan ryhmien il-
mapiiriä, hän muistuttaa.

herättely
tarpeellista
Kirkon työntekijöille tarkoite-
tuissa vanhustyön koulutuksis-
sa on käsitelty ikääntyvän ihmi-
sen seksuaalisuutta, mutta suku-
puoli- ja seksuaalivähemmistöjen 
kysymykset eivät ole olleet niissä 
erityisesti esillä.

– Herättely asiassa on tarpeel-
lista, Kirkkohallituksen vs. asian-

tuntija Anna Kalske Diakonia ja 
sielunhoito -yksiköstä sanoo.

Kalske ei kuitenkaan usko, että 
kirkossa ummistettaisiin silmät 
sateenkaarivanhusten olemassa-
ololle sen herkemmin kuin muu-
allakaan yhteiskunnassa. 

– Diakoniatyöntekijöiden am-
mattitutkinnoissa on sama perusta 
kuin sosionomien ja sairaanhoita-
jien koulutuksessa. Opinnoissa su-
kupuolivähemmistöt tulevat esille 
yhtenä ohuena säikeenä.

– Ei olisi reilua yleistää mitään 

M
ari Läh

teen
m

aa
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Kallion sateenkaaritoiminta
ei ole levinnyt
Anna Kalskeen mukaan on mah-
dollista, että moni sateenkaari-
vanhus on jättänyt tulematta kir-
kon ikäihmisille tarkoitettuun 
toimintaan. Kielteiset asenteet 
pelottavat liiaksi. 

Koska mitä todennäköisim-
min näin on, Kalske toivoo, et-
tä kirkon työntekijät liikkuisivat 
siellä, missä varmasti kohtaavat 
seksuaali- ja sukupuolivähem-
mistöjä ja kuulevat heidän hen-
gellisiä tarpeitaan.

Helsingin Kallion seurakun-
nassa on ollut sateenkaariväelle 
muun muassa omia messuja yli 
10 vuoden ajan. Muualle vastaa-
vanlainen toiminta ei ole näiden 
vuosien aikana levinnyt.

Kalskeen mukaan isoissa kas-

hyväksyvä ilmapiiri on tärkeä sateenkaarivanhuksille

Suomessa ei ole todennäköisesti tutkit-
tu sateenkaarivanhusten osallistumis-
ta kirkon vanhustyöhön. Jos on, selvi-
tyksestä ei ole tietoa Seta ry:n Yhden-

vertainen vanhuus -projektin työntekijällä 
Salla-Maija Hakolalla.

Sen sijaan Setassa on kartoitettu, että yli 
50-vuotiaista seksuaali- ja sukupuolivähem-
mistöihin kuuluvista noin 30 prosenttia on 
jättänyt kerran tai useammin käyttämättä 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja epä-
asiallisen kohtelun pelossa. 

Hakola tietää myös, että osalla vanhem-
man polven sateenkaarikansalaisista on har-
rastustensa parista ikäviä kokemuksia. Vaik-
ka erilaiseen parisuhteeseen ei puututtaisi 
suoraan, häirintää tapahtuu kiertoteitse. 

Hakolan mukaan kaikissa organisaatiois-
sa tulisi viestiä palvelujen käyttäjille, että ti-

laisuuksiin ovat kaikki tasapuoliseesti ter-
vetulleita.

– On myös hyvä tarkastella organisaation 
sisällä konkreettisia keinoja yhdenvertaisuu-
den edistämiseksi. Joskus kyse voi olla pie-
nistä sanoista, joilla on suuri merkitys.

– Seurakuntien työntekijöiden tulisi pu-
hua arkailematta sukupuoli- ja seksuaalivä-
hemmistöistä, kuten homoista ja lesboista. 
Kunnioittava puhe luo avoimuuden kulttuu-
ria ja antaa osallistujille rohkeutta olla oma 
itsensä, hän toteaa. 

Hakolan mukaan sateenkaarivanhus 
saattaa empiä kirkon vanhustyön palvelujen 
käyttämistä ennen kaikkea siksi, että hän 
pelkää oman ikäistensä reaktiota homosek-
suaalisuuteen. Ovathan seniori-ikäiset elä-
neet aikaa, jolloin kiintymys samaa suku-
puolta kohtaan luokiteltiin synniksi, sairau-

deksi ja myös rikokseksi. 
Homoseksuaalisuuden kriminalisoiva ri-

koslaki oli voimassa vuoteen 1971.
Hakolan mielestä homoseksuaalisuu-

teen liittyvien mahdollisten ennakkoluulo-
jen purkamista ei ole hyvä jättää seksuaali-
vähemmistöihin kuuluvien vastuulle.

– Esimerkiksi kirkon työntekijöiden on 
hyvä pysähtyä pohtimaan, minkälaisia aja-
tuksia ja mielikuvia heillä liittyy transihmi-
syyteen, biseksuaalisuuteen, lesbouteen ja 
homouteen. 

– Mitä nämä sanat tuovat mieleen ja mik-
si? 

 Omia tietoja aiheesta on hyvä tarkastella 
ja tarpeen vaatiessa päivittää, Hakola sanoo. 

teKStit: Riitta hiRVONeN

kirkon työntekijöiden yhtenäis-
tä suhtautumista homo- ja les-
bovanhuksiin. Meillä on erilaisia 
työntekijöitä ja erilaisia asenteita 
seksuaalivähemmistöjä kohtaan, 
Kalske painottaa.

Mahtuuko seurakuntiin 
ylipäänsä erilaisuutta?
Anna Kalskeen mukaan kirkossa 
on tärkeää kysyä, onko ihmisil-
lä ylipäänsä tilaa olla omana it-
senään seurakunnan tilaisuuksis-
sa. Mahtuvatko esimerkiksi mie-
lenterveyskuntoutujat joukkoon? 
Pitääkö jaksamattomuuttaan pii-
lotella kirkossa? 

– Kirkossa on puhuttu pitkään 
siitä, että moni romani kokee lu-
terilaista kirkkoa kotoisemmak-
si vapaat uskonnolliset suunnat. 
Miksi?

Kalske komppaa Jaana Konti-
on ajatusta, että jokaisen työnte-
kijän mutta myös seurakuntalai-
sen tulisi punnita omaa suhtautu-
mistaan erilaisuuteen.  

– Itsensä tunteminen on tär-
keää. Hyvä itsetunto tuo turval-
lisuutta ja antaa tilaa muille: kun 
on sinut itsensä kanssa, ei ole niin 
suurta huolta siitä, mitä tapahtuu, 
jos ympärillä on erilaisia ihmisiä 
kuin itse on.

Kalskeen mielestä kristityn 
pohdiskeluihin kuuluu sekin, mi-
tä tarkoittaa Jumalan kuvana ole-
minen. 

– Jumalan rakkaus todentuu 
ihmisten kautta. Se ei ole mikään 
abstraktio.

– Suhtautuminen seksuaalivä-
hemmistöihin saattaa olla osal-
le seurakuntalaisista kova sisäi-
nen kamppailu, mutta meidän on 
otettava todesta Jumalan rakkaus 
ihmistä kohtaan.

vukeskuksissa olisi perustelu-
ja seurakunnan kohdennetuille 
palveluille.

– Samaa sukupuolta olevilla 
pariskunnilla on omia erityisky-
symyksiä. Vertaisryhmien tarvet-

Oman ikäisten reaktiot pelottavat

erityinen haaste liittyy 
asennemuutokseen. 
Yhteiskunnassa on 
tunnistettava ja 
otettava huomioon 
kaikessa toiminnassa, 
että iäkkäät ihmiset 
eivät ole yhtenäinen 
ryhmä.

Sosiaali- ja terveysministeriön 
laatusuositus

ta muun muassa hengellisten asi-
oiden käsittelyä varten olisi var-
masti muuallakin kuin yhdessä 
Suomen seurakunnassa. 

Ministeriö herättelee
erilaisuuden näkemiseen
Seksuaalinen tasavertaisuus Seta 
ry:n tekemän selvityksen mukaan 
vanhusten hoitolaitoksissa ei työn-
tekijöiden kokemuksen mukaan 
juuri törmätä seksuaali- ja suku-
puolivanhuksiin. 

Tutkimus tehtiin Helsingin 
Seniorisäätiön neljässä vanhain-
kodissa. Kyselyyn vastasi 92 van-
hustyön ammattilaista.

Kyselyyn vastanneista 29 pro-
senttia ei usko, että heidän työ-
paikallaan on tai on ollut seksu-
aali- ja sukupuolivähemmistöi-
hin kuuluvia ihmisiä. 

Myös kansainvälisessä tutki-
muksessa on huomattu, että hoi-
tohenkilökunnan olettamuksen 
mukaan vanhusten hoitolaitok-
sissa tai muissa vanhustenhuol-
lon palveluissa ei ole seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin kuu-
luvia senioreita.

Viime vuonna voimaan tul-
leen vanhuspalvelulain yksi läh-
tökohta on ikäihmisten erilai-
suuden tunnistaminen. 

”Erityinen haaste liittyy asen-
nemuutokseen. Yhteiskunnassa on 
tunnistettava ja otettava huomioon 
kaikessa toiminnassa, että iäkkäät 
ihmiset eivät ole yhtenäinen ryh-
mä”, sosiaali- ja terveysministeri-
ön laatusuosituksissa todetaan.

Suosituksissa mainitaan erik-
seen seksuaalisiin vähemmistöi-
hin kuuluvat seniorit. 

Oulun seurakuntayhty-
mä kartoittaa kiinteis-
töjen tilannetta Oulujo-
en seurakuntaan kuulu-

vassa Ylikiimingissä sekä Tuiran 
seurakunnan pohjoisosissa: Raja-
kylässä, Pateniemessä, Herukas-
sa ja Ritaharjussa. Tavoitteena on 
selvittää tilojen tarkoituksenmu-
kainen määrä suhteessa toimin-
taan ja seurakuntalaisten mää-
rään.

Tähän liittyen järjestetään 
kaksi kaikille avointa yleisöti-
laisuutta, joihin voi tulla kuule-
maan ja keskustelemaan kiinteis-
töasioista kahvikupin äärelle. 

Tuiran seurakunnan pohjois-
osia koskeva tilaisuus alkaa maa-
nantaina 12.5. kello 18 Patenie-

men kirkolla (Taskisentie). Yli-
kiimingin tila-asioista puhutaan 
tiistaina 13.5. kello 19 Ylikiimin-
gin seurakuntatalolla (Harjutie 5).

– Seurakunnan tilat ovat mei-
dän kaikkien yhteinen asia. On 
mietittävä, mitkä ovat seurakun-
nan tulevaisuuden tehtävät ja toi-
mintamuodot, ja suunnitella tilat, 
jotka parhaiten palvelevat tavoit-
teita. 

– Toivottavasti saamme paljon 
seurakuntalaisia mukaan näihin 
tilaisuuksiin, sanoo Oulun seu-
rakuntayhtymän kiinteistöjohta-
ja Jaana Valjus. 

Kummankin tilaisuuden alus-
sa on kiinteistöjohtajan ja kirk-
koherran lyhyt alustus, jonka jäl-
keen sana on vapaa. 

Kiinteistöihin liittyvä selvitys-
työ on käynnistynyt kevään aika-
na Tuiran ja Oulujoen seurakun-
tien työntekijöiden kanssa. Poh-
dinnan tueksi on olemassa myös 
asiantuntijaselvityksiä. 

Tavoitteena on, että molempi-
en alueiden tarveselvitystyöryh-
mät saavat tehtyä esitykset seura-
kuntiensa luottamushenkilöille 
syksyyn mennessä. 

Selvitystyön taustalla on Ou-
lun ev.lut. seurakuntien kirkko-
valtuuston viime kesäkuussa te-
kemä päätös, jonka mukaan seu-
rakuntayhtymän taloutta turva-
taan luopumalla osasta kiinteis-
töistä.  

Tavoitteena on luopua noin 30 
prosentista seurakuntayhtymän 

Tuiran ja Oulujoen kiinteistöasioista 
järjestetään yleistötilaisuudet ensi viikolla

kiinteistöpinta-alasta 10 vuoden 
sisällä. Kiinteistöpinta-alasta 15 
prosenttia myydään tai puretaan 

mahdollisesti jo vuoteen 2017 
mennessä. 

Tuiran ja Ylikiimingin tiloista tehdään selvitys syksyyn mennessä.

A r k i s t o  /  E l s i  S a l ovaa ra



6    Nro 18     8.–15.5.2014

Lauantain kuorokonsertin jälkeen vietettiin ohjelmallista illanviettoa Hietasaaressa.

A nu A r vo la - G r e u s

Pyhän Tuomaan lapsi- ja 
nuorisokuoro kävi konsert-
timatkalla Ruotsin Piteås-
sa viime marraskuussa. Sa-

man tien sovittiin vastavierailu. 
Näissä merkeissä Piteå Mel-

lanstadiekör och Ungdomskör-
esiintyi viikonvaihteessa Oulussa.

– Lauantain kuorokonsertis-
sa Pyhän Tuomaan kirkossa mo-
lemmat kuorot esittivät omaa oh-
jelmaa ja lauloivat myös yhteises-
ti. Konsertin jälkeen oli vuoros-
sa kuoron kannatusyhdistyksen 
järjestämä ohjelmallinen illan-
vietto Hietasaaren leirikeskuk-
sessa, kertoo oululaiskuoroa joh-
tava Anu Arvola-Greus. 

Sunnuntaina molemmat kuo-
rot avustivat musiikkimessussa 
Pyhän Tuomaan kirkolla. Kirk-
kokahvien jälkeen vieraat lähti-

Pyhän Tuomaan lapsi- ja nuorisokuorolla 
on uusi yhteistyöhanke Petroskoissa

vät kotimatkalle.
Pyhän Tuomaan lapsi- ja nuo-

risokuorolla on kiikarissa jo toi-
nenkin yhteistyöhanke ulko-
mailla: syysloman aikoihin kuo-
ro suuntaa Petroskoihin.

– Kuoro on saanut tähän koh-
teeseen suunnatun projektiapura-
han ja suunnitelmat ovat jo täydes-
sä käynnissä. Myös kuoroyhteis-
työtä Rovaniemen suuntaan on 
viritelty, Arvola-Greus mainitsee.

Paikkoja avoinna

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

KUNNOSSAPITOINSINÖÖRIN
pysyväisluonteinen työsuhde

sijoituspaikkana kiinteistöpalvelut

NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA
(partiotyö)

sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut

Hakuilmoitukset ovat kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla

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

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu  
seitsemän seurakuntaa, yhtymän johto 
ja kuusi palveluyksikköä. Seurakuntien 
jäsenmäärä on noin 150 000. Päätoimi-
sia työntekijöitä on noin 400.
www.oulunseurakunnat.fi

 

 

  ikimuistoiset 
             lahjat

suomen Pipliaseura  |   myynti 010 838 6520  |   myynti@piplia.fi   |   www.pipliakauppa.fi     

www.piplia.fi  ■  

kultainen nimipainatus
Nahkakantisen Raamatun ja virsikirjan 
kanteen. useita eri kansivaihtoehtoja. 

tutustu valikoimaan www.pipliakauppa.fi

teemamukit 
arabian teemamukit arkeen ja juhlaan. 
maalaukset heljä liukko-sundströmin. 
saatavana vain Pipliasta. ■ 26 € / kpl

HOpeaRiipukset
korulahja ajatuksella. herran siunaus 

-riipus saatavana myös kultaisena.

P
voimasanoja 

IPLiA.  

Nyt lehtipisteissä. 
Voit tilata Askelen myös kotiisi

Asiakaspalvelu 020 754 2333
asiakaspalvelu@kotimaa.fi

www.askellehti.fi

www.suurellasydamella.fi

Haukiputaan kirkossa soi 
perjantai-iltana häämusiikki

Haukiputaan kirkossa ka-
jahtavat perjantai-ilta-
na 9.5. häämarssit. Tilai-
suudessa esitellään myös 

muuta kirkkohäissä yleisesti käy-
tettävää urkumusiikkia.

Yleisimmät häämarssit ovat 
Kuulan Häämarssi, Melartiin 
Juhlamarssi (Prinsessa Ruusu-
nen),  Mendelssohin Häämarssi 
ja Wagnerin Hääkuoro. On kui-
tenkin paljon muitakin urkukap-
paleita, jotka sopivat erinomai-
sesti häämusiikiksi. 

Illassa perehdytään kirkko-
häiden musiikkiin muutenkin:   
lauletaan vihkimisessä käytettä-
viä virsiä ja kuullaan yksinlaulu-
ja, jotka sopivat kirkolliseen vih-
kitoimitukseen.

Virsi on häävieraille luonteva 
mahdollisuus osallistua juhlaan. 

Varsinaiset avioliittovir-
ret ovat virsikirjassa numeroilla 
238–241, mutta virren voi valita 
myös muista osastoista tai virsi-
kirjan liiteosasta (numerot 816–
824). 

Vihkitoimitukseen voi sisäl-
tyä myös muuta sopivaa musiik-
kia. Kirkkokäsikirjan mukaan 
kyseeseen tulee hengellinen lau-
lu tai soitinmusiikkia. 

Kello 19 alkavassa häämusiik-
ki-illassa musiikista vastaavat 
kanttorit Hannu Niemelä, Lau-
ra Räihä ja Else Sassi.

Lisäksi pastori Arto Nevala 
esittelee vihkikaavan.

Häämusiikki-iltaan on vapaa 
pääsy ja sinne ovat kaikki terve-
tulleita.
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Kevät on unelmoinnin aikaa. 
Kun auringon säteet alkavat lämmittää 

kasvoja ja sora ratisee kenkien alla, tuntuu 
että kaikki on mahdollista. Edessä näyttää 

olevan pelkkiä mahdollisuuksia ja seikkailuja. 
Odotan malttamattomasti sitä, että kevät to-

den teolla lämpenee ja pääsen huhkimaan iltai-
sin pihan perälle – siellä kun törröttävät pystyssä 
yhä viime kesän lopulla villiintymään päässeiden 
horsmien ja nokkosten raadot. 

Muutama neliömetri kerrallaan käyn niiden 
kimppuun haravan ja kottikärryjen kanssa. 

Kun kaikki kuivuneet rippeet viime kesästä on 
nosteltu tunkioon, päälle iskee sanoin kuvaama-
ton voittajan tunne. Sitten voikin istahtaa portail-
le ja alkaa unelmoida. 

Vaikka tontilta löytyy vanhoja marjapensaita, 
puita ja edellisten asukkaiden jäljiltä olevia kuk-
kapenkkejä, minulle se näyttäytyy keväisin tyh-
jänä kankaana. 

Mielessäni alan maalata sille unelmia: Tuonne 
kulmalle voisi joskus ra-
kentaa huvimajan, kos-
ka sinne paistaa niin 
ihanasti ilta-aurinko. Ja 
jos tuohon muuripadan 
viereen tekisi oikein ison 
kukkapenkin, se antaisi 
vähän näkösuojaakin. 

Ison koivun oksaan voisi ripustaa keinun, sel-
laisen, josta haaveilin itse pikkutyttönä.

Parasta mitä tiedän ovat sunnuntaiset käve-
lylenkit koko perheen kera. Kun puissa ei ole vielä 
lehtiäkään, naapuruston muut pihamaat ovat hy-
vin esillä – ja nehän meitä kiinnostavat! 

Usein suunnittelemme reitin niin, että poik-
keamme matkalla taloesittelyyn. 

Jokainen talo ja koti kertovat tarinaa, ja on kut-
kuttava tunne ajatella, kuinka itse sulautuisi osak-
si tuota tarinaa. 

Voisinko kuvitella itseni istumassa tässä huo-
neessa, kokkailemassa tuon puuhellan ääressä? 
Voisimmeko me olla täällä vielä onnellisempia?

Ainakin tähän asti nuo mietteet ovat haih-
tuneet palatessamme kotiin. Oma kuisti näyt-
tää lasittamattomanakin ihanan viihtyisältä, ta-
lon tuoksu tuntuu vieraita taloja raikkaammalta 
ja mieleisiksi sisustetut huoneet hivelevät silmää, 
vaikka ovat sotkuisia.

Koti on paikka, jossa unelmista tulee totta.
  

elSi SalOVaaRa

Sinappia

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

unelmoinnin 
aika

Voisimmeko me 
olla täällä vielä 
onnellisempia?

Kuulutus

KUULUTUS

Oulunsalon seurakunnassa toimitetaan 25.5.2014 kirkkoherranvaali.

Kirkkoherranvaali alkaa Oulunsalon kirkossa kello 10 jumalanpalveluksen jälkeen 
su 25.5.2014 ja päättyy kello 20.00.

Kirkkoherranvaalissa voi äänestää ennakkoon 19.5.-23.5.2014
•	 seurakunnan	kirkkoherranvirastossa,	Vattukuja	2,		ma-pe	19.5.-23.5.	klo		9-18
•	 Oulunsalon	kirjastossa,	Karhuojantie	2,	ma	19.5.,	to	22.5.	ja	pe	23.5.	klo	14-18
•	 Salonpään	koululla,	Keskipiirintie	9,	ti	20.5.	klo	14-18
•	 Niemenrannan	koululla,	Nuottamiehentie,	ke	21.5.	klo	14-18

Äänioikeutta voi käyttää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- 
eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa tietyin edellytyksin äänestää 
ennakolta kotonaan. Hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö 
vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 16.5.2014 ennen kello 16 kirkkoherran-
virastoon, Oulunsalon kirkkoherranvirasto, 
Vattukuja 2, 90460 Oulunsalo, p. (08) 514 2700.

Vaalin tulos julistetaan Oulunsalon kirkossa sunnuntaina 25.5.2014 ääntenlaskun tapahduttua kello 
20.00 jälkeen. Kirkkoherranvaalin pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 26.5.–25.6.2014.

