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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Turussa koolla ollut kirkolliskokous kävi pitkän kes-

kustelun kirkon paikallistason rakenteista. Päätös 

kaikkien seurakuntien kuulumisesta seurakuntayh-

tymiin oli jo olemassa, mutta aiheesta käytiin vielä yli nel-

jän tunnin keskustelu ja siitä käytettiin kaikkiaan 49 pu-

heenvuoroa.

Lähetekeskustelu kirkon paikallistason rakenteita kos-

kevan sääntelyn muuttamisesta saatiin päätökseen ja esi-

tys siitä, että kaikki seurakunnat kuuluisivat jatkossa seu-

rakuntayhtymiin  eteni lakivaliokuntaan.  Seurakuntien 

rakennemuutoksen käsittelyä jatketaan arvioiden mukaan 

keväällä 2015.

Kirkon ylin päättävä elin käsitteli myös kirkon yhteisö-

vero-osuuden korvaamista valtionavustuksella ja teki kir-

kon keskushallintoon liittyviä päätöksiä: lakkautti Kirkon 

ulkoasiain neuvoston sekä siirsi sen tehtävät piispainko-

koukselle ja kirkkohallitukselle. Kirkon työmarkkinalaitos 

liitettiin tiiviimmin kirkkohallituksen yhteyteen. Piispain-

kokouksen kokoonpanoon kuuluvat jatkossa vain piispat, 

kun tähän saakka sen jäseniä ovat olleet myös hiippakun-

tien pappisasessorit. Kenttäpiispan asemasta oltiin erimie-

lisiä äänestykseen saakka. 

Sen sijaan yksimielisiä oltiin siitä, että kirkollisten viran-

omaisten on jatkossa päätöstensä valmistelussa otettava 

huomioon päätöksen vaikutukset lapsiin. 

Kirkkojärjestyksen muutos tulee voimaan tammikuun 

alussa 2015.

Lapsivaikutusten arviointia tehdään monessa seurakun-

nassa jo nyt ja useisiin seurakuntiin on nimetty erikseen 

lapsiasiahenkilöt. Alle 18-vuotiaiden mielipiteiden selvit-

tämisellä ja huomioimisella halutaan vahvistaa lasten ja 

nuorten osallisuutta kirkossa. 

”Kiitos kirkolle. Lapsivaikutusten arviointi on suuri, vii-

sas päätös. Tulevaisuus kiittää”, tiivisti lapsiasiavaltuutet-

tu Tuomas Kurttila kirkolliskokouksen päätöksestä Twit-

ter-viestissään.

Muut mediat
Reetta MeRiläinen tuntee itsensä rau-
halliseksi, kun nimenomaan Kirkon Ul-
komaanapu kumppaneineen toteuttaa 
Naisten Pankin projektit. 

Kaikille ei kuitenkaan ollut helppoa, 
että kumppanina on kirkko, tai että 35 
suomalaisesta aluesolusta jotkut pitävät 
laukku- ja huivikirppareitaan, myyjäisi-
ään ja muita keruutempauksiaan seura-
kuntien tiloissa. On jopa toivottu, ettei 
kirkko olisi esillä.

– Olen sanonut, että Kirkon Ulkomaa-
navun häivyttäminen on kuin häpeäisim-
me vanhempiamme, Meriläinen kertoo.

Kirkko & kaupunki
7.5.

MiSSä Me KäyMMe syömässä, jos Raja-
kylän seurakuntakoti viedään pois? Sitä 
ei saa viedä. Minä pidän vaikka seinistä 
kiinni.

Vuokko Arstio
13.5. Kalevassa

 aatoksia

Viittaan kiedottu

Rauhan Tervehdyksen ja Kem-
peleen seurakunnan yhteises-
sä hankkeessa on huhti–tou-
kokuussa koottu pieniä virkat-

tuja ja kudottuja lappuja. Niistä koo-
taan peittoja, jotka lahjoitetaan läm-
mittämään kuolevia potilaita. Tork-
kupeittoja, jotka kertovat välittämi-
sestä ja rakkaudesta. Hanke tuottaa 
useita peittoja saattohoitoyksiköihin. 