Oulussa17.4.2014
Oulunsalon seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 

puheenjohtaja Mirja Vahera

Kisa-
studio

Lätkäfaneille kisastudio 
seurakuntatalolla

Oulun seurakuntien kisa-
studio Keskustan seura-
kuntatalolla (Isokatu 17) 
avautuu taas ensi lauan-

taina helmikuisten olympialais-
ten jälkeen. Tällä kertaa kisakat-
somossa jännitetään yhdessä Val-
ko-Venäjällä järjestettäviä jääkie-
kon MM-kisoja

10. toukokuuta kello 16.30 al-
kaen seurakuntatalon Monitoi-
misalissa – jonne on suora kulku 
Isokadulta – seurataan Suomi–
Latvia-ottelua. Heti seuraavana 
päivänä 11.5. kello 20.30 ryhdy-
tään kannustamaan Suomea voit-
toon Venäjästä.

Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan nuorisotyöntekijä Mai-
re ”Mono” Kuoppala kertoo, et-
tä seurakunta järjestää kisastu-
dion, koska osa ihmisistä haluaa 
katsella pelejä yhdessä ilman ka-
pakkaympäristöä.

Keskustan seurakuntatalon ki-
sakatsomo on kaikille avoin päih-
teetön paikka, jossa kisajuomina voi 
nautiskella pientä korvausta vastaan 
kahvia, teetä, mehua ja pullaa.

Naapurit eivät häiriinny
hurraahuudoista
Olympialaisten aikaan ensimmäi-
sen kerran auki ollut kisastudio sai 
tuoreeltaan talvella hyvää palau-
tetta. Urheilu herättää suuria tun-
teita, joita on kiva fiilistellä yhdes-
sä, Mono Kuoppala tietää.

– Yhdessä kiljuminen on usein 
kivempaa kuin yksin riemuitse-
minen. Monitoimisalissa kan-
nustushuudoista eivät häiriinny 
myöskään naapurit, joten suht 
eellisen äänekäskin mukana elä-
minen on mahdollista.

Kuoppalan mukaan kirkolli-
nen kisastudio keräsi Sotshin ki-
sojen aikaan seurakuntatalolle 
väkeä, joka ei ehkä muutoin vie-
raile seurakunnan tilaisuuksissa 
aktiivisesti. Kisakatsomoon tun-
tui olevan matala kynnys.

Kuoppala lupaa lätkäfaneille 
ison screenin, joka luo Monitoi-
misaliin kunnon urheilutunnel-
maa.  

Kisastudion aukioloista saa li-
sää tietoa muun muassa Kisastu-
dio penkkiurheilijalle -Facebook-
ryhmän sivuilta.

Riitta hiRVONeN

S a nna K r o o k

Nuorisotyöntekijä Maire ”Mono” Kuoppala ja diakoniatyöntekijä Antti Härö eläytyvät kisastudion tunnelmaan jo vähän 
etuajassa, sillä Suomen ja Latvian välistä jääkiekko-ottelua seurataan Isokatu 17:ssa vasta lauantaina iltapäivällä.
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Kun Marja-Leena Takku-
la oli pieni tyttö, tuttu täti 
päivitteli kerran: ”Sinäpä 
se tykkäät noilla nukeil-

la kovasti leikkiä.” Tähän tyttö 
tokaisi: ”Minä hankinkin isona 
monta lasta.”

Nyt, 75-vuotiaana, Takku-
la on 10 lapsen, 30 lapsenlapsen 
ja neljän lapsenlapsenlapsen äiti, 
mummu ja isomummu. Takku-
la pitää itseään onnekkaana, sillä 
lapsia ei hänen mukaansa välttä-
mättä niin vain hankita, vaan ne 
saadaan lahjaksi.

– Kyllä elämä on rikasta ja vä-
rikästä, kiitollinen pitää olla, sa-
noo Takkula kodissaan, jonka 
seiniä koristavat jälkikasvun ku-
vat.

Pianon vieressä seisovat Suo-
men lipun ympärillä rivissä Ita-
lian, Israelin, Kenian ja Tanskan 
liput. Neljä Takkulan lapsista on 
löytänyt onnensa ulkomaalaises-

ta puolisosta. 
Kenialaisen miehen kanssa 

avioitunut tytär asuu perheineen 
Oulussa, yksi tytär Israelissa, yksi 
Italiassa ja yksi poika Tanskassa. 
Niinpä seitsemän lastenlastakin 
asuu ulkomailla ja monta muuta 
eri puolilla Suomea.

– Kyllähän niitä on ikävä, Tak-
kula sanoo.

Oulun seudullakin suurper-
heen äidillä on kuitenkin toista-
kymmentä lastenlasta.

Mummua tarvitaan 
israelissa asti
Vaikka jälkikasvua on paljon ja 
eri puolilla maailmaa, Takkulalla 
on läheiset suhteet suureen per-
heeseensä. Kun jossain päin Suo-
mea tai maailmaa joku Takkulan 
suvun taimi täyttää vuosia, Ou-
lusta lähtee paketti postiin.

”Miten sinä mummu aina 
muistat lähettää lahjan synttä-

tähtihetkiä ja kompurointia

Äitiys 
maistuu elämältä

tiina Qvist viettää sunnuntaina ensimmäistä 
äitienpäiväänsä neljän kuukauden ikäistä helmi-
tytärtään hoivaillen. Marja-leena takkulalle tuleva 
sunnuntai on jo yli viideskymmenes äitiyden 
juhlapäivä. Miltä näyttävät äitiyden ilot ja haasteet 
tuoreen äidin ja 30 lapsenlapsen mummun silmin? 

reiksi”, ovat lapsenlapset joskus 
ihmetelleet.

– Joka kuukauden alussa lai-
tan syntymäpäiväkirjasta päivät 
allakkaan, enhän minä muuten 
muistaisi, Takkula naurahtaa.

Takkula myös osallistuu pal-
jon lastenlastensa hoitoon, sa-
moin kuin oma äitinsä aikoinaan. 
Taannoin hän oli toista kuukaut-
ta lapsen saaneen tyttärensä apu-
na Israelissa. Tyttärensä pyynnös-
tä hän oli mukana myös synny-
tyksessä.

– Oli yksi elämäni tähtihetkis-
tä, kun sain nähdä kuopustyttöni 
lapsen syntymän.

Toinen rakas muisto äitiyden 
varrelta liittyy Takkulan oman 
synnytyksen jälkeiseen aikaan. 

Takkula oli vielä synnytys-
sairaalassa, jossa vierailulla saivat 
käydä pääsääntöisesti vain isät. 
Äidin yllätykseksi hänen kaksi 
nuorukaisikäistä poikaansa kui-

tenkin ilmestyivät osastolle kuk-
kien ja suklaarasian kanssa.

– Pojat sanoivat, etteivät malt-
taneet odottaa meidän kotiinpää-
syämme, Takkula muistelee hy-
myillen.

 
täydellistä 
äitiä ei olekaan
Nyt, isomummun iässä, Marja-
Leena Takkula on onnellinen sii-
tä, että lapset yhä soittavat kerto-
akseen äidille ilojaan ja surujaan.

– On hienoa, että saan olla hei-
dän rinnallaan, vaikka en omis-
ta heitä.

Ilot ja surut ovat kuuluneet 
myös Takkulan omiin äitiysvuo-
siin. 

– Se on sitä elämänmakua, 
Takkula hymyilee. 

– Minulle äitiys on kuitenkin 
ollut voimavara, niin onnellinen 
olen siitä ollut.

Takkula miettii, että täydellis-
tä äitiä tai isää tuskin on olemas-
sakaan, vaikka parhaansa yrittäi-
si. Lasten kanssa eläminen ja hei-
dän kasvussaan ja aikuistumises-
saan mukana oleminen on ollut 
opettavaista  äidillekin.

– Kyllä sitä erehtyykin, kom-
purointia tapahtuu niin kauan 
kuin maan päällä ollaan.  Suu-
ri armonetu on, että voi anteeksi 
pyytää ja anteeksi antaa.

Kati lUOMa

Suuri armonetu 
on, että voi 
anteeksi pyytää 
ja anteeksi 
antaa.

Marja–Leena Takkula

Marja-Leena Takkulan esikoisella ja kuopuksella on ikäeroa 21 vuotta. Perheen yhdestätoista lapsesta kahdeksas menehtyi jo pienenä. – Hän odottaa meitä muita taivaan kodissa.
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Raamatun opettaminen lapsille 1
Kurssi Oulussa 9.-13.6.2014
Kurssilla perehdytään mm. evankeliumin perusasioiden 
opettamiseen lapsille, havaintovälineiden käyttöön, 
sielunhoitoon ja lasten hengellisiin tarpeisiin.
Kurssi antaa valmiudet pyhäkoulun tai raamattukerhon 
aloittamiseen ja myös uusia ideoita kokeneemmille.
Nuoret mukaan!

OR LROLROL
Raamatun opettaminen lapsille

Tied. ja ilm. 21.5. mennessä:
pekka.siitonen@lastenmissio.fi

www.lastenmissio.fi

Yhdistykset

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
www.lhpk.fi/oulu

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

KEVÄTSEURAT OULUN RAUHANYHDISTYKSELLÄ 3. – 4.5.2014
La 3.5. klo 14 päiväseurat klo 18 iltaseurat ja puheenvuoro aiheesta  
“Uskontunnustus”  
Su 4.5. klo 10 jumalanpalvelukset Oulujoen kirkossa ja Kastellin kirkossa 
klo 13 päiväseurat, klo 16.30 lauluhetki ja klo 17 iltaseurat
Seurat tulkataan englanniksi ja viittoen. Tervetuloa!
Seurat ovat kuunneltavissa Internetistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

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

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: ma 12.5. klo 19.00 (teetarjoilu 18.30) 
Siionin kevätveisuut Kaukovainion kappelissa, Hiirihaukantie 6, mukana 
Oulun seudun virsikuoro, puhe Esko Laukkanen, ke 14.5. klo 18.00 
Hannilla, Ylikyläntie 25, Rovaniemi, pe 16.5. klo 18.00 Sirkka ja Pekka 
Honkasella Siivikossa, Pudasjärvellä
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 8.5. klo 19.00 Körttiksellä, 
Luokotie 5 A 5, Välivainio, Oulu
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

To 8.5. klo 19 Opiskelijailta.
Su 11.5. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Esko Leinonen.
Su 18.5. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Matti Rahja.
Tervetuloa!

Seurat su 11.5. klo 14. 
Mikko Nuutinen, Jukka Nuutinen.
3K-ilta ma 12.5. klo 18.30, 
Kevätjuhlat.
Action & Bible, ti 13.5. klo 18, 
12-14 v. pojille.
OP/NA-ilta to 15.5. klo 19. Anna 
Lahtinen. Halunen p. 0400 834 486 

Tiistaisin klo 9-10 
Aamurukouspiiri + kahvi.  

Keskiviikkoisin klo 18 raamattupiiri.
Tervetuloa!

Oulun seudun Uusheräys ry
Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

ISRAEL -ilta   
Ma 12.5. klo 18 Heinätorin srk-kodilla,  
Aleksanterink. 71.  Mukana Ishai Brenner  
Yltäkylläinen elämä –järjestöstä ja tj. Ilkka Vakkuri 
Suomen Israelin Ystävät ry:stä.           Tervetuloa! 

Oulun seudun Israelin ystävät 

 
 

Kukkalahja Äidille!
perinteiset äitienpäiväruusut
upeat hortensiat
atsaleat
pelargoniat ja ruusubegoniat

ruukkuliljat ja daaliat
kukkivat amppelit
sidotut kimput ja asetelmat 
ym.

Tervetuloa!

Välivainion Puutarha
Paulaharjuntie 41, av. 8-19, myös la ja su

K
ati Lu

o
m

a

Itkuhälyttimestä alkaa kuulua 
hentoja ynähdyksiä. 28-vuoti-
as Tiina Qvist kipaisee yläker-
ran parvekkeelle ja koppaa sy-

liinsä lammasmakuupussin, jon-
ka suojista maailmaa katselee nel-
jän kuukauden ikäinen Helmi.

– Meidän pikku Nasu, Qvist 
hymyilee tyttärelleen kutsuen tä-
tä sukulaislapsen keksimällä lem-
pinimellä ja alkaa kuoria pehmei-
tä vaatekerroksia.

Qvistin arki on muuttunut 
viime vuodesta kertaheitolla. 
Ennen äidiksi tuloaan hän viet-
ti varsin hektistä elämää – työs-
kenteli perhetyöntekijänä ja suo-
ritti työn ohessa perhepsykotera-
peutin opintoja.

Nyt kiire on muuttunut toi-
senlaiseksi ja päivät täyttyvät vai-
panvaihdosta, imettämisestä, nu-
kuttamisesta, kotitöistä, laulelus-
ta ja loruilusta.  

Työssä ja opiskelussa kunnian-
himoinen Qvist on yllättynyt sii-
tä, miten uudella tavalla hän nyt 
nauttii kodin arjesta, olemisesta 
ja pysähtymisestä.

– Aika taisi olla kypsä kotiin 
jäämiseen. 

ennenkokemattomia
tunteita
Jo ennen äidiksi tuloaan Tiina 
Qvist oli työssään jatkuvasti te-
kemisissä lasten kanssa. Qvist oli 
myös hoitanut paljon tuttaviensa 
pienokaisia ja perehtynyt jo am-
mattinsa puolesta lapsen kehityk-
seen ja vauvan ja äidin vuorovai-

loputon halu 
puhua lapsesta

kutussuhteeseen. Silti hän ei pys-
tynyt täysin varautumaan siihen, 
miten lapsi elämää muuttaisi.

– Jo tähän mennessä äitiys on 
ollut tunnetasolla kokemus, jota 
en osannut etukäteen kuvitella, 
Qvist myöntää.

Esimerkkinä Qvist kertoo, et-
tä hänen tuttavapiirissään on pal-
jon pieniä lapsia ja hän on jo mo-
nen vuoden ajan tottunut kuun-
telemaan ystäviensä vauvajuttuja.

– Nyt vasta ymmärrän kuin-
ka loputon halu tuoreella äidillä 
on puhua lapsestaan, kaikille jot-
ka vain jaksavat kuunnella, Qvist 
naurahtaa.

Vaikka äiti alkaa vasta synny-
tyksen jälkeen hiljalleen tutustua 
uuteen ihmiseen ja muodostaa 
tähän kiintymyssuhdetta, hoiva-
vietti sai vallan heti, kun Qvist sai 
alastoman lapsen rinnalleen.

– Samantien alkoi iso huo-
li pienistäkin asioista ja lopu-
ton miettiminen, tekeekö kaiken 
varmasti oikein, hän kuvailee. 

haaveissa yhteiset 
lauluhetket
Qvist toivoo, että pystyisi kasvat-
tamaan tyttärensä hyväksi ihmi-
seksi, joka erottaa toisistaan oi-
kean ja väärän.

– Nykyään korostetaan hyvin 
paljon kouluttautumista ja älylli-
syyttä. Mielestäni vielä tärkeäm-
pää on oppia, miten muita koh-
dellaan ja kunnioitetaan, miten 
ihmisenä ollaan.

Itse Qvist haluaa äitinä antaa 
lapselleen tunteen, että tämä on 
tärkein.

– Toivon, että Helmi voi ai-
kuisena sanoa, että hänellä on ol-
lut äiti, joka on rakastanut ja lait-
tanut hänen etunsa ensiksi. Että 
häntä on lohdutettu, kun hän on 
ollut surullinen. Että on iloittu ja 
juhlittu, kun on ollut syytä. Et-
tä äiti on ollut kiinnostunut hä-
nen asioistaan, olivatpa ne mitä 
hyvänsä.

Musiikkia läpi elämänsä har-
rastanut Qvist haaveilee, että voi-
si tulevaisuudessa laulaa yhdessä 
tyttärensä kanssa.

– Helmin isäkin on musikaa-
linen, joten odotukset ovat kovat 
siitä, että tyttökin osaa laulaa, 
Qvist naurahtaa.

Tulevaisuudessa on paljon 
odotettavaa, mutta uusia tähti-
hetkiä syntyy jo nyt.

Kun äiti hymyilee Helmille, 
tytär hymyilee takaisin niin le-
veästi, että tutti putoaa suusta.

Kati lUOMa

jo tähän 
mennessä 
äitiys on ollut 
tunnetasolla 
kokemus, jota 
en osannut 
etukäteen 
kuvitella.

Tiina Qvist

Tiina Qvist haaveilee saavansa 
neljän kuukauden ikäisestä 
Helmistä tulevaisuudessa itselleen 
laulukaverin. Vielä toistaiseksi tytär on 
kuunteluoppilaana, kun äiti laulaa.
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• 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

Radio Dei 106,9 Mhz, 
kaapeliverkossa 94,1 Mhz,
www.radiodei.fi
Su 11.5. klo 8.45. Radiopyhäkou-
lun pitää Tuiran kirkkoherra Nii-
lo Pesonen. Aiheena on Jumalan 
kansan koti-ikävä.
Aluelähetys klo 9.55–12:
Klo 10 messu Oulunsalon kir-
kosta. Petri Satomaan vaalisaar-
na. Virret: 105, 728, 162, 464:1-2, 
301, 452, 225, 228, 618:1,5. Syn-
nintunnustuksena luetaan virsi-
kirjasta teksti 702.
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon –
ohjelmassa on vieraana Petri Sa-

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Ohjelmatiedot ja jutut kuultavissa myös verkossa: 
www.oulunseurakunnat.fi/radio
Palautteet ohjelmista: radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 316 1563 (ma–pe), 
Oulun seurakuntayhtymä, Radiostudio, PL 122,  90101 OULU

tomaa, joka on ehdolla Oulunsa-
lon seurakunnan kirkkoherran 
virkaan.  
Valtakunnallinen luterilaisten 
seurakuntien Toivon päivä ma-
pe klo 15–17.
Ke 14.5. klo 16.40 Kurkistus kirk-
koon -ohjelmassa kerrotaan Me-
dialähetyspäivistä, jotka järjes-
tetään Oulun tuomiokirkossa ja 
Keskustan seurakuntatalossa ke-
säkuussa.

Radio Pooki 88,0 Mhz,  
kaapeliverkossa 89,5 Mhz,
www.radiopooki.fi
Su 11.5. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lun pitää Tuiran kirkkoherra Nii-

lo Pesonen. Aiheena on Jumalan 
kansan koti-ikävä.
Klo 10 jumalanpalvelus Nivalan 
kirkosta.

Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtuaa-
likirkon videoarkistoon.
Su 11.5. messu Oulun tuomiokir-
kosta.  

 
Radio Yle 1, 90,4 Mhz, 
www.yle.fi/radio1 
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.
Su 11.5. klo 10 jumalanpalve-
lus Savonlinnan tuomiokirkosta. 
Virret: 105, 133, 162:2, 3, 621:2,4,5 
(vuorovirtenä), 222 (a-sävelmä).  

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Pirjo Teva 
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Rauhan 
tervehdys on 

myös verkossa
Vinkkaa mainoskiellon 
asettaneelle tuttavallesi, 

että lehti löytyy 
kokonaisuudessaan 

netistä:

www.rauhantervehdys.fi

Palveluja tarjotaan

Puhelin: 0800 966 46
Internet: www.sellina.fi

Siivouksesta  
– Hoivaan

Kaikkiin elämäsi vaiheisiin  
siivouksesta hoivaan

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 
Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Muut seurakunnat

Su 11.5. klo 18.00. Sanan ja 
rukouksen ilta. Puhujina Seppo 
ja Sari Männistö.
Su 18.5. klo 17.00. Kristittyjen 
yhteinen sanan ja rukouksen ilta.  
Pyhän kolminaisuuden kirkko.
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

Oulun Kotiseurakunta
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta
www.oulunkotiseurakunta.net

Tervetuloa la 10.5. klo 18
ylistyksen, sanan ja rukouksen iltaan
puhujana JORMA FINNILÄ

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 9.5. klo 19.30 Lift Up – ilta. Su 11.5. klo 11 
Äitienpäivän jumalanpalvelus. Seimi, pyhäkoulu 
ja lastenkokous. Su 11.5. klo 17 Church@78, In-
ternational Service. Uusikatu 78. Ma 12.5. klo 18 
Sykarin kaivolla – ilta naisille. Ke 14.5. klo 19 Ju-
malan kohtaamisen ilta. Hannu Orava, Pasi & co. 

To 15.5. klo 12 Päiväpiiri. 5.-18.5. Eväät elämään keräys Kambodzan ja Nepalin 
lapsille. Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

Pe 9.5. International Evening Kol 18.00 Indonesialais vierailu. 
(tulkkaus Suomeksi)

Su 11.5. Rukouskokous klo 10.30. Jumalanpalvelus klo 11.00.
Ma 12.5. Maanantaipiiri klo 13.00. (kevään viimeinen).

TERVETULOA SYDÄMELLISESTI !

To 8.5. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, Eija Soini, God’s Bell, tarjoilu, aihe: 
Tule Herra Jeesus. Pe 9.5. klo 18 Varkki-ilta, 11-14-vuotiaille. Su 11.5. klo 11 
Äitienpäivän perhekirkko, Pekka ja Anne Ainesmaa & perhekirkkotiimi, tarjoi-
lu. Ti 13.5. klo 10 Äitimiitti & taaperotapaaminen. Ke 14.5. klo 18 Nuortenil-
ta. To 15.5. klo 19 Rukousilta, Pekka Tuominen. Tervetuloa!

La 10.5. klo 9.00 Siivoustalkoot 
Rukoushuoneella

klo 15.00 Alfa-kurssi
Ma 12.5.klo 12.00 Rukoushetki Pällissä

Ke 14.5.klo 19.00 Sanan ja 
Rukouksen ilta
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

hautauspalveluja

Jakeluhäiriöt:  
jakelupalaute@kotimaa.fi

020 754 2267

Tyrnäväläinen Pentti Saa-
rela innostui pyrkimään 
eroon turhista kiloista, 
kun Tyrnävän seurakunta 

perusti laihdutuskampanjan Yh-
teisvastuukeräyksen hyväksi.

Saarelan tavoitteena oli tiput-
taa painosta 10 prosenttia.

Aivan 12,1 kilon laihtumiseen 
Saarela ei päässyt, mutta mies on 
silti enemmän kuin tyytyväinen 
saavutukseen.

– Punnituspäivän iltana tilitin 
yhteisvastuulle 211 euroa. Kiitän 
nöyränä sponsoreitani, joita oli 
yhteensä 11. 

Saarelan lähtöpaino oli tam-
mikuun puolivälissä 121,5 kiloa. 
Punnituspäivänä 24. huhtikuuta 
vaaka näytti kiloja 111.

– Laihduttaminen meni to-
si helposti, nälkää en nähnyt. 
Kaikkia ruokia söin, mutta vä-
hemmän kuin aiemmin. Siinä se 
paras laihdutusniksi onkin: että 

Tyrnävän laihduttaja tilitti 
211 euroa Yhteisvastuulle

Pentti Saarela karisti yv-
laihdutuskampanjassa 10,5 kiloa. 
Saarela aikoo pysytellä terveissä 
elämäntavoissa ja laihduttaa 
loppuvuoden aikana vielä 11 kiloa.

syö tällä viikolla vähemmän kuin 
viime viikolla. 

Saarela lisäsi aiempaan ruoka-

A r k i s t o  /  E l s i  S a l ovaa ra
valioonsa hedelmiä ja jäävuorisa-
laattia. Alkoholijuomat hän jätti 
pois kokonaan.

Usko laihtumiseen oli koko 
kampanjan ajan kova.

– Jos mies päättää, että laihdu-
taan, niin sitten laihdutaan!

– Ja tietenkin hyvään tulok-
seen pääsemisessä kannusteena 
olivat mahtavat sponsorini. Mo-
ni lupasi euron jokaisesta kado-
tetusta kilosta, yksi jopa 10 euroa 
jokaisesta pudotetusta kilosta. 

Vaikka yv-kampanjaan liitty-
nyt painonpudotus nyt päättyi, 
Saarela aikoo jatkaa kohti keve-
ämpää elopainoa.

– Vähän löysään, mutta pidän 
mielessä samansorttiset meto-
dit ja lisään liikunnan kuvioihin.  
Seuraava tavoitepainoni on 100 
kiloa vuoden loppuun mennessä.  

MiNNa KOliStaJa

Oulujoen seurakunta yh-
dessä Ylikiimingin seu-
rakuntapiirin sekä Ou-
lun seurakuntayhtymän 

hautauspalvelun kanssa haastaa 
kaikki mukaan kunnostamaan 
Ylikiimingin kirkon kirkkotar-
han kiviaitaa.

Tavoitteena on aloittaa tiistaina 
3. kesäkuuta ja jatkaa läpi kesän.

Talkoista kiinnostuneet yksi-
tyishenkilöt ja ryhmät voivat il-
moittautua mukaan Tapio Jurva-

Ylikiimingissä kunnostetaan 
hautausmaan kiviaita talkoilla

Ylikiimingin hautausmaan kiviaita 
pistetään kuntoon talkoilla. Mukaan 
haastetaan yksityishenkilöitä ja ryhmiä.

kaiselle (tapio.jurvakainen@evl.
fi tai  p. 040 5281 814 kello 7–16). 

Ensimmäiset merkinnät Yli-
kiimingin hautausmaan kiviai-
dan kunnostamisesta ovat jo vuo-
delta 1746. Työlläsi teet siis myös 
historiaa, tulet jättämään oman 
jälkesi tuleville sukupolville sa-
tojen vuosien päähän.

Kesän mittaan kirkon luona 
järjestetään muitakin talkoohen-
keen sopivia tapahtumia. Niistä 
ilmoitetaan tuonnempana.

A
rkisto
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Jes. 54: 7-10 
- Hetkeksi minä sinut jätin,
mutta suuressa rakkaudessani minä nyt haen sinut 
takaisin.
Vain tuokioksi, vihani vimmassa,
minä käänsin kasvoni sinusta pois,
mutta minä armahdan sinua,
minun uskollisuuteni on ikuinen,
sanoo Herra, sinun lunastajasi.
- Minä vannon niin kuin Nooan päivinä.
Silloin minä vannoin,
etteivät Nooan ajan vedet enää koskaan tulvisi 
maan yli,
ja nyt minä vannon,
etten enää sinuun vihastu enkä sinua soimaa.
Vaikka vuoret järkkyisivät
ja kukkulat horjuisivat,
minun rakkauteni sinuun ei järky
eikä minun rauhanliittoni horju,
sanoo Herra, sinun armahtajasi.

1. Piet. 1: 3-9
Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen 
Kristuksen Jumala ja Isä! Suuressa laupeudessaan 
hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään 
ja antanut meille elävän toivon herättämällä 
Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Häneltä me 
saamme perinnön, joka ei turmellu, ei tahraannu 
eikä kuihdu. Se on varattuna teille taivaissa, ja 
voimallaan Jumala varjelee teidät uskossa, niin 
että te saavutatte pelastuksen, joka on valmiina 
saatettavaksi ilmi lopunaikana.
    Siksi te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin 
jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa 
koettelemuksissa. Kultakin koetellaan tulessa, 
ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa 
kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän 
uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen 
Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja 
kunniaa. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä 
nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt 
näe, ja te riemuitsette sanoin kuvaamattoman, 
kirkastuneen ilon vallassa, sillä te saavutatte uskon 
päämäärän, sielujen pelastuksen.

Joh. 17: 11-17
Jeesus rukoili ja sanoi:    ”Minä en enää ole 
maailmassa, mutta he jäävät maailmaan, kun 
tulen luoksesi. Pyhä Isä, suojele heitä nimesi 
voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut, 
jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme 
yhtä. Kun olin heidän kanssaan, suojelin heitä 
nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle 
antanut. Minä varjelin heidät, eikä yksikään heistä 
joutunut hukkaan, paitsi se, jonka täytyi joutua 
kadotukseen, jotta kirjoitus kävisi toteen.    Nyt 
minä tulen sinun luoksesi. Puhun tämän, kun vielä 
olen maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heidät. 
Minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat 
saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät 
kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. 
En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois 
maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. 
He eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään 
kuulu. Pyhitä heidät totuudellasi. Sinun sanasi on 
totuus.”

Kuin perhonen 
suruni on nyt kevyt
Muistan hyvin ne monet vuodet, jolloin äitienpäivä oli minulle vuoden surullisin päivä. 
Muistan, miten jopa vihasin. Itkin ja tunsin itseni yksinäiseksi, huonommaksi kuin 
muut. Arvottomaksi. Muistan, kun joskus uskaltauduin lopulta silloisen kotikirkkoni 
penkkiin myös äitienpäivänä. Se oli suuri askel. Ajattelin, että nyt minä jo pystyn tähän.

Penkki tuntui kovalta. Sain kuitenkin pidettyä itseni kasassa. Kai nyt sentään jo ensi 
vuonna minäkin olen äiti. Pappi puhui asioista tavalla, joka sulki minut ulos. Ei hän 
tahallaan tehnyt sitä. Hän ei vain tullut ajatelleeksi. Hänellähän on paljon lapsia. Ehkä 
esirukouksessa meidätkin muistetaan. Meidät näkymättömät. Niin ei käynyt.

Lopuksi kaikki äidit saivat ruusut. Muistan, miten pelonsekaisin tuntein lähestyin 
ulko-ovea. Miten minun käy? Pappi tunsi minut ja sanoi ystävällisesti: "Sinulle minä en 
voi antaa ruusua. Sinä et ole äiti. Minä halaan sinua." Sain lämpimän halauksen, mutta 
en silloin voinut arvostaa elettä. Rosoinen, vanha ovi oli vieläkin raskaampi kuin tul-
lessani. Muut nauroivat, minä itkin.

Näistä ajatuksista ja tunteista olen kulkenut pitkän tien. Vieläkään en ole äiti, mutta 
hyväksyn sen. Suru käy joskus, kevyemmin, hetken verran. Kuin perhonen suruni on 
nyt kevyt, hetken lapsi. Mutta yhä jokaisen äitien- ja isänpäivän alla minä muistan Sinua, 
joka juuri nyt kuljet näitä surun ja ikävän värittömiä polkuja. Saat luottaa siihen, että 
Jumalakin muistaa Sinut.  Vaikka Hän tuntuu olevan hiljaa, ei Hän ole kaukana.

Ensi sunnuntaina kirkoissa kautta Suomen puhutaan paitsi äitiydestä, myös Jumalan 
kansan koti-ikävästä. Kerran saamme vastaukset kaikkiin kysymyksiimme. 

Jumala lupaa Sinulle: "Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rak-
kauteni sinuun ei järky eikä minun rauhanliittoni horju." Ole Sinäkin itsellesi armolli-
nen, niin kuin Luojamme on. Ja jos tahdot, tule lauantai-iltana Pyhän Luukkaan kappe-
lille Tyhjän sylin messuun. Sinä olet arvokas ja rakas sellaisena kuin olet. Etkä ole kos-
kaan yksin.

JONNa PiiRaiNeN
lapsi- ja perhetyön pappi, 

Tuiran seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 11.5.2014 

Psalmi: Ps. 66: 3-9
1. lukukappale: Jes. 54:7-10

2. lukukappale: 1. Piet. 1:3-9 tai 2. Kor. 4:16-18
Evankeliumi: Joh. 17:11-17 

W
ikip

ed
ia
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Yhdessä, niin kauan kuin elon päiviä riittää
Kun ovikello soi aamuseit-

semältä, oululainen Alpo 
Sutinen on ollut jalkeilla 
jo pari tuntia.

Sutinen on keittänyt itselleen 
aamukahvit ja lukenut lehdet sii-
hen mennessä kun Mäntykodin 
kodinhoitajat saapuvat päivän 
ensimmäiselle kotikäynnille.

Tytöt siellä tulevat auttamaan 
Rauni Sutisen sängystä pyörä-
tuoliin ja hoitamaan aamutoimia.

Seitsemäksi Alpo on keittänyt 
Raunille kahvit ja puuron val-
miiksi sekä annostellut aamu-
lääkkeet.

– Me näitä kodinhoitajia ty-
töiksi kutsutaan, niin nuoria 
ovat. Raunikin usein aamuisin 
kyselee, milloin ne tytöt tulee.

– Jos he eivät kävisi, en pystyisi 
hoitamaan Raunia kotona, sanoo 
Sutinen, joka on toiminut  puo-
lisonsa omaishoitajana kymme-
nen vuotta.  

Kodinhoitajat auttavat Raunin 

sängystä pyörätuoliin. 
– Päivällä Rauni katsoo mie-

lellään televisiota: Late Lammas-
ta, Muumeja ja muita lastenohjel-
mia ja toisinaan nauraa kovasti.

Aamupäivällä syödään lounas. 
Alpo itse ruokailee vasta autettu-
aan Raunia ruokailussa.

Kodinhoitajien seuraava käyn-
ti on puolilta päivin. Päivällä oh-
jelmassa on myös ulkoilua.

– Rauni tykkää kun päästään 
ulos. Tunti meillä menee, toisi-
naan puolitoistakin.

 Iltapäivällä kahden–puoli kol-
men aikaan ovikello pirahtaa jäl-
leen ja viimeisen kerran vielä kel-
lo 18 aikaan. Silloin Rauni pan-
naan yöpuulle.

Kotona niin pitkään 
kuin mahdollista
Sutiset ovat päälle kahdeksan-
kymppisiä. Alpo haluaa hoitaa 
puolisoaan kotona niin kauan 
kuin suinkin pystyy.

– En anna Raunia mihinkään 
hoitopaikkaan, en. Olen nähnyt, 
mitä se on.  

Hoidon tasoa Sutinen ei pidä 
hoitajien syynä.

– Vikahan on siinä, että hoita-
jia oli liian vähän.

Laitospaikkaa on tarjottu use-
asti.

– Olisi Rauni päässyt jo Intiön 
hoivakotiin. Mutta en anna.

– Ei mulla ole mitään hätää. 
Jaksan hoitaa Raunia kotihoidon 
avustuksella ja jos oikein tiuk-
ka paikka tulee, saan kyllä lisää 
apua.

Sutinen arvelee, että laitos-
paikkaa ehdotettiin, jotta hoita-
jakin pääsisi jo helpommalla.

– On minulle ehdotettu, et-
tä lähtisimme molemmat. Mutta 
kyllä Rauni siellä ihan laitostuisi.

Omaishoitajana jaksamis-
ta helpottaa se, että Rauni pää-
see kerran kuukaudessa viikoksi 
Tuiran Mäntykotiin.

– Siellä on Raunille tutut hoi-
tajat. Näitä samoja tyttöjä, jotka 
käyvät meilläkin, Alpo Sutinen 
sanoo tyytyväisenä.

Lisäksi Rauni käy perjantaisin 
Koskenkodissa, missä järjeste-
tään kerhotoimintaa ikäihmisille.

– Säälin kyllä niitä omaishoi-
tajia, jotka saavat kuukaudessa 
vain kolme vapaapäivää.

Vapaaviikon alku
kuluu siivotessa
Vapaaviikkojensa ensimmäiset 
päivät Sutinen käyttää siivoami-
seen.

– Pitäähän mulla jotain hom-
maa olla, hän puolustautuu.

– Käytän vaatteet ulkona, käyn 
kaikki kaapit läpi. Matot imuroin, 
mutta luutuamaan en enää ala ja 
ikkunaverhoja en uskalla vaihtaa.

– Niin, ei tuo Alpo paljoa mei-
dän anna tehdä. Me kun olemme 
tulossa siivoamaan niin Alpo on 
jo siivonnut täällä puolet, kodin-

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

Kun itse olin 
työelämässä, 
Rauni kasvatti 
kolme poikaamme 
miehiksi. Rauni 
hoiti silloin 
kotiasiat. nyt on 
vuoro vaihtunut.

Alpo Sutinen haluaa hoitaa puolisoaan Raunia kotona niin kauan kuin suinkin pystyy.  Omaishoitajan jaksamista helpottaa, kun Rauni on muualla hoidossa viikon kerran kuukaudessa.

hoitajat Marja-Leena Koskinen 
ja Eija Lunki toruvat pilke silmä-
kulmassa.

– No eiväthän nuo tytöt muu-
ten niin hyvällä tuulella olisi, Al-
po vitsailee takaisin.

Rakkaus antaa 
voimia jaksaa
– Rakkaus. Kyllä sekin on yk-
si asia, minkä voimalla jaksaa 
omaishoitajana, Alpo Sutinen 
miettii.
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Yhdessä, niin kauan kuin elon päiviä riittää

Omaishoitajilla pitäisi olla subjektii-
vinen oikeus palkkioon, joka oli-
si samansuuruinen asuinkunnas-
ta riippumatta.

Tätä esittää työryhmä omaishoidon ke-
hittämisohjelmassa, joka luovutettiin pe-
ruspalveluministerille aiemmin tänä ke-
väänä.

Työryhmä esittää, että sopimusomais-
hoidon palkkiotasoja olisi jatkossa kolme: 
500, 700 tai 1 100 euroa kuukaudessa. 

Nyt hoitopalkkion vähimmäismäärä on 
381 euroa kuukaudessa.

Omaishoitajuuden toteutumisessa suu-
rin epäkohta on epätasa-arvoisuus, katsoo 
Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n 
puheenjohtaja Taina Pitkänen-Koli.

– Omaishoitajat eivät ole tasavertaisessa 
asemassa tuen kattavuuden, tuen saatavuu-
den eivätkä vapaapäivien suhteen. 

– Useimmissa kunnissa omaishoitajuus 
on riippuvainen kunkin vuoden budjettiin 

otetusta määrärahasta. Tavoitteena pitää ol-
la, että hoitopalkkio maksetaan kaikille kri-
teerit täyttäville hoitajille.

Koko maassa kunnat maksavat omais-
hoidon korvauksia noin 40 000 omaishoi-
tajalle. 

Tarkkaa tietoa pohjoissuomalaisten 
omaishoitajien määrästä on vaikea löytää.

– Meidän työskentelyalueellamme Ou-
lussa, Hailuodossa, Limingassa, Lumijoella, 
Kempeleessä, Tyrnävällä, Muhoksella ja Iis-
sä omaishoidon tukea saavia on noin 2400. 
Koko omaishoitajien määrä lienee kym-
menkertainen.

– Työryhmän esityksen pohjalta pitää 
muokata lakiesitys. Sosiaaliministeri  Su-
sanna Huovinen on luvannut panna vauh-
tia siihen.  Joka tapauksessa edessä on mon-
ta mutkaa, Pitkänen-Koli arvioi.

Iso kysymys on esimerkiksi se, mitä val-
takunnallinen sote-uudistus vaikuttaa. 

– Omaishoidon kehittämisohjelma kos-

kee niin sanottua sopimusomaishoitoa. 
Muu omaishoito kuuluu sosiaalihuoltolain 
alaisuuteen, jonka uudistus on tietääkseni 
meneillään. 

– Tähän muuhun omaishoitoon kuu-
luu esimerkiksi niin sanottu etäomaishoi-
to. Me oululaiset ajoimme sitä kovasti oh-
jelmaan, mutta sanaa ei harmi kyllä ohjel-
massa mainita.

Omaishoidon kehittämisohjelman to-
teuttaminen ei Pitkänen-Kolin mukaan li-
sää kustannuksia, päinvastoin.

Omaishoidon kustannukset eli hoito-
palkkiot ja omaishoitajille tarjottavat jul-
kiset palvelut maksavat noin 450 miljoonaa 
euroa vuodessa. 

– Silti omaishoito säästää kuntien hoito-
menoja. Tuki tulee vuosittain 1,3 miljardia 
muita hoitomuotoja edullisemmaksi. 

MiNNa KOliStaJa

Omaishoitajien tuki halutaan yhdenmukaistaa

Yhteistä taivalta on taitettu 
kohta 59 vuotta.

Alpolle Rauni on sama Rauni 
kuin ennenkin, muistisairaudes-
ta huolimatta.

– Meillä on ollut onnellinen 
elämä.

– Ei minulla ole vaikeuksia 
jaksamisen kanssa.  

– Harrastukset olen kylläkin 
joutunut heittämään pois. Se tun-
tui jonkin aikaa vaikealta, mut-
ta ei enää. 

– Käyn enää Oulun sotilas-
poikien perinnekillan tapaami-
sissa tapaamassa vanhoja tuttuja. 
Ja kauppahallissa poikkean toisi-
naan vanhoja ukkoja jututtamas-
sa.

"en osaa 
valittaa elämääni"
Jaksamisessa auttaa myös positii-
vinen elämänasenne.

– Optimistiksihan ne minua 
väittävät. Ja miksi ihmisen pi-
täisikään murjottaa. Muillekin 

omaishoitajille viestittäisin, että 
koetetaan etsiä hymyä huuleen, 
vaikka ei aina niin naurattaisi-
kaan. Paljon helpompi on elää 
niin.

– En osaa valittaa elämääni. 
Tiedän, että monella samassa ti-
lanteessa olevalla on taloudelli-
sesti tiukkaa.

Oulun kaupunki maksaa Al-
po Sutiselle omaishoidon tukea. 
Käteen jää noin 360 euroa kuu-
kaudessa. 

Jos sitä alkaa tuntipalkaksi las-
kea, korvaus ei ole kummoinen.

– Mutta en minä valita. Olen 
tyytyväinen, että Rauni voi ol-
la kotona. Taloudellisesti meillä 
ei ole hätää. Meillä on pikkuinen 
asunto ja pienet menot.

Sutinen sanoo olevansa iloi-
nen, että saa nyt vuorostaan hoi-
taa Raunia.

– Kun itse olin työelämässä, 
Rauni kasvatti kolme poikaamme 
miehiksi. Rauni hoiti silloin ko-
tiasiat. Nyt on vuoro vaihtunut, 

sanoo kehysliikettä ja taulukaup-
paa Oulun Isollakadulla Pajarin 
talossa pitänyt Alpo Sutinen.

Rauni on dementoitunut, mut-
ta tuntee vielä puolisonsa ja lähi-
sukua.

– Pojat perheineen asuvat Ou-
lussa. Kun pojanpoika käy meitä 
katsomassa, Rauni saattaa katsoa 
hetken hiljaa ja paukauttaa sitten 
yhtäkkiä: ”Mummun poika Ant-
ti!”

Kyläilijät ovat
harvenneet
Mukavinta on iltaisin, silloin kun 
Rauni jaksaa olla hereillä.

– Muuten illat on niin hemme-
tin pitkiä.

– Kun Rauni on Mäntykodissa, 
minulla käy aika pitkäksi

Kyläilijöitä ei usein käy.
– Tutut alkavat olla tuolla hau-

tausmaalla. Rauninkin tyttökave-
reista viimeinen kuoli pari vuotta 
sitten. Elämä on nyt tätä.

Oman puolison kunto on jo 
sellainen, että hän tarvitsee avuk-
seen myös hoitoalan ammattilai-
sia.

– Mutta varmaan on omaishoi-
tajia, jotka kaipaisivat ihan vapaa-
ehtoisapua. En itsekään pistäi-
si vastaan, jos joku silloin tällöin 
tarjoaisi apuaan Raunin ulkoilut-
tamiseen, Sutinen miettii.

– Ja entäpä kuka auttaa yksi-
näisiä muistisairaita? Asiointi-
reissuilla joskus näkee ihmisiä, 
joilla on laukku hukassa, vaikka 
se on siinä kädessä tai liukuhih-
nan päässä kassalla. 

– Tai heitä, jotka tulevat osta-
maan lääkkeitä eivätkä muista, 
että juuri eilen ne hakivat. Heille 
pitäisi saada tukihenkilöitä avuk-
si, Sutinen huolehtii.