Kalkutassa Intiassa työskennellyt 
Äiti Teresakin (1910–1997) tunsi til-
kuista koottujen peittojen merkityk-
sen. Niitä on hänen työnsä hyväksi ku-
dottu jo 30 vuoden ajan. 

Kerran joku kyseli jatkuvan ku-
tomisen mieltä. Hänelle vastattiin: 
”Muista, että jokaisesta tilkkutäkis-
tä tulee jollekin ihmiselle koti: siihen 
hän suojautuu, sillä hän itsensä läm-
mittää, siinä hän nuk-
kuu.” Kodin seinät; suo-
ja ja turva. Siunattu tilk-
kupeitto! 

Myös äiti Teresa teki 
työtä kuolevien parissa. 
Kalkutassakin on hospi-
ce-koteja. Hospice, saat-
tokoti, on paikka, jossa 
otetaan ystävällisesti ja 
lempeästi vastaan kaikki vieraat, myös 
kuolema. 

Saattohoidosta puhuttiin aikaisem-
min terminaalihoitona. Terminaalis-
ta lähdetään matkalle. Ensimmäises-
sä terminaalissa saatetaan lähtijää, toi-
sessa ollaan saatettua vastassa. 

Tästä puhuvat usein kuolemaa lä-
hellä olevien näkemät unet. Moni van-
hus kertoo sielunhoitajalle unistaan, 
joissa portti on auki. Vastassa on äiti 
tai isä, tai oma rakas lapsi. ”Kuolemaa 
ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä 
vaivaa, sillä kaikki entinen on kadon-
nut” (Ilm. 21: 4).

Näiden peittojen kokoajat ovat sy-
västi ymmärtäneet saattohoidon mer-
kityksen. Saattohoidon hienompi, 
lääketieteelliseltä kuulostava nimi on 
palliatiivinen hoito. 

Tämä vieras sana ei suomalaiselle 
aukea. Se tulee latinan kielen sanas-
ta, joka tarkoittaa viittaan kiedottua. 

Kuolevalle se tarkoit-
taa hänen kaikkien oi-
reittensa mahdollisim-
man hyvää hoitoa elä-
män päättymiseen asti.

Viitta tai peitto, jo-
hon kääriytyä, kertoo 
huolenpidosta ja rak-
kaudesta. Mieleeni nou-
sevat psalmin sanat ”va-

lo ympäröi sinut kuin viitta” (Psalmi 
104:2). Voiko valoon kietoutua? Jos 
voi, se on auringon valoa, lämmittä-
vää. Se on Jumalan valoa, kuin syli.

Kempeleessä halutaan oma saatto-
hoitoprojekti toteuttaa hankkimalla 
paras mahdollinen vuode kuolevien 
potilaiden omaisten käyttöön. Mutta 
ei pelkkää vuodetta, vaan myös peit-
to, jonka jokainen ruutu on tehty ru-
koillen ja siunaten.        

KirSti AAlto
rovasti, eläkkeellä oleva 

sairaalasielunhoidon johtaja

OngelMa ei ehkä ole aina vain kirkko, 
vaan myös me. 

Me haluamme erikoismessuja, saras-
voita ja juhatapio-edelmanneja, jotta jak-
samme kirkkoon vaivautua. Pitää olla jo-
kin jippo, jolla kirkko meidät kalastaa, tä-
ky, johon me tartumme.

Taitaa johtua siitä, että olemme tuo-
neet kulutusyhteiskuntamme kirkkoon. 
Olenko minä kuluttaja, joka käytän kir-
kollisia palveluja?

Janne Könönen
Sana-lehdessä  8.5.

täRKeintä On, että olemme kerran pe-
rillä taivaan kodissa. Siksi taivasasioiden 
ei tulisi unohtua syrjään elämästämme. 
(- - - ) Meillä on vaarana sopeutua ja mu-
kautua ajan hengen mukaan. Silloin saa-
tamme ajautua pois Jumalan sanan osoit-
tamalta koetellulta ja varmalta pohjalta. 
Meidän tulee ottaa suuntaa Jumalan sa-
nasta. Sana ohjaa meidät Jeesuksen luo ja 
viitoittaa kotitien.