Muutama toivomus
elämän suhteen
– Sellainen toive minulla on elä-
män suhteen, että saisin pitää 
Raunin kotoa loppuun asti, niin 
kauan kuin elon päiviä riittää.

– Ja toivon, että iloinen mieli-
ala säilyy, kävi miten kävi.

– Monta kertaa elämä panee 
miettimään, mutta Rauni on ai-
na hymyssä suin ja lapsenlapset 
antavat iloa elämään. Omastakin 
kunnosta pitää olla kiitollinen.

MiNNa KOliStaJa

Jos ei näitä tyttöjä kävisi, en pystyisi hoitamaan Raunia kotona, sanoo Alpo Sutinen. Kodinhoitajat Marja-Leena Koskinen ja 
Eija Lunki auttavat Rauni Sutista muun muassa aamu- ja iltatoimissa.

Alpo Sutinen haluaa hoitaa puolisoaan Raunia kotona niin kauan kuin suinkin pystyy.  Omaishoitajan jaksamista helpottaa, kun Rauni on muualla hoidossa viikon kerran kuukaudessa.

Alpo Sutinen juo kahvit ja lukee 
päivän lehden ennen aamuseitsemää. 
Seitsemäksi Sutinen keittää aamukahvin 
ja puuron puolisolleen Raunille.

Miksi ihmisen 
pitäisi murjottaa. 
Muillekin 
omaishoitajille 
viestittäisin, että 
koetetaan etsiä 
hymyä huuleen, 
vaikka ei aina niin 
naurattaisikaan.
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Menot Oulun seurakunnissa 8.–15.5.2014

Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 17, 90100 Oulu
p. (08) 3161 410, pappi.oulu@evl.fi 
tai oman seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tila-
varaukset 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
Puusepänkatu 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
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 5912 653

Isokatu 17, 90100 Oulu
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
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  pu-
helimitse tai sähköpostilla markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Kv. työn pastori Árpàd Kovàcs, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Oppilaitospastori 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 
Marjaana Rantakeisu, p. 040 8414 680
Partio Veikko Pehkonen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus 
Isokatu 17, 90100 Oulu
ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, p. 044 3161 557 

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
Hannele Lusikka p. 040 5797 806

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

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Ritva Auli 
Amanda Laitila, Edvin Oskari 
Nylander, Tristan Jeeli Imma-
nuel Ranta.
Haukipudas: Minja Eeva So-
fia Kauppila, Toivo Seppo 
Johannes Alaniemi, Sinikka 
Heikkilä, Kalle Kukkola, Lassi 
Anton Abiel Kauppinen, Lilja 

Aurora Wathén, Hugo Mati-
as Hermanni Päkkilä, Tatu 
Aarno Tapani Korpikannel.
Karjasilta: Frans-Peter Leo 
Erik Eberhardt, Jussa Vil-
helm Heikkilä, Aino Vilja An-
nikki Juola, Asser Velinpoi-
ka Karvonen, Hans Kristian 
Malinen, Jesmina Alexandra 
Nikkilä, Pihla Amanda Maria 
Olli, Cristian Tapani Rahikai-

nen, Sara Emilia Tuohimaa.
Oulujoki: Sanni Lahja Anne-
li Hakkarainen, Aarni Her-
man Hanhela, Anni Minnea 
Martikainen, Miro Toivo Ola-
vi Muhonen, Juulia Helmiina 
Niskanen, Hilda Reeta Matil-
da Tauriainen, Emmi Salme 
Ilona Vähänen.
Oulunsalo: Emma Kristiina 
Hippi, Julius Pertti Viljami 

Mikkonen.
Tuira: Olga Usva Helmiina 
Jurvakainen, Tiitus Aukusti 
Korhonen, Matias Johannes 
Henrik Lumikanta, Niilo Jo-
hannes Palosaari, Milja Ma-
ria Lyydia Parpala, Veera Ai-
no Emilia Piippo, Kaarlo Otso 
Salomon Stenudd, Kiia Alo-
na Tiiro, Iita Emilia Turtinen.

Vihityt
Tuomiokirkko: Tero Hen-
rik Lyttinen ja Leila Aulikki 
Hildén.
Karjasilta: Ville-Erkki Johan-
nes Savola ja Hanna-Maria 
Isabella Peurala, Jyri Niilo 
Eevertti Satta ja Pia Karolii-
na Määttä.
Oulujoki: Alpo Juhani Mu-
honen ja Merja Annika Elsilä.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Arto Juhani 
Kukkola 32, Aune Inkeri Hah-
tonen 97, Martti Sund 92, 
Anja Helena Laurell 91, Tai-
mi Kristiina Liedes 88, Jorma 
Olavi Kaleva 66.
Haukipudas: Saimi Johanna 
Greus 93, Elli Emilia Rauta-
joki 84, Janne Väinö Samuel 
Sänkiaho 53.
Karjasilta: Eeva Irene Mäke-
lä 95, Rainer Kalevi Tuovinen 
81, Sulo Pentti Luttinen 80, 
Irja Irmeli Laurila 82, Vilho 
Veli Råman 70.
Oulujoki: Laura Annikki He-
nell 83, Helvi Ilona Ilvo 82, 
Jaakko Olavi Ypyä 61.
Tuira: Maija Liisa Kallunki 
81, Ines Inkeri Karhu 81, Eero 
Antero Vuorio 75, Timo Ola-
vi Ahonen 73, Timo Oska-
ri Mäntykenttä 61, Harri Ta-
pani Karjala 60, Juha Kalevi 
Galla 55, Jarmo Sakari Met-
tovaara 47.

Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa, Hietasaarentie 19 
2.6.–26.6.2014 arkisin klo 10–15

Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa, Hiihtomajantie 2
5.6.–31.7.2014 arkisin klo 10–15

Lastenpäivät 2014 on tarkoitettu 7–10-vuotiaille oululaisille lapsille (synt. 2004–2007). 

Lastenpäivien ohjelmaan sisältyy hartaushetki, ohjattua toimintaa, leikkejä, askartelua,  
pelaamista ja retkeilyä. Toiminta on ilmaista. Mahdollisista retkistä peritään erillinen 
maksu. Lapset saavat päivittäin aterian. 

Varaa ennakkoon oma(t) lastenpäiväviikkosi (ma-pe) edellisen viikon torstaihin  
mennessä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Ilmoittaudu erikseen jokaiselle haluamallesi  
viikolle. Ilmoittautuminen alkaa 5.5.2014. HUOM! Lämsänjärven lastenpäiville voi  
ilmoittautua myös paikan päällä, lastenpäivien aikana.

Lisätietoa Hietasaaren lastenpäivistä: lastenohjaaja Teija Kokko, teija.kokko@evl.fi tai 
lapsi- ja perhetyön sihteeri Anu Hannula, anu.hannula@evl.fi

Lisätietoa Lämsänjärven lastenpäivistä: lapsityönohjaaja Marjaana Lassi, marjaana.lassi@
evl.fi tai lapsi- ja perhetyönsihteeri Mari Jääskeläinen, mari.jaaskelainen@evl.fi 

 

Kolmen kirkon 
pyörälenkki alkaa

Oulun ev.lut. seu-
rakunnat kannus-
tavat seurakunta-
laisia liikkumaan. 

Sunnuntaina 11. touko-
kuuta alkaa Kolmen kir-
kon pyörälenkki -kampan-
ja, jolla innostetaan seura-
kuntalaisia pyöräilemään 
vähintään kolmeen kirk-
koon jumalanpalvelukseen. 

Sunnuntaista 11.5. alka-
en kaikissa Oulun ev.lut. 
seurakuntien kirkoissa, 
kirkkoherranvirastoissa 
sekä Keskustan seurakun-
tatalossa (Isokatu 17) on 
saatavana Kolmen kirkon 
pyörälenkki -passeja. Pas-
si laitetaan kirkossa rippi-
koulukorttien keruulaatik-
koon ennen jumalanpalve-
lusta, jonka jälkeen kortin 
saa merkinnän kanssa ta-
kaisin.

Merkintöjä voi kerätä 14. 
syyskuuta saakka kaikista 
Oulun ev.lut. seurakuntien 
kirkoista. Jumalanpalvelus-
ten ajankohdat kirkoittain 
löytyvät Rauhan Tervehdys 
-lehdestä ja internetistä os-
oitteesta www.oulunseura-
kunnat.fi/kalenteri.

Täytetty passi palaute-
taan joko kirkkoon, kirk-
koherranvirastoon tai pos-
titse osoitteeseen Oulun 
ev.lut. seurakunnat, Kol-
men kirkon pyörälenkki, 
PL 122, 90101 Oulu. Kaikki 
palautetut passit osallistu-
vat palkintojen arvontaan. 
Palkintona on muun mu-
assa 50 euron lahjakortti 
pyöräliikkeeseen. Halutes-
saan passin omistaja voi tu-
kea Oulun seurakuntien lä-
hetystyötä: tilinumero FI12 
5741 4020 024233, saaja 

Oulun seurakuntayhtymä, 
viesti pyörälenkki.

Edellisen kerran Kolmen 
kirkon pyörälenkki toteu-
tettiin kesällä 2012, jolloin 
passeja haettiin satoja.

– Haluamme kannustaa 
seurakuntalaisia sekä hen-
gellisen elämän että fyysi-
sen kunnon hoitamiseen, 
sillä molemmat ovat tär-

keitä kokonaisvaltaisen hy-
vinvoinnin kannalta, sanoo 
Oulun ev.lut. seurakuntien 
lähetystyön koordinaattori 
Ulla Mäkinen.

Kolmen kirkon pyörä-
lenkki liittyy valtakunnal-
liseen Liikkuva seurakunta 
-hankkeeseen, jolla kirkko 
haluaa tukea liikunnallista 
elämäntapaa. 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 11.5. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Matti Pikkarainen ja avustaa 
Anna-Mari Heikkinen. Kant-
torina Péter Marosvári ja ur-
kurina Lauri-Kalle Kallunki. 
Ynnin poikakuoro. Kolehti 
seurakuntien tyttö- ja poika-
työn tukemiseen ja kehittä-
miseen. Lähetys www.virtu-
aalikirkko.fi. Messun jälkeen 
äitienpäiväkahvit  Keskustan 
seurakuntatalossa. 

Hartauselämä
Torstain raamattupiiri to 8.5. 
klo 13. Anna-Mari Heikkinen.
Lähetyspiiri to 8.5. klo 14, 
Vanha pappila. Lauri Kujala, 
Atte Tolonen (opiskelija).
Aamupiiri la 10.5. klo 10, Van-
ha pappila. Juha Tervaskanto.
Raamattupiiri ti 13.5. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 13.5. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko. Olavi Voitto-
nen, Veli Tuomivaara.
Raamattupiiri ke 14.5. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
14.5. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Hiljaisuutta, 
rukousta, Taize-lauluja. NN-
KY ja Sinapinsiemen ry.
Raamattulähetysilta ti 20.5. 
klo 18–20, Keskustan seura-
kuntatalo. Oulun Seudun Gi-
deonit

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-

dellisessa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 419.
Aamukahavit to 8.5. klo 9, 
Keskustan seurakuntatalo 
monitoimisali. Paikalla päih-
detyön diakoni Riku-Mat-
ti Järvi.
Päihdetyön diakoni Riku-
Matti Järven päivystys to 
8.5. klo 9–11, Keskustan seu-
rakuntatalo.
Diakonian aamu ti 13.5. klo 
9, Keskustan seurakuntatalo. 
Maksuton aamupala alueen 
vähävaraisille ja työttömille. 
Paikalla diakoniatyöntekijä 
ja vapaaehtoiset emännät.
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 14.5. klo 11, Hei-
nätorin seurakuntakoti. Ruo-
kailun hinta 2 €.

Lapset ja lapsiperheet
Intiön perhekerho to 8.5. klo 
10, Intiön seurakuntakoti. 
Heinätorin perhekerho ti 
13.5. klo 10, Heinätorin seu-
rakuntatalo. 

Laulupuu, taaperoikäisten 
musiikkikerho to 15.5. klo 
15, Heinäpään seurakuntata-
lo. Laulupuussa elävöitetään 
lauluja, loruja ja satuja käyt-
täen apuna esim. soittimia 
ja lapsen omia aisteja. Lisäk-
si liikutaan ja rauhoitutaan 
yhdessä. Ohjelmassa on niin 
hengellistä kuin muutakin 
lastenmusiikkia. Lapsi tulee 
kerhoon aikuisen seurassa. 

Varhaisnuoret
TorstaiTupa to 8.5. klo 14-
16, Keskustan seurakunta-
talon monitoimisalissa. Yh-
dessä olemista, yhdessä te-
kemistä ja pientä välipalaa. 
Lisätietoja Kaija Siniluoto, p. 
050 5249 779. 

Nuoret
Nuorten avarit ke 14.5. klo 
18, Keskustan seurakuntata-
lo / Monitoimisali. Vapaata 
oleskelua parhaassa seuras-
sa.  Avariohjaajina toimivat 
Tuomas ja Sussu.

Nuoret aikuiset
ja opiskelijat

Ks. ilmoitus s. 20.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 8.5. 
ja 15.5. klo 10.30, Heinäto-
rin seurakuntakoti. Kaikille 
eläkeläisille avoin, yhteinen 
kohtaamispaikka. Lisätieto-
ja diakoniatyöntekijä Kaisa 

Musiikkimatinea 
sunnuntaina 25.5. klo 11 Oulun tuomiokirkossa. 

Tuomiokirkkokuoron 80-vuotisjuhlatilaisuus. 
Tervetuloa! Lähetys www.virtuaalikirkko.fi. Messun

jälkeen juhlakahvit Keskustan seurakuntatalossa.

 

 Su 11.5. alk. klo 16 kristittyjen 
yhteinen Kristus yhdistää –tilaisuus Oulun 
Metodistiseurakunnassa (Valtatie 45, Tuira)  

 
 

Aihe: ISÄN LAPSINA 

 
 

Klo 16: Opetusta em. aiheesta (Jori Brander), ym. 
Klo 18: Yhteinen rukousilta 
Mukana paikallisia vastuunkantajia eri seurakunnista 

 
 

Olet lämpimästi tervetullut! Tauolla tarjoilua.   

 
 

Järjestäjinä: Oulun seudun Kristus yhdistää -verkosto  

                                                                                               (mukana myös Oulun ev.lut.seurakunnat) 

RUKOILLEN ETEENPÄIN 
- RUKOILLAAN SEURAKUNNAN  
  JA KOTISEUDUN PUOLESTA 

YKSIKIN RUKOUS 
VAIKUTTAA 

Vihkihetki
Oulun tuomiokirkossa
helatorstaina 29.5. klo 15–19
Meillä on ilo kutsua teidät omiin häihinne 
Oulun tuomiokirkkoon. Mukaan tarvitsette vain 
toisenne ja esteettömyystodistuksen. Muusta 
huolehtii Oulun tuomiokirkkoseurakunta. 
Todistajiakaan ette tarvitse, mutta halutessanne 
voitte kutsua juhlaan omat läheisenne. 
Vihkimisen jälkeen tarjolla on hääkakkua ja kahvit 
tuomiokirkon kryptassa. Tilaisuuteen ei tarvitse 
ilmoittautua ennakkoon.

Äitienpäivän jumalanpalvelus 
sunnuntaina 11.5. klo 13 Kaupunginsairaalan tuloaulassa.
Liturgia Pentti Kortesluoma. Saarnan toteutus Juha Kyl-
lönen, Auli Kipinä, Petra Kalapudas. Kirkkomuusikko Tai-
na Voutilainen, Eeva-Sofia Haukipuro, huilu, Marja Pa-
punen, viulu.

Kaatuneitten muistopäivän
kansalaisjuhla

sunnuntaina 18.5. klo 16 
Keskustan srk-talon juhlasalissa, Isokatu 17

Tervetuloa!
Ohjelmassa mm.

Ynnin Vaskiveikot, Oulun sotaveteraanikuoro
Nuorten ja lasten ohjelmaa

Juhlapuhe kaup.valtuuston pj.  Mari-Leena Talvitie
Hannu Tarvas esittää sotaorpojen runoja

Yksinlaulua Anu Arvola-Greus

Kahvitarjoilu
Kunniamerkit

Oulun kaatuneitten omaiset ry
Oulun seudun sotaorvot ry

Tuiran seurakunta

Aikuisrippikoulu 
lauantai – sunnuntai 10.–11.5. Tuiran kirkolla.

Rippikoulu käymättä? 
Oulun alueella järjestetään jälleen aikuisrippikoulu.
Ilmoittautuminen ja lisätietoa 9.5. mennessä pastori
Stiven Naatus, stiven.naatus@evl.fi, p. 050 3104 990.
Rippikoulu ja konfirmaatio ovat maksuttomia.

Jaakkolalta, p. 040 7304 117. 
Eläkeläisten tarinatupa to 
8.5. ja 15.5. klo 12.30, Intiön 
seurakuntakoti. Seurakun-
nan ja kaupungin yhteinen 
porinapiiri eläkeläisille. Ju-
tustelua kahvin lomassa. 

Muut menot
Ompeluseurat to 8.5. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti.

Kevätkirppis 
lauantaina 24.5. klo 11–14 Heinätorin seurakuntatalossa. 
Pöytävuokra 5€ / pöytä, joka menee YV-keräyksen hy-
väksi. Pöytiä rajoitettu määrä. Lisätietoja ja pöytien va-
raus 16.5.mennessä sähköpostitse kaisa.jaakkola@evl.fi. 
Tervetuloa tekemään löytöjä ja nauttimaan kahvion her-
kuista.

Medialähetys-
päivien 
vapaaehtoisten 
tiedotus-
ja koulutus-
tilaisuus 

keskiviikkona 14.5. 
klo 17.30 Keskustan 
seurakuntatalon
Isossa srk-salissa, 
2. kerroksessa.

Tyhjän sylin messu 
lauantaina 10.5. klo 18–20 Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Ilta Sinulle, jonka syli on tyhjä. 
Sinulle, joka olet menettänyt ja kaipaat. 

Sinulle, jonka suru on näkymätön. 
Meitä on muitakin. 

Mukana illassa Käpy ry ja Simpukka ry. 
Messun jälkeen iltapalatarjoilu. 

Lisätietoja pastori Jonna Piiraiselta, p. 044 7883 966.

Kevätkonsertti 
Kaupunginsairaalassa
maanantaina 12.5. klo 13.30 Kaupunginsairaalan tulo-
aulassa, Kiviharjuntie 5. Timo Pikkarainen, tenori. Inkeri 
Rantanen, säestys. Sairaalapastori Marja-Leena Tahkola, 
runot ja huilu. Tervetuloa.

Uudenveroisten laadukkaiden 
vaatteiden ja sisustus-

tuotteiden putiikki

Avoinna ke-pe klo 12-18

Asemakatu 6, Oulu
vintti, käynti sisäpihalta

Perheretki Angry Birds 
Activity Parkiin Vuokattiin lauantaina 24.5. 
Etusijalla ovat Tuomiokirkkoseurakuntaan kuuluvat per-
heet ja varhaisnuoret. Retkelle voi lähteä 2004 tai sitä 
aik. syntyneet, ilman huoltajaa. Sitä nuoremmat voivat 
lähteä vain huoltajan kanssa. Retken hinta 20 € / hlö, alle 
4-v. 5 € / hlö. Hinta sis. matkat ja sisäänpääsyrannekkeen 
Angry Birds seikkailupuistoon. Ruokailut omakustantei-
sesti. Lähtö linja-autoaseman tilausajolaiturilta klo 9, pa-
luu samaan paikkaan n. klo 20. Ilm. www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo 16.5. mennessä. Lisäinfo Kaija Siniluoto, p. 050 
5249 779, Jukka Kärkkäinen p.040 5747 183.  

Seikkailuleiri Saaressa 1.–6.-luokkalaisille 
ma–ke 16.–18.6. Montajan saaressa, Simossa
Etusijalla ovat Tuomiokirkkoseurakunnan varhaisnuoret. 
Leirillä mm. seikkailua, askartelua, saunomista, uintia, 
hiljentymistä yhdessä toisten kanssa.  Hinta on 30 € / hlö, 
sis. matkat, majoituksen, ruuat, ohjelman sekä vakuutuk-
sen. Ilm. www.oulunseurakunnat.fi/ilmo 30.5. mennessä. 
Lisäinfo Kaija Siniluoto, p. 050 5249 779, Jukka Kärkkäi-
nen, p. 040 5747 183. 

Kisastudio
Kaikille penkkiurheilijoille avoin päihteetön 
Kisastudio Keskustan seurakuntatalo Monitoimisalissa. 
Loppukevään kisastudioissa katsomme Suomen 
MM-jääkiekkopelejä. Lue juttu sivulta 7.
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Menot Oulun seurakunnissa 8.–15.5.2014

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

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

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 11.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Leena Brock-
man, saarna Jari Flink, kant-
torina Laura Räihä.

Hartauselämä
Rukouspiiri to 8.5. klo 18 srk-
keskuksen neuvotteluhuo-
neessa ja to 15.5. klo 18 srk-
keskuksen kappelissa.

Musiikki ja kulttuuri
Eläkeläisten musiikkipiiri to 
15.5. klo 13 srk-keskuksessa.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot: Kellon srk-koti 
torstaisin klo 9.30–11 ja Joke-
lan vanha koulu perjantaisin 
klo 10–11.30. Vakkurilan per-
hetupa perjantaisin klo 9.30–
11.30. Perhekerhot ja perhe-
tupa ovat aikuisten ja lasten 
yhteisiä kerhoja, joihin ei ole 
ilmoittautumista.
Kellon perhekerhoa ei 8.5.

Nuoret
Nuorten ilta pe 9.5. klo 18 
Vakkurilassa. Rippikoululaiset 
saavat korttiinsa merkinnän.

Leirit ja retket
Lasten kesäleirit 2014: al-
le 10-vuotiaiden tyttöleiri 2.–
3.6., yli 10-vuotiaiden poika-
leiri 4.–6.6. ja alle 10-vuotiai-
den poikaleiri 16.–17.6. Ensi-
sijaisesti Haukiputaan seura-
kunnan jäsenille. Ilm. 22.4.–
11.5. välisenä aikana: www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo. Li-
sätietoja leireistä: www.alak-
konäämua.fi sekä Elisa Man-

ninen, p. 050 5133 225 ja Pek-
ka Rintamäki, p. 040 5436 960. 
Perheleiri 13.–15.6. Isonnie-
men leirikeskuksessa. Ter-
vetuloa perheleirille Isonie-
meen! Leirille voi tulla koko 
perheellä tai vaikka isovan-
hempien tai kummin kanssa. 
Perheleirillä uidaan, sauno-
taan, askarrellaan, pelataan 
ja hiljennytään yhdessä. Lei-
rin hinta on 40 € aikuiset, 27 
€ 4–18 v., alle 4-vuotiaat il-
maiseksi. Sisaralennus -25 
%. Leirikirje lähetetään en-
nen leirin alkua. Etusija lei-
rille on haukiputaalaisilla. Il-
moittautuminen 11.5. men-
nessä osoitteessa www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo. 

Muut menot
Päivä mielenvirkeydek-
si ma 12.5. klo 10–15 Ison-
niemen leirikeskuksessa. Lä-
hinnä tarkoitettu heille, jot-
ka eivät muille leireille pää-
se. Hinta 10 € / hlö sis. ruo-
an ja kahvit. Kyyditystä jär-
jestetään tarpeen mukaan. 
Yhteislähtö Puttaan Tuvan 
edestä klo 9.30. Sitovat il-

moittautumiset Helille vii-
meistään pe 9.5. klo 15 men-
nessä, p. 040 5898 362.
Lukupiiri ma 19.5. klo 18 Put-
taan Tuvalla. Kirjana Ulla-Le-
na Lundbergin Jää. Piiri ko-
koontuu kerran kuukaudes-
sa. Huom. aika muuttunut!
Virkistysilta kehitysvam-
maisten äideille ti 13.5. klo 
17–21 Isoniemen saunalla. 
Saunotaan ja syödään ilta-
palaa yhdessä. Ilm. Helille, p. 
040 5898 362 viikkoa ennen.
Hautausmaan siivoustal-
koot ma 12.5. klo 18–20, har-

Jumalanpalvelukset
Messu su 11.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Harri Isopahka-
la, avustaa Seija Lomma, kant-
torina Jarkko Metsänheimo.
Messu su 11.5. klo 13 Jää-
lin kappelissa. toimitta Har-
ri Isopahkala, avustaa Seija 
Lomma, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 8.5. klo 9 
Montin-salissa.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle taloudellisissa asi-
oissa vain maanantaisin klo 
9–11, p. 040 7008 151 tai säh-
köpostilla. 
Juttunurkka ma 12.5. klo 10–
13. Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 12.5. klo 11–
12 Jäälin kappelilla. Aterian 
hinta 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 12.5. klo 
10–11 Kolamäen kerhohuo-
neelle. Kevätkauden viimei-
nen kerta. 
Diakoniapiiri ma 12.5. klo 
13–14.30 Jäälin kappeli. Ke-
vätkauden päätöskerho.
Naisten kasvuryhmä ti 13.5. 
klo 13 retki Ouluun.
Kotirinteen Juttupiiri ti 
13.5. klo 13–15 Kotirinteen 
kerhohuone Mäntykuja 2. 
Kaikille avoin juttupiiri. 
Seurakunnan jalkautumis-
päivä to 8.5. klo 11–15 kirkon-
kylällä K-Aterian ja Jäälissä K-

Marketin edustalla. Tarjol-
la pullakahvit. Seurakunnan 
työntekijöitä tavattavissa. 

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot ja Perhekahvi-
lat jäävät kesätauolle 9.5. jäl-
keen.
Esikkoryhmä tiistaina klo 
10–12 Jäälin kappeli.
Lastenparkki Jäälin kappelil-
la torstaisin klo 12.30–15. Il-
moittautumiset parkkiin ma-
ke klo 8–11.30, p. 0400 835 
374 / lastenohjaajat.

Varhaisnuoret
Tyttöjen- ja poikien leirit Su-
velassa: 10.–11.6. 1.–3.-luok-
kalaisten tyttöjen ja poikien 
leiri; 24.–26.6. 4.–7.-luokka-
laisten tyttöjen- ja poikien 
leiri ja 8.–10.7. 2.–6.-luokka-
laisten tyttöleiri. Ilmoittau-
tuminen 12.–15.5. vain ne-
tin kautta www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo. Lisätietoa saa 
koulujen kautta jaettavasta 
tiedotteesta ja Aulikilta, p. 
040 7431 904.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

K18-ilta pe 16.5. klo 18.30–
21 Suvelan leirikeskus. Kut-
summe mukaan kaikkia yli 
18-vuotiaita seurakuntalaisia 
viettämään iltaa konsertin, il-
tapalan ja yhdessäolon mer-
keissä. Kutsu mukaan tutut 
ja tulkaa yhdessä. Tarjoilujen 
vuoksi ilmoittaudu ja ilmoita 
mahdollinen ruoka-allergiasi 
tekstiviestillä 11.5. mennessä 
Jussille, p. 040 7431 903. 

Lähetys
Keski-Aasian nimikkolähet-

Rippikoululainen 
jos sinulla on poissaoloja opetuspäivistä tai olet menos-
sa muualle rippikouluun ja olit pois kotiseurakuntaan 
tutustumisesta, niin tule korvaamaan la 10.5. klo 9–14 
kirkonkylän seurakuntakeskukseen. Lisätietoja Aulikil-
ta, p. 040 7431 904.

Häämusiikki-ilta 
perjantaina 9.5. klo 19 kirkossa. 

Tilaisuudessa esitellään perinteiset ”häämarssit” 
ja myös muuta urkumusiikkia, jota kirkkohäissä 
yleisesti käytetään. Laulamme yhdessä 
vihkimisessä käytettäviä virsiä ja esitämme 
yksinlauluja, jotka sopivat kirkolliseen 
vihkitoimitukseen. Musiikista vastaavat kanttorit 
Hannu Niemelä, Laura Räihä ja Else Sassi. Pastori 
Arto Nevala esittelee vihkikaavan. Häämusiikki-
iltaan on vapaa pääsy ja sinne ovat kaikki 
tervetulleita.

timme lähtöjuhla Hintan 
seurakuntatalo su 18.5. klo 
12. Juhla alkaa klo 12 mes-
sulla, jonka jälkeen ruokailu 
ja kahvi. Lopuksi Keski-Aasi-
an työn esittelyä.

Muut menot
Rauhanyhdistys: pe 9.5. klo 
19 Oulun seudun nuortenilta 
ry:llä, Tapio Kukko, seuruste-
lu, avioliitto la 10.5. klo 12 äi-
tienpäivämyyjäiset ry:llä   su 
11.5. klo 17 seurat ry:llä, Ta-
pio Kukko.
Rauhan sana:     su 18.5. klo 
15 Montin-salissa, Pekka Sil-
jander.

Tule mukaan koko perheen viikonloppuun 
Vaasassa 6.–8.6. Yhteiskyyditys, hotelli ja lähetysjuhlat. 
100 € /  50 € lapsi.  Mahdollisuus käydä Wasalandiassa 
omakust. Ilmoittaudu Oulun srk-yhtymän sivuilla tai soi-
ta lähetyssihteeri Kirsi Paavola, p. 044 5760 019.

Retki Kuhmon 
kamarimusiikki-
juhlille 23.7. 

Sitova ilmoittautuminen 
kirkkoherranvirastoon, 
p. 040 5844406 tai 
Leena Mikkoselle, 
p. 040 7543 151 
15.6. mennessä.

Hinta n. 75 euroa 
sisältää matkat, 
kaksi 
konserttilippua, 
ruuan 
ja kahvit.

Työnhakijoiden perheretki 
huvipuisto Wasalandiaan 
17.–18.6. 

Retken hinta 30 € / hlö ja alle 4-vuotiaat ilmaiseksi.
Hintaan kuuluvat matkat, majoitus leirintäalueen mökeissä, 
liput huvipuistoon ja ruokailut perillä. Alle 18-vuotiaat voivat 
osallistua huoltajan seurassa. Etusija haukiputaalaisilla perheillä. 
Ilm. Itsepalvelukirpputori Linkin kassalle 16.5. klo 16 mennessä, 
johon samalla maksetaan osallistumismaksu. Ilmoittautuneille lähetetään retkikirje.

Lasten kevätlaulajaiset 
lauantaina 10.5. klo 18 
Kiimingin seurakuntakeskuksessa. 
Kiimingin seurakunnan poikakuoron Junnut ja tyttöjen 
laulukouluryhmät esiintyvät Ulla Metsänheimon joh-
dolla, useita lapsisolisteja Alakylästä, Huttukylästä, 
Jäälistä ja keskustasta. Ohjelmassa keväisiä ja hengelli-
siä lauluja, säestää Jarkko Metsänheimo, vapaa pääsy, 
vapaaehtoinen ohjelmamaksu.

Elokuussa alkavissa 3–5-vuotiaiden 
päiväkerhoryhmissä on vielä tilaa! 

Soita kerhonumeroihin: 
Vakkurila, p. 045 6578 347, 

Kellon srk-koti, P. 045 6577 426, 
Martinniemen srk-koti, p. 045 1394 096 ja 

Jokelan vanha koulu, p. 040 5128 224. 
Lisätietoja antaa myös lapsityönohjaaja 

p. 040 5471 472 tai outi.palokangas@evl.fi

taus ja kahvit. 
Kirkkoherranvirasto suljet-
tu ke 14.5.
Puttaan Tuvan avoimet ovet 
perjantaisin klo 12–14. Terve-
tuloa päiväkahville tai -teel-
le ja tapaamaan toisia Tuval-
le tulijoita. 

Ry:n toimintaa: Haukipu-
das: äitienpäiväseurat su 
11.5. klo 17 ry:llä, radiointi, 
eläkepiiri ti 13.5. klo 13 srk-
keskuksessa, lauluseurat ke 
14.5. klo 18.30 Paula ja Ol-
li Typöllä, Jumppajussintie 7.
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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 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta.

Karjasillan
seurakunta

poille ja kummeille. Illan aluk-
si kokoonnumme yhteiseen 
hartauteen ja illan päätteeksi 
yhteiselle iltapalalle. Tule puu-
hailemaan ja tutustumaan tu-
leviin perhetuttuihin!
Taidepyhäkoulut, luonto-
pyhis, perhekerhot ja per-
hetupa lisätietoja www.ou-
lunseurakunnat.fi/perheta-
pahtumat.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 8.5. 
klo 13, Kastellin kirkko.
Eläkeläisten kerho to 8.5. 

Jumalanpalvelukset
Ks. ilmoitus.
Kastemessu su 11.5. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Mirjami Dutton, avus-
taa Heikki Karppinen, kant-
tori Eeva Holappa. Musiikis-
sa avustaa sopraano Johan-
na Kropsu. Äitienpäiväkahvit 
ja ruusut. Kolehti seurakun-
tien tyttö- ja poikatyön tuke-
miseen ja kehittämiseen Suo-
men Poikien ja Tyttöjen kes-
kuksen kautta. 

Hartauselämä
Raamattupiiri to 8.5. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Pappilan torstai-illan Raa-
mattupiiri to 8.5. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Raamattupiiri to 8.5. ja 15.5. 
klo 18, Maikkulan kappeli.
Healing Rooms rukouskli-
nikka ti 13.5. klo 18.30, Py-
hän Andreaan kirkko.  
Kristillinen meditaatio to 
8.5. ja 15.5. klo 16.15, Karja-
sillan kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri
Iltamusiikki pe 9.5. klo 19, 
Karjasillan kirkko. Ks. ilmoi-
tus.
"Sydän on ruusuja täynnä" 
– äitienpäivän runoilta Aa-
le Tynnin lyriikasta su 11.5. 
klo 18, Kastellin kirkko. Aa-
le Tynni tunnetaan eteen-
kin Kaarisilta-runostaan. Mi-
tä muuta hän onkaan kir-
joittanut? Kastellin kirkossa 
kuullaan valikoima hänen ly-
riikastaan. Runoja esittävät 
Eeva-Kaarina Sarastamo, Pir-
jo Kauppinen, Soili Hämäläi-
nen, Aila Valtavaara ja Juha 
Vähäkangas. Kanttorina toi-
mii Ilkka Järviö.
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille 
uteliaille ke 14.5. klo 18, Kas-
tellin kirkon pappila. Kevään 
2014 viimeisessä kokoontu-
misessa pohdimme novel-
leita ja lyhyitä kertomuksia. 
Kirjoina ovat Mooses Men-
tulan Musta timantti ja Ali-
ce Munron Kerjäläistyttö. Ta-
paamme syksyllä! 
Konsertti su 18.5. klo 15, Kar-
jasillan kirkko. Ks. ilmoitus.
Kahvikonsertti Yhteisvas-
tuun hyväksi la 24.5. klo 15, 
Vanha pappila. Ks. ilmoitus.

Diakonia
Aamupuuro to 8.5. ja 15.5. 
klo 9, Kaukovainion kappeli. 
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. 044 3161 579 
tai paikan päältä Karjasillan 
kirkolta.
Diakoniapiiri ma 12.5. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Diakoniaryhmä ti 13.5. klo 
14, Maikkulan kappeli. 

Lähetys
Hanna-ryhmä to 8.5. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 
Lähetyspiiri ti 13.5. klo 
17.30, Kaukovainion kappeli.
Sukanvarsi ke 14.5. klo 14, Sii-
pi – lähetyksen puoti ja paja.  

Lapset ja lapsiperheet
Perheiden puuhaillat ke 14.5. 
klo 18, Lämsänjärven leirikes-
kuksessa. Mukavaa tekemistä 
ja yhdessäoloa lapsille, van-
hemmille, mummoille, pa-

Hölkkäkirkko
sunnuntaina 18.5. klo 10 Karjasillan 
kirkossa. Messun jälkeen lähdetään 
lenkille, tai kävellen kulttuuri-
kierrokselle, sekä nautitaan 
kahvakuulatunnista 
pihamaalla.

Avoimet ovet klo 9–12 Maikkulan kappelissa ja  klo 
13–16 Kastellin kirkossa. 
Katutaidetapahtuma klo 13–16 Karjasillan kirkon ta-
kapihalla. Paistetaan lättyjä, tehdään katuliiduilla per-
heen pienimpien kanssa taidetta iloisen kevätmusiikin 
säestyksellä.
Kahvitarjoilu Kaakkurin City-Marketin pihalla klo 
12–14 ja 17–19, satutuokio Kaakkurin kirjastossa klo 
11.30–14, avoimet ovet Pyhän Andreaan kirkossa klo 
9–11 ja 12.30–14.30.

torstaina 8.5.

Iltamusiikki 
perjantaina 9.5. klo 19 Karjasillan kirkossa. 

Emilia Soranta, urut. Suuria romantiikan aikakauden 
urkusävellyksiä. Julius Reubken, Max Regerin sekä Jo-
hannes Brahmsin musiikkia. Vapaa pääsy.

Kahvikonsertti 
Yhteisvastuun hyväksi 
lauantaina 24.5. klo 15 Vanhassa pappilassa.

Tule viihtymään yhteisvastuun hyväksi keväisenä lau-
antaina kahvin, leivonnaisen ja hyvän musiikin parissa 
vanhan pappilan kauniissa miljöössä. Noora ja Katama-
raani -bändi soittaa soulpoppia folkmaustein. Mukana 
myös pastori Mirjami Dutton. Vapaaehtoinen maksu 
yhteisvastuun hyväksi. Järjestää Karjasillan seurakunta.

Ohjelma 10€,
 Tervetuloa!

Cantio Laudis
Kaisa Ranta
Joose Vähäsöyrinki

Ilpo Laspas
Tomi Luimula
Olli Heikkilä

kuoro
sopraano
baritoni

urut
patarummut
musiikinjohto

Johannes Brahms (1833-1897)

Oulun Karjasillan kirkossa su 18.5. klo 15

Ein deutsches
Requiem

Äitejä juhlitaan sunnuntaina 
kirkoissa ja kappeleissa

Messun jälkeen äideille jaetaan ruusut 
ja nautitaan kakkukahvit.

Messu su 11.5. klo 10, Karjasillan kirkko. 
Toimittaa Satu Kreivi-Palosaari, avustavat Kimmo Kiek-
si, Maija Konttinen, Nina Niemelä, kanttorina Eeva Ho-
lappa. Musiikissa avustaa sopraano Mari Klemettilä. 
Messu su 11.5. klo 10, Kastellin kirkko. 
Toimittaa Esa Nevala, avustaa Juha Vähäkangas, kant-
torina Ilkka Järviö. 
Messu su 11.5. klo 12, Kaukovainion kappeli. 
Toimittaa Satu Kreivi-Palosaari, avustaa Nina Niemelä, 
kanttorina Ilkka Järviö. 
Messu su 11.5. klo 12, Maikkulan kappeli. 
Toimittaa Esa Nevala, avustaa Erja Järvi, kanttorina Ti-
mo Utsjuhov. 
Messu su 11.5. klo 12, Pyhän Andreaan kirkko. Toimit-
taa Mirjami Dutton, avustaa Heikki Karppinen, kant-
tori Eeva Holappa. Musiikissa avustaa sopraano Johan-
na Kropsu.

klo 13, Karjasillan kirkko. 
Eläkeläisten kerho ma 12.5. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Seurakuntakerho ti 13.5. klo 
14, Höyhtyän palvelukeskus, 
mummonkammari. 
Eläkeläiskerho to 15.5. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 

Muut menot
Siionin kevätveisuut ma 
12.5. klo 19, Kaukovainion 
kappeli. Oulun seudun vir-
sikuoro. Puhe Esko Laukka-
nen. Teetarjoilu klo 18.30.

Kouluun lähtevien siunaaminen 
ti 13.5. klo 18 Karjasillan kirkko
ke 14.5. klo 18 Maikkulan kappeli
ma 19.5. klo 17.30 ja klo 19, ti 20.5. klo 17.30 ja klo 19
Pyhän Andreaan kirkko
to 22.5. klo 18 Kastellin kirkko. 
Kouluun lähtevällä lapsella ja hänen perheellään 
on edessä uusi elämänvaihe. On aika valmistautua 
koulutielle. Haluamme olla kutsumassa tulevia 
ekaluokkalaisia ja heidän perheitään, erityisesti 
Kastellin alueelta, Taivaan Isän siunattaviksi. Siunaus on
Taivaan Isän huolenpidon ja varjeluksen toivottamista. 
Lämpimästi tervetuloa!

Päiväkotien kevätkirkot 
ti 13.5. klo 9 ja klo 10.15 Kastellin kirkko
pe 16.5. klo 9.15 ja 10.15, ti 20.5. klo 9.15 ja 10.15 
Maikkulan kappeli
ti 20.5. klo 9 ja klo 10.15 Karjasillan kirkko
to 22.5. klo 9.30 ja 10.30, pe 23.5. klo 9.30 ja klo 10.30 
Pyhän Andreaan kirkko
pe 23.5. klo 9 ja klo 10 Kaukovainion kappeli.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

Oulujoen 
seurakunta

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

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
avoinna sop.muk. 
virasto, p. 040 5239 723
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 8.–15.5.2014

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

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu, 3. sunnuntai pääsiäi-
sestä su 11.5. klo 10, Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, lukukappaleiden 
lukija ja ehtoollisen avusta-
ja Minna Salmi, kanttorina 
Tuomo Kangas. Kirkkokah-
vit toimitalolla. Radioidaan, 
Radio Dei.

Jumalanpalvelukset
Hartaus to 8.5. klo 11.30, 
Teppola. Jukka Joensuu
Hartaus ke 14.5. klo 13.30, 
Salonkartano. 

Seniorit
Kyläkamarin lauluhetki ke 
14.5. klo 12, Toimitalo, Vat-
tukuja 2. Jukka Joensuu, Tuo-
mo Kangas.
Seurakuntakerho to 15.5. 
klo 11, Toimitalo, Vattuku-
ja 2. Riitta Markus-Wikstedt, 
Jukka Joensuu.
 

Musiikki ja kulttuuri
Negrospirituaalikonsertti  
su 18.5. klo 15–16, Pyhän 
Kolminaisuuden kirkko. Uu-
si Ääni/ Taru Pisto, Askeleet/ 
Marjo Irjala sekä Outi ja Ve-
sa Äärelä.

Lapset ja lapsiperheet
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja heidän hoitolapsil-
leen to 8.5. klo 9–10.30. 
Perhekerho Repussa ti 13.5. 
klo 9.30–11, Seurakunnan 
kerhotila Reppu. 
Salopään perhekerho ti 
13.5. klo 9.30–11, Salonpään 
kylätalo. 

Oulunsalon 
kirkkoherran 
tehtäviä hoitaa 
vt. kirkkoherra, 
kappalainen Minna Salmi,
p. 044 7453 846, 
minna.salmi@evl.fi.

Jumalanpalvelukset
Messu su 11.5. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Sanna 
Jukkola, avustaa Pentti Kor-
tesluoma, kanttorina Lauri 
Nurkkala. 
Messu ja äitienpäiväjuhla 
su 11.5. klo 12, Hintan seura-
kuntatalo. Ks. ilmoitus. 
Sanajumalanpalvelus su 
11.5. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa teol. yo Juha Hän-
ninen, saarna Pertti Lahti-
nen,  kanttorina Anja Hyyry-
läinen, lapsikuoro. Äitienpäi-
väkahvit. 
Messu su 11.5. klo 10, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Leo 
Rahko. Äitienpäiväkahvit. 