Asko Peltonen
Silta, toukokuu 2014

lapset ja nuoret huomioon päätöksenteossa

Kuolemaa ei enää 
ole, ei murhetta, 
valitusta eikä 
vaivaa, sillä 
kaikki entinen on 
kadonnut.

Minna  KOliStaja 
minna.kolistaja@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 
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Kirkkoherraksi halutaan 
tuttu, hyvä tyyppi
jaakko tuisku huomasi 
väitöstutkimuksessaan, 
että kirkkoherranvaalin 
ratkaisee ennen kaikkea 
ehdokkaan sosiaalinen 
pääoma.

Mistä on hyvät kirkko-
herrat tehty? Maan-
läheisyydestä, tuttuu-
desta, hyvän ihmisen 

piirteistä, helposti lähestyttävyy-
destä, lapsiystävällisyydestä ja hy-
vistä saarnoista.

Näin ainakin, kun asiaa ky-
sytään seurakuntalaisilta. Muun 
muassa tämä selviää Kempeleen 
seurakunnan kappalaisen Jaak-
ko Tuiskun väitöstutkimukses-
ta, jossa tarkastellaan 2010-lu-
vun vaihteen kirkkoherranvaali-
prosessia. 

Tuisku keräsi tutkimukseensa 
materiaalia Oulujoen, Tyrnävän, 
Helsingin Herttoniemen ja Sa-
lon kirkkoherranvaaleista vuosi-
na 2009–2011.

Jaakko Tuiskun väitöstutkimuksen mukaan tunnettuus, monipuoliset paikalliset verkostot ja hyvän tyypin maine auttavat kirkkoherraehdokasta voittoon vaalissa. 
Taustalla Kempeleen seurakunnan kirkkoherrojen muotokuvat.

Vaalissa on 
vahvoilla 
paikkakunnalla 
tunnettu 
hahmo, jolla 
on hyvän 
tyypin tai 
miellyttävän 
ihmisen 
luonne.

Jaakko Tuisku

tunnettu hahmo 
pärjää
Paikallisuus ja tuttuus näyttävät 
olevan kirkkoherraehdokkaan 
tärkeitä valtteja. Tutkimuksessa 
kolmessa neljästä vaalista voitti 
paikallinen ehdokas.

Vaalissa voitokkaaksi osoittau-
tui esimerkiksi oman seurakun-
nan pappi tai seurakuntaliitok-
sessa kirkkoherran viran menet-
tänyt pappi, joka haki uuden seu-
rakunnan kirkkoherraksi. 

Ehdokkaalle olivat plussaa yh-
teydet johonkin paikkakunnan 
poliittiseen puolueeseen ja lähi-
yhteisöihin, kuten esimerkiksi 
marttoihin, lionseihin tai parti-
oon. Etuna olivat myös viestintä-
välineiden kautta muodostuneet 
yhteydet seurakuntalaisiin. Näi-
den yhteyksien merkitys korostui 
Helsingissä.

Tärkeää oli myös ehdokkaan 
kirkollisen olemisen tapa – työn 
kautta kertynyt, hyväksi koettu 
tapa olla pappi.

– Vaalissa on vahvoilla paikka-
kunnalla tunnettu hahmo, jolla 
on hyvän tyypin tai miellyttävän 
ihmisen luonne, Tuisku tiivistää.

Mielikuvien merkitys on eri-
tyisen suuri silloin, kun seura-
kunnan oma, paikallinen ehdo-
kas ei saa vaalisijaa, vaan seura-
kuntalaisten on valittava koko-
naan uusi kirkkoherra.    

– Yhdessä tutkimushaastat-
telussa seurakuntalainen kuva-
si erästä ehdokasta ”liian maail-
maa nähneen näköiseksi”, Tuis-
ku mainitsee.

Nuorilla 
kuoppaisempi tie
Vaikka kirkkoherraksi halaja-
va olisi kuinka mainio ja kansan 
rakastama tyyppi, hän ei kuiten-
kaan välttämättä pääse kisaa-
maan seurakuntalaisten suosiosta 
samalta viivalta muiden kanssa. 