Diakonia
Diakoniapiiri to 8.5. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 040 7033 
690. Muissa asioissa yhteys 

oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Diakonian aamu ma 12.5. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.
Diakonian aamu ti 13.5. klo 

9.30–10.30, Yli-iin seurakun-
tatalo. Tarjolla maksuton aa-
mupuuro kaikenikäisille.

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret_tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, pyhäkoulu, perheker-
hot, perhekahvilat, muskarit 
ja nuorten kerhot.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 8.5. 
klo 14, Metsolan Hovi. 
Porinakerho ma 12.5. klo 10, 
Vanhusten rivitalon kerho-
huone. 
Eläkeläisten kerho ma 12.5. 
klo 13, Saarelakoti, Takalah-
dentie 11

Muut menot
Fransupiiri ti 13.5. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja heidän hoitolapsil-
leen to 15.5. klo 9–10.30. 

Varhaisnuoret
Varkkarien avoin kesäloma 
Reppu arkipäiville 2.–13.6. 
klo 10–15. Päivätoimintaa: 
mahdollisuus pelaamiseen, 
askarteluun ja yhdessä te-
kemiseen ohjaajien kanssa. 
Sään salliessa ollaan myös 
ulkona. Ennakkoilmoittau-
tumista ei tarvitse. Lisätieto-
ja Annelilta, p.  044 7453 852. 
Varkkarien päiväleiri ti–to 
17.–19.6, Umpimähkän lei-
rikeskus. Leirillä leikitään ja 
touhutaan yhdessä ohjaa-
jien kanssa, välillä syödään 
lämmin ruoka. Leiripäivät 
ovat klo 9–15, yhteiskulje-
tusta ei ole. Ilmoittautumi-
set 2.6. mennessä osoittees-
sa: www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo. Lisätietoja Annelilta, 
p.  044 7453 852. 

Kuorot ja kerhot
Uusi Ääni to 8.5. klo 18–20, 
Oulunsalon kirkko. 
Lapsikuoro ke 14.5. klo 17
Mieskuoro ke 14.5. klo 18–

Ruumis, henki, sielu 
-luentosarjan kolmas ilta 
20.5. klo 18 Myllyojan seurakuntatalolla 
liikuttaa sieluamme, henkeämme ja ruumistamme. 
Meditatiivisen tanssin askelissa Pyhä puhuu ruumiissam-
me, rukous kehossamme kielellä, mitä sanat eivät tavoi-
ta. Tanssia ja kehorukousta ohjaa Satu Saarinen. 

Seurakuntapäivä torstaina 8.5. 
Seurakunnan työntekijöitä tavattavissa 
kahvikupposen äärellä klo 13–17 Hintan Salessa, 
Myllyojan ostoskeskuksessa, Ylikiimingin 
S-marketissa ja Yli-Iin Salessa.
Tervetuloa keskustelemaan ja juttelemaan 
ajankohtaisista aiheista, tai vain juomaan kahvia 
ja mehua! Tapahtuma on osa Oulun seurakuntien 
jalkautumispäivää. 

3. vaalisijalle asetetun Karjasillan 
seurakunnan kappalaisen Petri 
Satomaan vaalinäyte Oulunsalon 
kirkon messussa su 11.5. klo 10.
Ehdokkaan kyselytunti on messun 
jälkeen kirkossa, kirkkokahvit 
Oulunsalon seurakunnan Toimitalolla.
Varsinainen vaalipäivä su 25.5.2014.
Ennakkoäänestys 19.–23.5.2014.
•  Oulunsalon kirjastossa, Karhuojantie 2, 

ma 19.5., to 22.5. ja pe 23.5. klo 14–18.
•  Salonpään koululla, Keskipiirintie 9, 

ti 20.5. klo 14–18.
•  Niemenrannan koululla, Nuottamiehentie 1, 

ke 21.5. klo 14–18.

Kotiäänestys 19.–23.5.2014
Kotiäänestystä tarvitseva (esim. henkilö, jolla on rajoittunut 
liikuntakyky) voi kysyä lisätietoja ja pyytää kotiäänestystä 
viim. 16.5. kirkkoherranvirastosta p. 08 514 2700.

Äänioikeutettuja ovat täysi-ikäiset Oulunsalon 
seurakunnan jäsenet.

TUTUSTU EHDOKKAISIIN VERKKOSIVUILLAMME: 
www.oulunseurakunnat. /vaali

Oulunsalon seurakunnan 
kirkkoherranvaali 

Usko antaa rohkeuden, 
evankeliumi voiman 
ja yhteistyö ilon tehdä 
työtä lähimmäisten ja 
seurakunnan parhaaksi.”

“

n

sun 

ooolla.

19.–23.5.2014 Toimitalossa ja

Messu ja äitienpäiväjuhla 
sunnuntaina 11.5. klo 12 Hintan seurakuntatalossa. 

Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
kanttori Lauri Nurkkala, 
Juha Richter, saksofoni. 
Kirkkokahvit ja äitienpäiväjuhla. 
Äitien kukitus. 
Juhlassa Typen Lauluveikot laulavat,
äidin haastattelu: Helena Jarva, 
laulu: Samuli Paldanius, 
juhlapuhe: Matti Ahde. 
Yhteistyössä Oulujoen seurakunta ja 
Hintta-Parkkisenkankaan pienkiinteistöyhdistys. 

Perinteiset hautausmaiden 
siivoustalkoot Yli-Iissä
Ma 12.5. klo 17 alkaen Tannilan hautausmaalla
Ti 13.5. klo 17 alkaen Jakkukylän hautausmaalla
Ke 14.5. klo 17 alkaen Kirkonkylän hautausmaalla

Liikuta minua-tapahtuma 
Ikäihmisten ulkoilupäivä 
tiistaina 13.5.klo 13–15 Metsolan Hovissa. 

Liikunnallinen iltapäivä ikäihmisille. Iloa ja vaihtelua ar-
keen. Tule sellaisena kuin olet, apuvälinen ei ole este 
osallistumiselle. Mukana on vapaaehtoisia, jotka aut-
tavat tukea kaipaavia liikunnassa. Tapahtumassa liikun-
taa, askartelua makkaranpaistoa, muurinpohja lättyjä ja 
mukavaa yhdessä oloa. Järjestää Oulujoen seurakunnan 
diakoniatyö ja Metsolan Hovi.

Musiikki ja kulttuuri
Laulukerho to 8.5. klo 10–12, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Lähetys
Piispankamari pe 9.5. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-
tupa. Lähetyksen kirpputori-
kahvila avoinna perjantaisin.

Pe r t t i  L a h t i n e n

Varkkarien kevätretki
lauantaina 24.5.
Varkkarien kevätretki tehdään tänä vuonna Maalaiskar-
tano Pihkalaan. Retki sisältää hauskoja aktiviteetteja ja 
hyvää ruokaa. Retki on koko päivän retki ja sinne mat-
kataan yhdessä linja-autolla. Ilmoittautumiset 16.5.men-
nessä osoitteessa: www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Mu-
kaan mahtuu 50 lasta. Retken hinta 10 €. Tarkemmat tie-
dot lähetetään osallistujille leirikirjeenä. Lisätietoja An-
nelilta, p. 044 7453 852. Varaa pian oma paikkasi!

Seurakunnan 
työntekijöitä 
tavattavissa 

kauppakeskus 
Kapteenissa 

ja sen edustalla 
to 8.5. kello 10–18. 
Makkaranmyyntiä 

Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi sekä musiikkia.

 
Hautausmaatalkoot 

to 8.5. kello 10. 
Ruokailu talkoolaisille 

kello 11.30.

19, Oulunsalon kirkko. 

Muut menot
Kirkonkylän ry:n toimintaa:  
myyjäistavaroiden vast.otto 
ja ruokailu la 10.5. klo 12.30.  
ja äitienpäivämyyjäiset klo 
13. Äitienpäiväjuhla su 11.5. 
klo 14 Jari Kupsala.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Kirkot

tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset  
Ekumeeninen jumalanpal-
velus to 8.5. klo 19, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Veijo Koi-
vula ja ekumeeninen työryh-
mä.
Tyhjän sylin messu la 10.5. 
klo 18, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Toimittaa Jonna Piirai-
nen, avustaa Satu Kreivi-Pa-
losaari, kanttorina Anu Arvo-
la-Greus. Ilta lapsettomille ja 
lapsensa menettäneille.
Messu su 11.5. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Päivi Jus-
sila, avustaa Sanna Parkki-
nen, kanttorina Heikki Jäm-
sä. Mukana iltarippikoulu-
ryhmä.
Messu su 11.5. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Anu Ojala, avustaa An-
na-Leena Häkkinen, kantto-
rina Tommi Hekkala. Kuoro 
D´amen. Pyhäkoulu saarnan 
aikana.
Messu su 11.5. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Pasi Kurikka, avustaa Jonna 
Piirainen, kanttorina Anu Ar-
vola-Greus.
Sanajumalanpalvelus su 
11.5. klo 12, Pateniemen kirk-
ko. Toimittaa Ulla Mitrunen-
Nyyssönen, kanttorina Heik-
ki Jämsä. Pyhäkoulu saarnan 
aikana.
Iltamessu su 11.5. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa teol. yo. At-
te Tolonen, kanttorina Taru 
Ängeslevä. Messussa Taizé-
lauluja ja hiljaisuutta.
Viikkomessu ke 14.5. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Lau-
ri Kujala, kanttorina Taru Än-
geslevä.

Hartauselämä
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 8.5. ja 15.5. klo 12.30, Tui-
ran kirkko. Vetäjänä pastori 
Riitta Louhelainen.
Musiikillinen hartaushetki 
to 8.5. klo 19, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Raamatunlu-
kua, mietiskelyä, rukousta 
ja musiikkia. Mukana Jonna 
Piirainen, Kirsi Merenheimo-
Mäenpää, Paula Kyllönen se-
kä Tuiran kanttorit Anu Ar-
vola-Greus, Raakel Pöyhtäri, 
Taru Ängeslevä, Heikki Jäm-
sä ja Tommi Hekkala.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. 044 3161 412. 
Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyönteki-
jään.
Työttömien ateria pe 9.5. 
klo 12–13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Diakonian vapaa-
ehtoisten valmistama lou-
nas 2 €.
Juttutupa ma 12.5. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Juttutupa on kohtaamis-
paikka kaikenikäisille! Tar-
jolla hartaus ja kahvia viikon 
aluksi. Lisätietoja diakonis-
sa Saila Luukkonen, p. 040 
5747 092.
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ke 14.5. klo 
10, Tuiran kirkko. Tilaisuus 
maksuton. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 15.5. klo 12, Ra-
jakylän seurakuntakoti. Ate-
rian hinta 2€. 

Lähetys
Puutyökerho ma 12.5. klo 9, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa. 

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalente-
ri/lapset ja lapsiperheet, löy-
tyvät päiväkerhot, pyhäkou-
lut, perhekerhot, varhaiskas-
vatuksen musiikkiryhmät ja 
nuorten kerhot.
Puistopyhäkoulu to 15.5. klo 
13–13.30 Kaijonharjun kes-
kusleikkipuistossa. Perhei-
den puistopyhäkoulussa lau-
letaan, hiljennytään ja puu-
haillaan luonnon helmassa. 
Sadevaraus. Lisätietoja Anu 
Hannula, p. 044 3161 718.

Nuoret
Nuorten Draamaryhmä to 
8.5. klo 18, Tuiran kirkon 
nuorisotila. Ryhmää vetä-
vät nuorisotyönohjaaja Mar-
ja Manelius, p. 040 5245 944 
ja pastori Jaakko Syynimaa.
Kaijonharjun nuokkarin yö-
kahvila pe 9.5. klo 20, Kai-
jonharjun Nuorisotalo. Nuor-
ten yökahvila yhteistyössä 
kaupungin nuorisotoimen 
kanssa. Päihteetön, savuton,
energiajuomaton. Pelailua, 
vapaata oleskelua, kavereita,
illassa joku yllärijuttu, kahvia
ja pullaa. Lisätietoja vs. nuo-
risotyönohjaaja Sanna Park-
kinen, p. 050 3408 982.
Nuorten Avarit ke 14.5. klo 
18, Tuiran kirkon Nuorisotila. 
Avointen ovien ilta, jossa voi 
tavata kavereita, pelailla, ju-
tella, tarjoilua. Lisätietoja vs. 
nuorisotyönohjaaja Sanna 
Parkkinen, p. 050 3408 982.

Nuortenilta to 15.5. klo 
18, Tuiran kirkon nuorisoti-
la. Nuorten teemallinen il-
ta nuorisotilassa. Ilta alkaa 
varttikirkolla kirkossa. Lisä-
tietoja vs. nuorisotyönohjaa-
ja Sanna Parkkinen, p. 050 
3408 982.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Taizé-rukoushetki Pyhän 
Luukkaan kappelissa to 15.5. 
klo 18. Jätä hetkeksi kiire ja 
melu ja astu kappelin rau-
haan. Rukoushetkessä on 
Taizé-lauluja, hiljaisuutta ja 
raamatuntekstejä. 

Seniorit
Eläkeläisten retki to 22.5. 
Ranualle. Lähde mukaan Tui-
ran seurakunnan eläkeläis-
ten retkelle Ranuan eläin-
puistoon. Lähdemme mat-
kaan Tuiran kirkolta klo 8.30 
ja Pyhän Tuomaan kirkolta 
klo 8.40. Matkalla vierailem-
me Ranuan kirkossa ja ruo-
kailemme Polar Bear Restau-
rant -ravintolassa. Retken 
hinta 40 € maksetaan linja-
autossa. Ilmoittautumiset 
kerhoissa tai Paula Kyllönen, 
p. 040 7235 880 ja Aino-Liisa 
Ilkko, p. 040 7510 064.

Leirit ja retket
Kevätretki työttömille ja 
vähävaraisille lapsiperheil-

Äitienpäiväjuhla 
Äitienpäivänä 11. toukokuuta 

alkaen kello 13 Terva-Toppilan koululla 
(Yläkoulu, Koskelantie 49)

Ohjelmassa:
Äitien kukitus, Napero-kuoron laulua,

 puhe ja runo äideille,
 yhteislaulua ja täytekakkukahvit.

  Tervetuloa

Järjestäjät: 
Terva-Toppilan koulu, vanhempainyhdis-

tys Vanne, Toppilan Toukokuu työryhmä ja 
Tuiran seurakunta 

Laulava 
lapsi
Lasten oma lauluhetki

Laulamme yhdessä lasten virsiä. 
Hetki kestää puoli tuntia. Tervetuloa!

9.5. klo 9 Tuiran kirkossa
9.5. klo 10 Pyhän Tuomaan kirkossa
22.5. klo 9 Pyhän Luukkaan kappelissa
22.5. klo 10 Pateniemen kirkossa

KAUNEIMMAT KOULULAULUT
perjantaina 9.5. klo 18 Pyhän Tuomaan kirkossa

Mukana kanttori Raakel Pöyhtäri, sekakuoro Tuike,
sekä pastori Ulla Mitrunen-Nyyssönen.

Tilaisuuden jälkeen kahvitarjoilu,
järjestää Tuiran Missio-nuoret.

Lämpimästi tervetuloa!

Poikaleiri  
Vasamolla  
2.–.4. kesäkuuta

Lähde mukaan Tuiran
seurakunnan järjestämälle  
8–12-vuotiaiden poikien leirille 
Ylikiimingin Vasamolle. 
Ohjelmassa kesäistä menoa ja meininkiä. 

Leirin hinta on 30 euroa.
Ilmoittautuminen 1.–20.5. 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo
Etusijalla leirille ovat Tuiran seurakunnan jäsenet. 
Lisätiedot leirin ohjaajilta: Matti Ketola, p. 040 5747 069 
ja Pekka Jarkko, p. 040 5747 068.

le Alahärmän PowerParkkiin 
la 10.5. klo 8–22. Matkan ai-
kana tutustumme myös Ala-
härmän seurakuntaan ja 
käymme Alahärmän Taimis-
tolla, jossa on mahdollisuus 
ostaa äitienpäivä- ja kesäkuk-
kia. Matkan hinta alle 135 cm 
lapsi 15 € ja lapset yli 135 cm 
ja aikuiset 20 €. Matkan hin-
taan kuuluu bussikyyti, lou-
nas ja ranneke huvipuistoon. 
Paluumatkalla pysähdytään 
kahville, joka on omakustan-
teinen. Etusijalla Tuiran seu-
rakunnan alueella asuvat per-
heet. Ilmoittautumiset 9.5. 
mennessä diakoni Sami Riipi-
nen, p. 040 5747 149. Matkal-

la mukana diakonit Sami Rii-
pinen ja Heli Mattila.

Muut menot
Käsityökerho ma 12.5. klo 
12, Tuiran kirkko. Tule teke-
mään käsitöitä hyvään seu-
raan Tuiran kirkolle. Ota mu-
kaan oma kahvimuki sekä 
lankaa ja virkkuukoukku.
Kivikerho ti 13.5. klo 10, Py-
hän Tuomaan kirkko. Tule 
opettelemaan korukivien hi-
ontaa ja tekemään kivistä ko-
ruja. Kerhossa opastetaan al-
kuun. Kerho kokoontuu kir-
kon kellaritiloissa. Pääovelta 
oikealle kiertäen löytyy por-
taat alas. 

Seurakunnan 
jalkautumispäivän 
tapahtumia 
torstaina 8.5., 
lämpimästi tervetuloa!
Tarjolla kahvia ja purtavaa, 
laulua sekä vapaata keskustelua.

Koskelan seurakuntakoti 
klo 18–19.30, nuotioilta, lättyjen paistoa.
Kaijonharjun keskusta, torialue
klo 11–19, juttutupa-teltta.
Kasteheinänpuisto, Kuivasranta 
klo 9.30–10, puistopyhäkoulu.
Kuivasjärvi, Helmipöllönpuiston leikkipuisto 
klo 14 ja 15, perheiden lauluhetki.
Kuivasjärvi, Karjakentänpuiston leikkipuisto 
klo 14 ja 15, perheiden lauluhetki.
Pateniemen tori klo 16–18.
Puolivälinkangas, S-marketin piha klo 14–18.
Rajakylän ostoskeskus, tori 
klo 11–14, soppatykki, tarjolla hernekeittoa. 
Ritaharjun leikkipuisto klo 9.30–10, puistopyhäkoulu.
Toppilan keskus/tori, Paakakatu 
klo 12–15,  ilmaiset arpajaiset.
Tuiran tori klo 13–18.
Yliopiston aula. Pöytälätkää pastorien kanssa yliopis-
tolla. Voita pappi lätkässä! Palkinnoksi (sekä lohdutus-
palkinnoksi) kahvia, pullaa sekä keskustelua kaikesta 
maan ja taivaan väliltä. 
Pyhän Luukkaan kappeli klo 19, musiikillinen hartaus-
hetki; raamatunlukua, mietiskelyä, rukousta ja musiikkia.
Tuiran kirkko klo 19, ekumeeninen jumalanpalvelus.
Pyhän Tuomaan kirkko klo 19, nuoren seurakunnan 
veisujen lauluilta. Tule retroilemaan rakastettujen ri-
parilaulujen parissa, olipa ripille pääsystäsi aikaa sitten 
vuosi tai vaikkapa 30 vuotta. Jos et ole vielä riparia käy-
nytkään, niin tule treenaamaan valmiiksi!
Linnanmaan marketin piha-alueella ei ennakkotie-
doista poiketen ole juttutupa-telttaa.  
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Menot Oulun seurakunnissa 8.–15.5.2014

Hailuoto
Seurakunnissa tapahtuu 8.–15.5.2014

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 
Martti Arkkila 
p. 040 5199 600
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

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

Kastettu: Mette Amelie 
Kivioja (Pyhäntä), 
Eeli Lauri Antero 
Kauranen (Piippola), 
Juuli Hilla Anneli Räty 
(Pulkkila).
Kuollut: Mauno 
Benjami Mäkelä 89 
(Kestilä).

Ystävänkammari ke 14.5. 
klo 10 Kestilän srk-kodissa.
Järvikylän diakoniakylätoi-
mikunnan vierailu ke 14.5. 
klo 13 Pihlajistossa. 
Pyhännän Vanhustentalo-
yhdistys ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous to 15.5. 
klo 14.30 Takojantie 3 kerho-
huoneella. 
Naistenpiiri pe 16.5. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
III leirin ryhmäytymislau-
antai 17.5. klo 9–14 Pulkki-
lan srk-talossa.
Ehtoollishartaus pe 9.5. klo 
14 Pohjantähdessä, su 11.5. 
klo 14 Pihlajistossa, pe 16.5. 
klo 13 Koivulehdossa.

Sanajumalanpalvelus su 
11.5. klo 10. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell. Äi-
tienpäiväkahvit.

Yhteislaulutilaisuus Saa-
renkartanossa to 8.5. klo 
14, mukana Sirkeät Sirkutta-
jat. SPR:n ystäväpalvelu tar-
joaa kahvit.
Raamattu- ja rukousilta ti 
13.5. klo 18 Raili Haapalalla, 
Rantatie 64.

Viikkotoiminta
Päiväpiiri 

maanantaisin 
klo 13.30–15 palveluko-

ti Saarenkartanossa.
Päiväkerho 

(3–5-vuotiaat) 
keskiviikkoisin 

klo 9.30–11.30 kirkon 
kerhotilassa.

Musiikkikerho 
koululaisille 

keskiviikkoisin 
klo 14.30–15.30 

kirkolla.
Kaikenikäisten 

kaverikerho torstaisin 
klo 10–11.30 kirkolla.

Kirkkokuoro 
torstaisin klo 18–19.30 

kirkolla.

Kirkkoherran-
virastossa
palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380.

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

Erityisdiakonia

KEHITySVAMMAISET
Perhepiiri to 8.5. Vanha pappila, Jössensali. Ryhmä van-
hemmille, joilla on kehitysvammainen lapsi.
Tainan tahdit ma 12.5. klo 13, Tahkokangas, juhlasa-
li. Musiikkia, virsiä ja hartaus kanttori Taina Voutilai-
sen johdolla.
Kehitysvammaisten aikuisten kesäleiri pe 4.7.–su 6.7, 
Rokuan leirikeskus. Leirillä on mukavaa tekemistä, ul-
koilua, yhdessäoloa. Leirin hinta on 47 €, joka sisältää 
majoituksen, kuljetuksen ja ruokailut. Etusija on en-
si kertaa leirille tulijoille. Ilmoittautuminen 5.5. alkaen 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai p. 040 5156 935 An-
ne Kellokummulle.

KuuLOVAMMAISET
Ystäväilta to 8.5. klo 15.30, Palvelukeskus Runola. 
Hyvä tietää -luento pe 9.5. klo 9.30, Keskustan seura-
kuntatalo. Kuurojenpappi Urpo Luokkala kertoo van-
han testamentin Psalmien kirjasta.
Lähetyspiiri ma 12.5. klo 14, Keskustan seurakuntatalo. 
Aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri to 
15.5. klo 13.30, Keskustan seurakuntatalo. 

NäKöVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu-ja keskustelupiiri to 8.5. klo 
13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sali. Pyhää kirjaa lukien 
ja mietiskellen. Kahvittelua ja seurustelua unohtamat-
ta. Joka kerta avautuu ja jotain. Tule mukaan! Opasys-
tävä on vastassa klo 12.30 alkaen pihalla. 

päIHDETyö
Naistenryhmä pe 9.5. klo 13–15, Keskustan seurakun-
tatalo/Monitoimisali. 
Päihdetyöntekijän päivystys tiistaisin klo 9–11, Dia-
koniset erityispalvelut. Huomaa uusi osoite, Puusepän-
katu 4, 2. kerros.
Tavoiteryhmä ti 13.5. klo 13.30–15, Keskustan seura-
kuntatalon monitoimisali. Huomaa uusi kokoontumis-
paikka ja aika. Keskusteluryhmä päihdeongelman kans-
sa kipuileville miehille ja naisille. Lisätietoja diakonissa 
Tellervo Kianto, p. 040 7564 022.
Naistenryhmän ja Tavoiteryhmän kevätleiri pe 23.5. 
klo 10–su 25.5 klo 12, Vasamon leirikeskus. Naistenryh-
män ja Tavoiteryhmän kevätleiri. Etukäteisilmoittautu-
minen ryhmissä.

English Service on Sunday 11th of May at 4 pm. in St. 
Luke's Chapel. Sunday school for children. 
Englanninkieliset seurat su 11.5. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu lapsille.

Kansainvälisyys

Meijän Olokkari 
torstaisin klo 16–18 

Keskustan seurakuntatalossa. 

Kaikille avoin 
seurakuntien 
vapaaehtoistyön 
järjestämä 
kohtaamispaikka 
Suurella Sydämellä 
-toiminnan pohjalta 
monitoimisalissa. 

Leirit ja retket
Aikuisten mielenterveysleiri 
ma–ke 19.–21.5. Isoniemen leirikeskuksessa. 

Omatoimisesti pärjääville. Ohjelmassa hartauksia, 
ruokailua, kahvia, ulkoilua, yhdessäoloa, yhteislaulua 
ja leirijumalanpalvelus. 

Lisätietoja: diakonissa Seija Lomma, p. 040 5793 247, 
diakonissa Heli Puuperä, p. 040 5898 362 ja 
Sanna Karppinen, p. 040 7376 955.

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma–ke, pe klo 10–14, 
Nokelantie 48 B, käynti Latokartanontien puolelta,  
p. 044 3161 720. 

kassillinen kierrätystavaraa 5 €! 
Puodista kirpputoritavaraa ja uusia pajan tuotteita, 
tarjolla myös kahvia. Pajassa tehdään käsitöitä ja as-
karrellaan. Lahjoituksia otetaan vastaan. Tervetuloa 
vapaaehtoistoimintaan ja ostoksille!

Jeesuksen vertaukset pe 9.5. klo 12–13 Siivessä. Pal-
velijoille uskotut rahat, Erja Järvi 
 

Puttaan Tuvassa avoimet ovet perjantaisin klo 12–14, 
osoitteessa Kirkkotie 10 E. Tule istahtamaan, nautti-
maan jokimaisemasta, tekemään käsitöitä tai luke-
maan lehtiä. Lähetystyön käsityömyyntiä. 

Matka Suomen Lähetysseuran valtakunnallisille 
lähetysjuhlille pe–su 6.–8.6. Vaasaan. Matkan hin-
ta 100 € sisältää linja-automatkan, vakuutuksen Ou-
lun ev.-lut. seurakuntien jäsenille sekä majoituksen 2 
hh:ssa Omenahotellissa, alle 12-vuotiaat lapset 50 €. 
Huom! hotellissa ei aamiaistarjoilua, mutta huoneissa 
jääkaappi, mikro ja vedenkeitin. Lauantaina mahdolli-
suus käydä Wasalandiassa, hinta n. 16 €. Sitovat ilmoit-
tautumiset 16.5. mennessä www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo. Ilmoittautuneille lähetetään retkikirje. Lisätieto-
ja www.lahetysjuhlat.fi tai matkanjohtajilta Ulla Mäki-
nen, p. 040 5065 511 ja Kirsi Paavola, p. 044 5760 019.

Remonttiale toukokuun ajan: 

Vartti Oiva Paloheimon lyriikkaa 
Siiven suojissa tiistaina 13.5. klo 12–12.15. 
Lukijana Juha Vähäkangas. Vapaa pääsy.

Hautausmaan 
ja kirkon ympäristön 

siivoustalkoot 
pe 16.5. 

(Varapäivä pe 23.5.)

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Voita pappi lätkässä! to 8.5.  klo 11–13, Oulun yliopis-
ton keskusaula. Tule pelaamaan pöytälätkää pastorien 
kanssa. Palkinnoksi (sekä lohdutuspalkinnoksi) kahvia, 
pullaa sekä keskustelua kaikesta maan ja taivaan väliltä. 
Nuorten aikuisten raamis to 8.5. klo 18–19.30, Vanha 
pappila, Jössensali. 
Kolomio pe 9.5. klo 16.30–18, Dom second hand, Ase-
makatu 6. Tule istahtamaan hetkeksi, rupattelemaan 
ja halutessasi askartelemaan Kolomioon! 
Tuomioklubi pe 9.5. klo 19–24, Keskustan seurakunta-
talo. Nuorten aikuisten yökahvila Tuomioklubi joka toi-
nen perjantai, parittomilla viikoilla klo 19–24.
Taizé-rukoushetki Pyhän Luukkaan kappelissa to 15.5. 
klo 18. Jätä hetkeksi kiire ja melu ja astu kappelin rau-
haan. Rukoushetkessä on Taizé-lauluja, hiljaisuutta ja 
raamatuntekstejä. 
K18-ilta pe 16.5. klo 18.30–21 Suvelan leirikeskus. Kut-
summe mukaan kaikkia yli 18-vuotiaita seurakunta-
laisia viettämään iltaa konsertin, iltapalan ja yhdes-
säolon merkeissä. Tarjoilujen vuoksi ilmoittaudu ja il-
moita mahdollinen ruoka-allergiasi tekstiviestillä 11.5. 
mennessä Jussille, p. 040 7431 903. 
Lenkkiryhmä, to 15.05. klo 18. Keskustan seurakunta-
talo. Torstaisin parillisilla viikoilla klo 18–20. Käymme 
tunnin reippailulla, jonka jälkeen nautimme iltapalas-
ta ja hartaudesta. Tervetuloa!
 
JäRJESTöT
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat to 
8.5. klo 19, Körttiksellä, Välivainiolla, os. Luokotie 5 A 5. 
Evankelisten nuorten aikuisten ilta pe 9.5. klo 18–21, 
Heinätorin seurakuntatalo. Valoa pimeyteen – rohkai-
sun sanaa nuorilta seurakunnilta, Niilo Pesonen
OPKOn opiskelijailta la 10.5. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Naisen tehtävät seurakunnassa, Pauliina Pylvänäinen
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 12.5. klo 
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. Kevätjuhla
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 14.5. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Pari suhteessa, Laura 
ja Tuomas Lempinen
Uusheräyksen opiskelija- ja na-ilta to 15.5. klo 19, 
Paikka: Anu ja Toni Halunen, Hanhitie 17 GB 14, Höyh-
tyä. Anna Lahtinen. 
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kirkonmäellä. Ilmoittautumi-
set 14.5. mennessä Marjolle 
p. 045 6381 973. Järjestää Lu-
mijoen, Limingan ja Tyrnävän 
seurakunnat.
Rauhanyhdistys: Pe 9.5. klo 
19 nuortenilta ry:llä, raamat-
tuluokka 5.–6.-lk A&S Viini-
kalla ja 7.–8.-lk Saukolla. Su 
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www.hailuodonseurakunta.fi
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

eurakunnissa tapahtuu 8.–15.5.2014

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Yhteystiedot
Kirkkoherran puhelinpäivystys 
maanantaisin klo 9–13, p. 040 7430 371.
Diakonissan puhelinpäivystys maanantaisin klo 9-11, 
p. 040 7430 382.
Kirkkoherranvirasto toimii ajanvarausperiaatteella 
suoraan työntekijöiden numeroista tai p. 044 334 0380.
Virkatodistukset ja sukuselvitykset saat Oulun 
keskusrekisteristä, p. (08) 3161300.

Työntekijöiden yhteystiedot
Kirkkoherra Timo Juntunen, 040 7430 371, 
timo.juntunen@evl.fi
Kanttori Kaisamarja Stöckell, 040 7430 381, 
kaisamarja.stockell@evl.fi
Diakonissa Marja Rantasuomela, 040 7430 382, 
marja.rantasuomela@evl.fi
Suntio Kari Tanskanen, 040 5858 010, 
kari.a.tanskanen@evl.fi

Sanajumalanpalvelus su 
11.5. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Markku Tölli ja 
kanttorina Juha Pöykkö. 

Lasten päiväkerhot nor-
maalisti, lisätietoja kerhois-
ta Siljalta, p. 044 7750 601.
Perhekerho to 8.5. klo 10 
srk-talossa.
Rippikoulun aloitusjakson 
päätösilta kirkossa to 8.5. 
klo 15.30. Ohjelmassa kirk-
koon tutustuminen ja to-
distukset aloitusjaksosta. 
Huom. tämä ilta koskee kaik-
kia rippikoululaisia.
Raamattuilta to 8.5. klo 
18.30 srk-talossa, tutkitaan 
Apostolien tekojen 6.lukua.
Lapsiparkki ke 14.5. klo 
12.30–14.30. Ilmoittautumi-
set joka kerralle erikseen, p. 
044 7750 601. 
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 14.5. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 14.5. 
klo 18–19.30 srk-talossa.
Kirkkovaltuuston kokous 
ma 19.5. klo 18 srk-talossa.
Nimikkolähettiperheen vie-
railu Lumijoella sunnuntai-
na 18.5. klo 10 jumalanpal-
veluksessa kirkossa ja sen 
jälkeen kirkkokahveilla kuu-
lumisten ja läksiäisten mer-
keissä srk-talossa, arvontaa 
lähetyksen hyväksi. 
Tulossa: Kehitysvammais-
ten kevätmessu Limingan 
kirkossa ti 20.5. klo 10. Mes-
sun toimittaa Elina-pappi. 
Kirkkokahvit messun jälkeen 

Äitienpäivän 11.5. jumalanpalvelukset
Messu ja aikuiskaste klo 10 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina Arja Leinonen. 

Messu klo 10 Pyhännän kirkossa.
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Veijo Kinnunen.

Messu klo 13 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Veijo Kinnunen.
 
Iltakirkko klo 19 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Timo Hakkarainen, kanttorina Pekka Kyöstilä.

11.5. klo 13 äitienpäiväjuhla 
ry:llä. To 15.5. klo 13 varttu-
neiden kerho Aune Kirjavalla.

A
aro K

u
kko

h
o

vi

Pyhännän lapsikuoron

kevätkonsertti
lauantaina 10.5. klo 13 Nestorissa 

Hautausmaiden 
siivoustalkoot
torstaina 8.5. alkaen 
klo 9 Rantsilan 
hautausmaalla ja
perjantaina 9.5. 
alkaen klo 9 Kestilän, 
Piippolan, Pulkkilan ja 
Pyhännän hautausmailla.
Talkooväelle kahvi- ja 
hernekeittotarjoilu!

Rantsilan ja Pulkkilan 
Stellojen äitienpäiväkonsertti
sunnuntaina 11.5. klo 14 
Rantsilan seurakuntatalossa.

Tilaisuuden jälkeen 
kahvitarjoilu, arvan myyntiä 
ja vapaaehtoinen kahviraha 
lapsikuorotoiminnan 
tukemiseen.

Kastettu: Amanda 
Emilia Haaraniemi ja 
Ohto Elmeri Illikainen.
Vihitty: Matti Ilmari 
August Sotaniemi ja 
Marjut Irma Helena 
Hyrynkangas.

Lasten kevätkirkot
Lasten kevätkirkko ma 12.5. klo 10 
Pulkkilan kirkossa. Toimittaa Martti Arkkila, 
avustaa Marketta Taipaleenmäki. 
Kanttorina Veijo Kinnunen.

Lasten kevätkirkko to 15.5. klo 10 
Kestilän kirkossa. Toimittaa Saila Karppinen, 
avustaa Johanna Hietala. 
Kanttorina Arja Leinonen. 

Lasten kevätkirkko to 15.5. klo 9.15 
Pyhännän kirkossa. Toimittaa Martti Arkkila, 
avustaa Sirkku Palola. Kanttorina Veijo Kinnunen.

Lasten kevätkirkko pe 16.5. klo 10 Piippolan kirkossa. Toimittaa Saila Karppinen, 
avustaa Marketta Taipaleenmäki. Kanttorina Unto Määttä. 

Lasten kevätkirkko ma 19.5. klo 10 Rantsilan kirkossa. Toimittaa Saila Karppinen, 
avustaa Johanna Hietala. Kanttorina Arja Leinonen.

Esikoululaisten koulutielle siunaaminen Kestilän ja Pyhännän lasten kevätkirkoissa. 
Piippolassa, Pulkkilassa ja Rantsilassa tulevat koululaiset siunataan syksyllä. 

Seurakuntakerho torstaisin 
klo 12 Pulkkilan ja pe 9.5. klo 
10 Kestilän srk-talossa.
Pulkkilan perhekerho ma 
12.5. klo 10 lasten kevätkir-
kossa ja kirkon jälkeen jääte-
lökahveilla srk-talossa. Rant-
silan perhekerho ma 12.5. klo 
10 Nuppulassa.
Päiväkerho to 8.5. klo 10 
Kestilän kerhokodissa, klo 10 
ja klo 13 Nuppulassa sekä pe 
9.5. klo 10 Pulkkilan kerho-
huoneessa ja klo 10 Pyhän-

nän kerhotilassa. 
Varhaisnuortenkerho to 
8.5. klo 13.30 Kestilän kerho-
kodissa, klo 15.30 Tavastken-
gän koululla ja klo 15.30 poi-
kakerho Nuppulassa. 
Kuorot: Kirkkokuoro ke klo 
18 Kestilän srk-kodissa. Ve-
teraanikuoro to klo 11 Piip-
polan srk-kodissa. Lapsikuo-
ro to klo 15 ja kirkkokuoro to 
klo 16.30 Pulkkilan srk-talos-
sa. Veteraanikuoro to klo 12 
ja lapsikuoro to klo 17 Pyhän-

nän srk-talossa. 
Rauhanyhdistykset: Kesti-
lä: Kevätmyyjäiset la 10.5. 
klo 10–11 vanhalla srk-ko-
dilla. Ompeluseurat pe 16.5. 
klo 19 ry:llä.  Pulkkila: Äitien-
päivämyyjäiset la 10.5. klo 
12 ry:llä. Raamattuluokka pe 
16.5. klo 19 ry:llä. Pyhäntä: 
Seurat su 11.5. klo 16 ry:llä. 
Rantsila: Ompeluseurat pe 
16.5. klo 19 Rantsilan ry:llä.

Jumalanpalveluksen 
jälkeen jaetaan 
äideille ruusut. 

Ompeluseurat Vanhassa Piilissä 
keskiviikkona 14.5. klo 18, Pölläntie 103. 
Arvontaa ja kahvittelua 
chimes-kellosarjan täydentämiseksi. 
Arvottavaa voi tuoda mukanaan.

Äitienpäiväkonsertti 
sunnuntaina 11.5. klo 15 kirkossa. 
Pianisti Irina Kamalova esittää Rachmaninovin 
ja Lisztin musiikkia. Vapaa pääsy – vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu musiikkityölle.
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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. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500
 
Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
aukioloajat:
ma–ti ja pe klo 9–15,
ke klo 9–14 ja to klo 
9–17.
Kirkkoherranvirasto 
kiinni ke 14.5.
 
vt. kirkkoherra 
Vesa Äärelä
p. 040 7703 819
taloustoimisto
p. 040 7790 279
 
www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele
 
Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

12 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. Linja-autokyydi-
tys kirkonkylän srk-kodilta 
klo 11.40 kiertäen Honkasen 
monitoimitalon kautta. Ta-
kaisin 13.30 Kokkokankan-
kaalta.
Askeleet pe 16.5. klo 18 Py-
hän Kolminaisuuden kirkossa.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. 
Nuoret: Nuorten illat torstai-
sin klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Yöpappila pe 9.5. klo 20 

Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot www.kempe-
leenseurakunta.fi/perheet. 
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 8.5. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa. 
Kuoroa ei ole to 8.5.
Askeleet pe 9.5. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Konservatorion Kempeleen 
osaston oppilaskonsertti 
ma 12.5. klo 19 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa.
Kirkkokuoro ke 14.5. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Työikäisten naisten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ke 
14.5. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Eläkeläisten ja omaishoita-
jien kevätjuhla to 15.5. klo 

Äitienpäivän messu su 
11.5. klo 10 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Olli Seikkula, avus-
taa Teemu Riihimäki, dia-
koni Pia Rättyä, kanttori 
Pirjo Mäntyvaara. Pyhä-
koulu saarnan aikana. Äi-
tienpäivälounas Kokko-
kankaalla 11.30 alkaen. 
Tuotto lähetystyölle. Kat-
so erillinen mainos.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Vanhassa pappilassa.
Kastetut: Valto Eemeli Pitkä-
lä, Isla Emilia Lehtola, Lumi 
Helmi Felicia Klemettinen, 
Venla Aino Sofia Toukomies.
Kuollut: Kaarlo Olavi Kar-
pio 86.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Kevätmyyjäiset pe 9.5. alka-
en ruokailulla klo 17, klo 18 
myyjäiset ry:llä. Tiistaikerho 
ti 13.5. klo 12 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Äi-
tienpäiväseurat su 11.5. klo 
16 ry:llä.

14.5. suurjuhlakokous Kotiko-
lolla klo 18–19. Pe 16.5. päi-
vystys Partiotoimistossa klo 
15–17. La 17.5. piirin kevät-
pt sudenpennuille ja seikkai-
lijoille. Lisätiedot: www.niit-
tykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Raamattu-
luokka (5.–6.) pe 9.5 klo 18.30 
ry:llä ja Oulun seudun nuor-
tenilta klo 19 Kiimingin ry:llä. 
Äitien ilta la 10.5 klo 18 ry:llä. 
Perhekerho to 15.5 klo 10.30 
ry:llä.

Aamupuuro eurolla seu-
rakuntatalolla pe 9.5 klo 
9–10.30. Tervetuloa syömään 
ja juttelemaan! 
Gospel Gym ti 13.5. klo 18.30 
–19.30 Vanamon salissa. Hi-
keä pintaan jumppaamalla 
gospelhittien tahtiin. Vapaa 
pääsy, ohjaajana Riitta Lie-
lahti. 
Perhekerhot eivät kokoon-
nu 13. ja 14.5. työntekijöiden 
suunnittelupäivien vuoksi.
Seurakuntakerho ke 14.5. 
klo 14 seurakuntatalolla. Ke-
vätrunoja ja musiikkia, Kerttu 
ja Marja-Liisa. 
Nuortenilta to 15.5. klo 18 
NuorisoNurkassa.
Ystävärenkaan lauluharjoi-
tukset pe 16.5. klo 12 Lähe-
tysvintillä. Mukana diakonis-
sa Marika Kamps.
Tulossa: Kehitysvammais-
ten kevätkirkko ti 20.5. klo 
10 kirkossa.
Tulossa: Hyvänmielen päi-
väkahvit ti 20.5. klo 12 Lähe-
tysvintillä. Vieraina uusi lähe-
tyssihteeri Helena Ylimaula ja 

Kastettu: Vilja Henriikka 
Kämäräinen, Oona 
Emilia ja Enni Karoliina 
Mankinen.

Messu su 11.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Kimmo 
Helomaa ja Marja-Liisa 
Hautamäki, kanttorina Mi-
ka Kotkaranta, avustajina 
Ketunmaan vapaaehtoiset.

suntio Heikki Guttorm. Mu-
kana Marika Kamps ja Maire 
Taikina-Aho.
Tulossa: Ystävärengas to 
22.5. klo 14 mukana hartau-
dessa Alatemmeksen van-
hainkodilla.
Partio: 9.–10.5. Sudenpentu-
jen yöretki pikku karhunkier-
rokselle. La 10.5. Seikkailijoi-
den linturetki. 9.–11.5. Jotos 
14 märkäretki, tarpojille, sa-
moajille ja vaeltajille Partio-
kämpällä. Ti 13.5. Talkoot Par-
tiokämpällä alkaen klo 18. Ke 

Haudanhoitosopimukset 
tehtävä viimeistään 16.5. 

Sopimuksen voi tehdä netissä 
www.liminganseurakunta.fi tai 

ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon. 