Ehdokkaan on saatava hy-
väksyntä tuomiokapitulilta, joka 
asettaa vaaliehdolle enintään kol-
me hakijaa.

– Tuomiokapituli käytti val-
taa varsinkin silloin, kun haki-
joita kirkkoherraksi oli yli kol-
me, Tuisku sanoo. 

Vaalisijoista päättäessään tuo-
mikapituli antaa arvoa erityisesti 
ehdokkaan koulutukselle ja koke-

mukselle. Sen tehtävänä on myös 
tutkia hakijan kelpoisuus ja sopi-
vuus kirkkoherraksi.

– Isoissa seurakunnissa nuor-
ten hakijoiden on vaikea päästä 
varsinaisille vaalisijoille vähäises-
tä kokemuksesta johtuen, Tuisku 
sanoo.

Tilanne oli toinen esimerkik-
si pienessä seurakunnassa Tyrnä-
vällä, jossa vuonna 2010 kirkko-
herraksi pyrki vain kolme ehdo-
kasta. 

Vaihtelua 
papin arkeen
Aiemmin kirkkoherranvaalipro-
sessia ei ole tarkasteltu samassa 
laajuudessa kuin Jaakko Tuiskun 
tutkimuksessa.

– Kuitenkin kirkkoherranvaa-
li on näkyvä ja aika ilmeikäs ta-
pahtuma Suomen kirkkohistori-
assa. Se herättää paikkakunnilla 
monenlaista liikehdintää, Tuisku 
perustelee aiheensa valintaa.

Helsingin yliopiston teologi-
seen tiedekuntaan tehty väitös 
hyväksyttiin toukokuun alussa ja 
16. kesäkuuta Tuisku saa käteensä 
teologian tohtorin paperit.

– Tutkijan rooliin heittäyty-
minen on tuonut hyvää vaihtelua 
papin arkeen, mies miettii.

Sitä, onko edessä vielä joskus 
paluu tieteen tekemisen pariin, 
Tuisku ei osaa sanoa.

– Saa nähdä, nyt tässä vielä 
sulatellaan tehtyä työtä. Olen ty-
kännyt tutkimisesta. Se on innos-
tavaa ja mielenkiintoista.

KAti lUoMA

K at i  L u o ma
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Paraatihartauksien 
noudatettava
uskonnonvapautta 
Puolustusministeriö asettaa lä-
hiaikoina työryhmän, joka sel-
vittää sodan ja rauhan eettisiä 
kysymyksiä koskevaa opetusta 
sekä sitä, mistä aiheista sotilas-
papit opettavat. 

Kenttäpiispa Pekka Särkiön 
mukaan keskustelussa on myös 
puolustusvoimissa tapahtuvien 
jumalanpalvelusten ja hartauk-
sien uusi toteuttamistapa.

Uudistusten taustalla on 
eduskunnan oikeusasiamiehen 
taannoinen linjaus. Sen mu-
kaan puolustusvoimissa ei voi-
da velvoittaa osallistumaan kir-
kollisiin tilaisuuksiin edes kirk-
koon kuuluvia varusmiehiä. 

Uskonnonharjoitus ei siis ole 
kenellekään pakollinen osa pal-
velusta. Sen rinnalle järjeste-
tään vaihtoehtoista eettistä toi-
mintaa.

Puolustushallinnon työryh-
män työskentelyyn osallistuva 
Särkiö kertoo, että tarkasteluun 
tullee myös se, miten sotilaspa-
raateihin kuuluvat hartaudet ja 
jumalanpalvelukset voidaan to-
teuttaa uskonnonvapautta nou-
dattaen.

– Paraatihartauksilla on ar-
meijassa satojen vuosien perin-
ne. Tavoitteena on, että ne säily-
vät, Särkiö sanoo.

nigerialaistytöistä 
muslimeja?
Yli kaksisataa nigerialaista kou-
lutyttöä siepannut ääri-islamis-
tinen Boko Haram -ryhmitty-
mä on julkaissut videon, jon-
ka se väittää esittävän siepattu-
ja tyttöjä. Boko Haramin mu-
kaan tytöt ovat kääntyneet is-
lamiin. 