Kesäkerhot Koti-Pietilässä 
ja Vanamossa 
viikoilla 23 ja 24. Kerhot on tarkoitettu 2007–2009 
syntyneille lapsille, jotka eivät ole olleet seurakunnan
päiväkerhossa. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 21.5.
mennessä p. 044 7521 230 / Tuija.

Kevätkonsertti 
perjantaina 9.5. klo 19 Limingan kirkossa.

Laulunopettaja Vladimir Nedvizhayn oppilaat 
esiintyvät, pianosäestys Anne Muhola. 
Tule mukaan kuuntelemaan kirkon uutta sähköflyyge-
liä ja taitavia laulajia! 
Roland V-Piano Grand on saanut monia kansainvälisiä 
palkintoja ja huomionosoituksia uskomattoman realis-
tisesta äänestä ja kosketuksesta. Roland on onnistu-
nut luomaan järjestelmän, joka hämärtää digitaalisen 
ja akustisen pianon rajoja. 
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
Oulun konservatorio ja Limingan seurakunta

Liikuta minua –
Ulkoilupäivä ikäihmisille
maanantaina 12.5. klo 12.30 

Lähtö kunnantalon edestä
Ohjelmassa:
Kunnanjohtaja Pekka Rajala lähettää osallistujat
kävelytempaukseen seurakuntatalolle.
Kirkkoherra Ilkka Tornberg ottaa lenkkeilijät vastaan.

Kahvitarjoilu, venyttelyä, arvonta osallistujien kesken

Ellet jaksa kävellä, tervetuloa kahville…
Tarvitaan vapaaehtoisia avustajiksi!

Lisätietoja: Sari Rautio  p. 050 5750 822, 
Sinikka Ilmonen  p. 044 7521 226.

Järjestää Limingan kunta ja seurakunta

Limingan rovastikunnan retki  
LÄHETYSJUHLILLE VAASAAN 6.-8.6. 
 
Lähtö pe 6.6. klo 12  
Kempeleestä, kyytiin voi  
nousta myös Limingasta. 
Paluu su 8.6. n. klo 20. 
 
Majapaikkamme on Hotel Astor ja tarjolla on 
rajoitettu määrä erilaisia majoitusvaihtoehtoja. 
Kaikkiin hintoihin sisältyy bussikuljetus ja  
aamupala hotellissa.  
Ruokailuista jokainen huolehtii itse. 
2hh 120e/hlö 
1hh 170e/hlö 
Majoitus lisävuodepaikalla 90e. 
Osa 2h huoneista on saunallisia, näihin tulee  
lisähintaa +21e/hlö. 
 
Ilmoittautumiset 21.5. mennessä:  
www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen 
tai 040 7797705 /Minna Sorvala  
 
Lisätietoja ohjelmasta: www.lahetysjuhlat.fi 

Kauden 2014–2015 

päiväkerhoihin ilmoittautuminen 
toukokuun aikana osoitteessa 
www.liminganseurakunta.fi

Päiväkerhot 2009–2011-syntyneille 
lapsille alkavat viikolla 35 ja 
kokoontuvat kirkonkylällä 
Koti-Pietilässä ja Tupoksen 
Vanamossa. Lapsi pääsee kerhoon 
kolme vuotta täytettyään, mikäli 
paikkoja on vapaana. Syksyn aikana 
kolme vuotta täyttävän voi ilmoittaa jo valmiiksi jonoon.
Lapset otetaan kerhoon ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ilmoittautua voi myöhemminkin, mutta etusijalla 
ovat toukokuussa ilmoitetut lapset. 
Lisätietoja Tuijalta, p. 044 7521 230.

Yhteisvastuun kiitosilta kaikille 
Yhteisvastuukeräykseen osallistuneille 
tiistaina 20.5. klo 18 keskustan srk-kodilla, Tiilitie 1. Ilm. 
12.5. mennessä Jaanalle jaana.helisten-heikkila@evl.fi / p. 
040 7790 368 tai Arvolle arvo.yrjola@evl.fi/ p. 040 7707 431.

Negrospirituaalikonsertti "Vie vuorille tää viesti" 
sunnuntaina  18.5. klo 15 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
Uusi Ääni-kuoro, johtaa Taru Pisto,Askeleet-kuoro, johtaa 
Marjo Irjala, Outi Äärelä, laulu, Jari Levy, pianosäestykset, 
Vesa Äärelä, hartauspuhe. Vapaa pääsy.

Päiväkerhoihin ilmoittautuminen 
kaudelle 2014–2015
Vanhemmat voivat ilmoittaa lapsen Kempeleen seurakun-
nan päiväkerhoon, kun lapsi on täyttänyt kolme vuotta. 
Ilmoittautumisen voi tehdä sähköisesti www.kempeleen-
seurakunta.fi. Ilmoittautumisaika on 18.5. saakka. Päivä-
kerho on tarkoitettu 3–5-vuotiaille lapsille. Päiväkerhoja 
on Pyhän Kolminaisuuden kirkolla, keskustan srk-talolla, 
Vanhassa Pappilassa ja Kokkokankaan srk-keskuksessa. 
Perinteisten päiväkerhojen lisäksi tarjoamme kädentaito- 
ja musiikkipainotteisia päiväkerhoja. Myös näihin kerhoi-
hin voi ilmoittautua kevään aikana. Lisätietoa kerhoista 
ja maksuista löytyy seurakunnan nettisivuilta. Lisätietoja 
antaa myös varhaiskasvatuksen lähiesimies Saija Kivelä, p. 
040 7790 375 tai saija.kivela@evl.fi.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. 08 5331 284. 
fax. 08 5332 887

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kastetut: Benjam 
Andreas Korkala, Olga 
Hilja Karoliina Joensuu.
Kuolleet: Aura 
Emilia Knuutinen s. 
Verkkoperä 91, 
Jenni Lyydia Kukkonen s. 
Puolakanaho 84,
Impi Dagmar Stenman s. 
Haapasalo 87.

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17

p. (08) 5640 600
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

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Kastettu: Valtti 
Johannes  Holopainen, 
Kasperi Matias Iinatti, 
Toivo Matti Olavi Jurvelin , 
Sanni Helena Kortesalmi, 
Enni Bettina Laurila.

Isä ja lapset -ilta to 8.5. klo 
18 Koortilassa, Jouni Heikki-
nen, Tuula Väänänen, Sirpa 
Kukkohovi.
Hartaus ti 13.5. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Leena Leskelä.
Hartaus ti 13.5. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Simo 
Pekka Pekkala.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
13.5. klo 13.30 palveluasun-
noilla, Simo Pekka Pekkala.
Omaishoitajien ryh-
mä ti 13.5. klo 
13.30 Päiväkes-
kuksen tak-
kahuoneessa, 
Leena Leskelä, 
Sari Stenroth.
Ikäihmisten 
kerhojen Raa-
hen retkelle lähtö 
ke 14.5. klo 8.50 srk-
talolta ja Laitasaaren rukous-
huoneelta klo 9.

Rukouspiiri ke 14.5. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-

neessa, Marja Leena 
Savolainen.

Hartaus to 15.5. 
klo 14 Helmin 
kodissa, Tarja 
Pyy.
Kylmälänky-
län seurakun-

tapiiri to 15.5. 
klo 18, kevät-

lauluja Ossi Kajava, 
Hanna Kaisto-Vanhamäki.

Kuorot: ke 14.5. klo 17 lap-
sikuoro ja klo 18.30 kirkko-
kuoro srk-talossa. 
Lapset ja perheet: Perhe-
kerhot tiistaisin klo 9.30–
11.30 srk-talossa ja klo 10 
Päivärinteen srk-salissa. Per-
hekerho keskiviikkoisin klo 
9.30 Kylmälänkylän kappe-
lissa ja klo 12.30–14.30 Päi-
värinteen srk-salissa ja tors-
taisin klo 10–12 Laitasaaren 
rukoushuoneella. 3-vuotiai-

Messu su 11.5. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Timo Liikanen, 
kanttori Eeva Maija Sor-
vari.

Nuttupiirin puikkojen hei-
luttelut jatkuvat ti 13.5. klo 
17 paikkana tuttu takkahuo-
ne seurakuntatalolla.
Lasten kauneimmat ke-
vätlaulut su 18.5. klo 16 
Tyrnävän kirkossa. 
Kauppilan ja Iso-
käännän perhe 
laulattaa lapsia 
ja aikuisia.
Kirkkoval-
tuuston ko-
kous pidetään 
ma 12.5. klo 18 
Tyrnävän srk-ta-
lolla. Asialuettelo on 
yleisesti nähtävillä 5.–12.5. 
khranvirastossa. Kokouksen 
tarkistettu pöytäkirja muu-
toksenhakuohjeineen on 
yleisesti nähtävillä khranvi-
rastossa 14.5.–14.6. viraston 
aukioloaikana.
Seurakuntakerhoa ei ole 13.5.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-

Sanajumalanpalvelus 
su 11.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Simo Pek-
ka Pekkala, kanttori Os-
si Kajava.

Kesän 2013 
musiikkimessun 
CD myynnissä 

kirkkoherranvirastossa 
ja taloustoimistossa. 

Hinta 10 €.

Yhteisvastuu-
lipaskeräys 

perjantaina 16.5. 
klo 10 

kauppojen 
edustoilla.

talon takkahuoneessa.
Nuoret: Nuortenilta pe 9.5. 

klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lolla. Nuortenilta ti 

13.5. klo 18 Tem-
meksellä. Ul-
koilua sääva-
rauksella. Saa-
vu suoraan 
Temmeksen 

alakoulun ken-
tälle. Nuortenil-

ta to 15.5. klo 18 
Murron kerhotilassa. 

Ulkoilua säävarauksella. Saa-

vu kerhotilaan hyvissä ajoin.
Limingan rovastikunnan 
retki Lähetysjuhlille Vaa-
saan 6.–8.6. Tarkemmat tie-
dot retkestä Kempeleen seu-
rakunnan ilmoituksissa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Äitienpäivämyyjäiset ja suur-
arvonta la 10.5. klo 12 ry:llä. 
Ruokailu klo 11. Hartaus su 
11.5. klo 14.30 Villa Tyrnissä.
Murron rauhanyhdistys: Äi-
tienpäiväseurat su 11.5. klo 
16 ry:llä.

   Äitien 
hemmotteluilta 
keskiviikkona 21.5. klo 17.30 Kesäkodilla. 

Mukavaa yhdessäoloa, iltapala. Sauna lämpiää. 
Ilmoittaudu 9.5. mennessä Meijulle, 
p. 044 7372 615 tai Nellalle, p. 044 7372 616.

    Perhekerhon 

kevätretki 
keskiviikkona 28.5. 
Vauhtipuistoon 
Ouluun. 

Ilmoittaudu 9.5. 
mennessä 
Meijulle, p. 044 7372 615 
tai Nellalle, p. 044 7372 616.

LIIKUTA MINUA 
-tapahtuma
tiistaina 13.5. klo 13–15
Tyrnävän torilla

Ohjelmassa:  
puhe Marjukka Manninen
alkujumppa Juustomestarin eskarit  
ohjattu kävelykierros
kahvi- ja mehutarjoilu
Uilottajat esiintyvät
yhteislaulua

Tilaisuuden juontaa Veli-Matti Hietikko.

Tarkoituksena on saada vapaaehtoisia ulkoiluttamaan 
laitoksissa, hoivakodeissa ja kotona asuvia ikäihmisiä. 
Mikäli tarvitset avustajaa, ilmoita siitä 8.5. mennessä 
Riitta Pesoselle, p. 044 7372 630.

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

den syntymäpäiväjuhlat srk-
talossa to 15.5 klo 18.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 8.5. klo 18.30 ompeluseu-
rat kodeissa: Riitta ja Mik-
ko Toppisella ja Virpi ja Jus-
si-Pekka Hopalla. La 10.5. klo 
19 raamattuluokka ja iltaky-
lät: 4.–6.-lk Tiirola ja 7.–8.-lk 
T. Ervasti. Ma 12.5. klo 18 päi-
väkerhot ry:llä. To 15.5. klo 
18.30 ompeluseurat ry:llä. 
Pe–su 16.–18.5. nuorten lei-
ri Sotkan Helmessä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 9.5. klo 19 pienten 
raamattuluokka  Moilanen 
ja raamattuluokka ja iltaky-
lä Ervasti. To 15.5. klo 18.30 
sisarilta ry:llä. Pe–su 16.–
18.5. nuorten leiri Sotkan 
Helmessä.

Limingan rovastikunnan retki  
LÄHETYSJUHLILLE VAASAAN 6.-8.6. 
 
Lähtö pe 6.6. klo 12  
Kempeleestä, kyytiin voi  
nousta myös Limingasta. 
Paluu su 8.6. n. klo 20. 
 
Majapaikkamme on Hotel Astor ja tarjolla on 
rajoitettu määrä erilaisia majoitusvaihtoehtoja. 
Kaikkiin hintoihin sisältyy bussikuljetus ja  
aamupala hotellissa.  
Ruokailuista jokainen huolehtii itse. 
2hh 120e/hlö 
1hh 170e/hlö 
Majoitus lisävuodepaikalla 90e. 
Osa 2h huoneista on saunallisia, näihin tulee  
lisähintaa +21e/hlö. 
 
Ilmoittautumiset 21.5. mennessä:  
www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen 
tai 040 7797705 /Minna Sorvala  
 
Lisätietoja ohjelmasta: www.lahetysjuhlat.fi 

Kevätlaulajaiset 

keskiviikkona 14.5. klo 18 kirjastotalolla, 
kirkkokuoro, 

opiston viihdekuoro ja yhteislaulua.

Konsertti
tiistaina 13.5. klo 19

Muhoksen seurakuntatalon juhlasali

Lauri-Kalle Kallunki, baritoni
Outi Rahko, piano

Vapaa pääsy!
Ohjelma 5 euroa Yhteisvatuukeräykselle.

w
w

w
.sxc.h

u

w
w

w
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u

Yhteisvastuu -pesisottelu 
maanantaina 19.5. klo 18

Pesäpallokentällä

Pelissä toisistaan ottavat mittaa Tyrnävän 
Tempauksen C-tytöt  ja  kunnan + seurakunnan 

joukkue, jossa vilisee entisiä huippupelaajia.  

Ottelun tauolla Peetu-Pelle esiintyy eli tarjolla on 
ohjelmaa myös lapsille ja lapsenmielisille!       

Ottelun aikana myydään kahvia ja makkaraa sekä 
arpoja, joissa on HYVIÄ VOITTOJA!

Tuotto Yhteisvastuukeräykseen
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M inna S a lm i

Äidin kädet

L
apsena vertailin äitini käsiä toisten äitien ja naisten 
käsiin. 

Minä häpesin äitini käsiä. Olisin toivonut, että hä-
nen sormensa olisivat olleet samanlaiset kuin hieno-

jen rouvien, hoikat ja pitkät ja että kädet olisivat olleet peh-
meät. 

Mutta kun minun äitini kädet olivat suuret, sormet vah-
vat ja kaiken lisäksi vasemman käden etusormi oli väänty-
nyt oikealle. Hän oli leikannut nuorena tyttösenä ruista sir-
pillä, joka vetäisi sormen melkein poikki.

Äiti halvaantui liikuntakyvyttömäksi neljäksi vuodeksi. Hän 
nukkui paljon, joskus sanoi kuiskaten: ”Tunnen, kuulen.”

Istuessani vuoteen vierellä asettelin usein äidin käsiä rin-
nalle, joskus ristiin.  Silloin kädet puhuivat minulle.

Näin äitini käsien leipovan maailman parasta ruisleipää. 
Kädet väänsivät lattialuuttua ja pyykkiä talvella joen rannal-
la, jäätikön reunalla. Äidin kädet olivat kylmästä sinertävät. 

Kädet tarttuivat viikatteeseen ja haravaan, maito suihku-
si äidin käsien voimasta lypsykiuluun. Äidin kädet parsivat 
ja paikkasivat. 

Kun olin kuumeisena, äidin kädet koettelivat otsaa ja kau-
laa ja samalla ne hyväilivät poskea.

Iltaisin nuo kädet menivät ristiin ja huulet liikkuivat: äiti 
rukoili. Tiesin, että äidin kädet menivät usein ristiin päiväl-
läkin minun ja hänen jokaisen lapsensa puolesta.

Suomalaisten äitien ja naisten käsien voimasta pärjättiin ko-
tirintamalla viime sotien vuodet. 

Kun isät ja aikuiset miehet olivat sodassa, äidit, naiset ja 
tyttäret selvisivät käsittämättömästä urakasta; kotitöiden li-
säksi piti tehdä miesten työt: hakata halot, valjastaa hevo-
set, kyntää, karhita ja kylvää pellot, pyytää kalat ja kaiken li-
säksi kutoa ja ommella sukkia rintamalle –  sinne jonnekin. 

Äitini kertoi, että sota-aikana ja varsinkin talvisodan 
uhan edessä jokaisessa kodissa ristittiin kädet ja rukoiltiin 
apua Jumalalta. Silloin menivät äitien kädet ensimmäisinä 
ristiin.

Sinulla, tämän päivän äiti ja mummo, on hoidetut kädet ja 
kynnet, ohuet sormet. Kätesi voivat mennä yhä ristiin, ne 
voivat opettaa lapsellesi ja lapsenlapsellesi iltarukouksen. Kä-
siesi hyväilyssä on ihmeellinen voima.

Tänä äitienpäivänä muistan äitini käsiä. Uskon, että äidin 
rukoukset kantavat yhä.

Siunatut kädet.

eRKKi PiRi

Oulunsalon seurakun-
nassa pidetään kirkko-
herranvaalit 25. touko-
kuuta. Ari-Pekka Met-

so (keskellä) piti vaalisaarnansa 

Oulunsalon kirkossa viime sun-
nuntaina ja pääsi sen jälkeen pi-
detyllä kyselytunnilla Marjaana 
Lassin ja Kaarina Helasen jutu-
tettavaksi. 

Ensi sunnuntaina 11.5. on 
vuorossa Petri Satomaan vaali-
saarna. 

Vaalien ennakkoäänestys on 
19.–23. toukokuuta.

Ari-Pekka Metso antoi vaalinäytteensä

Kirkkovaltuutettu Antero 
Aakko (RT 30.4.2014) toi 
osuvasti esiin yhteisen 
huolen: pieni vähemmis-

tö jäsenistä käyttää valtaa kir-
kossamme. 

Ensi marraskuun seurakun-
tavaalien keskeisin tavoite on-
kin saada kirkon jäsenet käyt-
tämään valtaansa ja vaikutta-
maan.

Aakko pitää uhkana aktii-
visuudelle sitä, että ”tunnukset 
ja taustat ovat pimennossa, jos 
ryhmä on liian kirjava tai asi-
oista puhutaan vain yleisellä ta-
solla”. 

Tämä on erikoinen väite. Ti-
lanteessa, jossa taistelemme kir-
kon näivettymistä ja jäsenkatoa 
vastaan, vaaliaktiivisuutta ei li-
sää linnoittuminen puoluepo-
liittisten tunnusten taakse.

Merkityksellistä kirkon tu-
levaisuuden kannalta on se, et-

tä äänestäjät samoin kuin eh-
dokkuutta suunnittelevat saa-
vat avoimesti tietää, mitä miel-
tä valitsijayhdistykset ovat esi-
merkiksi naispappeudesta, dia-
koniatyöstä, ihmisten tasa-ar-
vosta, suhtautumisesta seksu-
aali- ja sukupuolivähemmistö-
jen syrjintään tai vähempiosai-
sista huolehtimisesta ja globaa-
lista oikeudenmukaisuudesta.

Mielestäni on tervetullut-
ta, että kirkon luottamushen-
kilöiksi on tarjolla monenlai-
sia katsomuksellisia näkemyk-
siä omaavia ihmisiä. Elävä seu-
rakunta – Lähellä ihmistä -ryh-
mässä, jossa itse vaikutan, on 
kokoomuslaisia, vihreitä, va-
semmistolaisia – mutta ryhmä-
läisistä huomattavan osan puo-
luepoliittiset katsantokannat ei-
vät ole tulleet missään vaihees-
sa esiin. Samalla tavoin teemme 
työtä työpaikoillamme, kansa-

laisjärjestöissä tai vaikka talo-
yhtiön talkoissa vuosien ja vuo-
sikymmenten ajan ilman että 
kanssaihmisen poliittiset näke-
mykset nousisivat merkityksel-
lisiksi tai yhteistyön esteiksi.

Kirkkovaltuuston ja seura-
kuntaneuvostojen päätökset 
tehdään kirkon tulevaisuutta ja 
sen jäsenten parasta ajatellen. 

Voidaan kysyä, ovatko seura-
kunnat laisinkaan sopiva fooru-
mi puoluetoimistojen strategien 
temmellyskentäksi. 

Muuttuvassa maailmas-
sa tarvitsemme yhä enemmän 
laajapohjaista ja katseentasais-
ta, monenlaisten ihmisten tasa-
vertaista yhteistyötä kirkon teh-
tävän turvaamiseksi tulevaisuu-
dessakin.

tUUla OKKONeN
FT, Oulu

Kirkkovaltuuston jäsen

arvot ja ajatukset näkyviin seurakuntavaaleissa

• Kommentti Sinappia-palstal-
le: Seurakunnissa tehdään eh-
kä hiljaista työtä, mutta eivät-
kö maan hiljaiset ansaitse edes 
joskus tulla kunnolla kuulluik-

si ja nähdyiksi? Lastensuojelu-
perhe ja pappi Arpad Kovacs te-
kivät yhdessä hienon työn tuo-
malla lastensuojelun vääristy-
mät kerrankin koko kansan 

tietoon. Siitä suuri kiitos sekä 
perheelle että papille. Asiat ei-
vät koskaan muutu, ellei kissaa 
nosteta pöydälle.

Palautetta  www.rauhantervehdys.fi/ palaute 