Boko Haram sanoo, ettei tyt-
töjä vapauteta ennen kuin kaik-
ki järjestöön kuuluvat vangit on 
vapautettu.

Asiasta kertoo muun muassa 
australialainen ABC News.

Tuntemattomassa paikas-
sa maaseudulla kuvattu video 
näyttää hijabiin pukeutunei-
ta, rukoilevia tyttöjä. Videolla 
puhuva Boko Haramin johtaja 
Abubakr Shekau kertoo tyttö-
jä olevan 130.

Taliban-liikettä jäljittelevä 
Boko Haram sieppasi 14. huh-
tikuuta 276 koulutyttöä Nige-
rian koillisosassa sijaitsevassa 
Chinokin kaupungissa. Tytöis-
tä 223 on edelleen kadoksissa. 

Sieppaus on herättänyt run-
saasti kansainvälistä huomiota.

Kirkon hallinnon keventäminen alkoi pienellä askeleella

Pastorilta huutia sylikoira jeesukselle 
jeesusta ei surmattu siksi, 
että hän sanoi olevansa 
jumalan poika, vaan 
koska hän oli todellinen 
uhka vallanpitäjille, 
järjestäytyneelle 
yhteiskunnalle pastori, 
kirjailija Kai Sadinmaa 
sanoo.

Radikaalina tunnettu pas-
tori, kirjailija Kai Sadin-
maa on ravistellut teks-
teillään kirkkoa viime ai-

koina säälimättä edes seurakun-
taelämän ytimessä olevaa joka-
sunnuntaista messua.

Sadinmaa julkaisi vastikään 
kirjan 10 käskyä kirkolle. 

Rauhan Tervehdyksen toimi-
tus poimi kymmenen sanaa Sa-
dinmaan omista käskyistä ja ky-
syi, mitä käskyjen tekijälle tulee 
niistä ensimmäiseksi mieleen. 

Jeesus? (Käskystä Älä valehtele 
Jeesuksesta)

– Jeesuksen julistus oli hyvin 
poliittista. Hän uskalsi haastaa 
vallankäyttäjät. Jeesus oli kiin-
nostunut ihmisten arjesta: siitä, 
että jokaisella kuuluu olla arjes-
sa leipää, vaatteet ja yhteys toisiin 
ja Jumalaan. 

– Jeesuksen jokainen sana ja 
teko olivat läpeensä yhteiskun-
nallisia. Ne eivät leijuneet ilmas-
sa, vaan niillä oli kosketuspin-
ta todellisuuteen. Jeesusta ei sur-
mattu siksi, että hän sanoi ole-
vansa Jumalan poika, vaan kos-
ka hän oli todellinen uhka vallan-
pitäjille, järjestäytyneelle yhteis-
kunnalle.

Jäsen? (käskystä Lopeta jäsenten 
kosiskelu)

– Kirkon jäseniä ei pidä ko-
siskella tuunaamalla evankeli-
umia mieluisaksi.  Evankeliumi 
on hiertävä kivi kengässä, se on 
häiritsevää puhetta. Evankeliumi 
haastaa luopumaan itsekkäästä 
elämäntavasta. 

– Kirkon ei tule olla huolis-
saan jäsenkadosta ja varojen vä-
henemisestä. Kukaan ei huomai-
si, vaikka puolet papeista laitet-
taisiin kilometritehtaalle.

– Evankeliumin julistama pe-
lastus on tämänpuoleista: sitä, et-
tä ihminen saa ruoan ja vaatteet ja 
että hänet hyväksytään yhteyteen 
muiden kanssa. Yhteyteen sulke-
minen on kokemus Jumalan rak-
kaudesta ja hänen valtakunnas-
taan.

Sijoitusbisnes? (Käskystä Lopeta 
sijoitusbisnes)

– Globaalissa finanssikapitalis-
missa ei ole eettistä sijoittamista, 
siksi kirkon ei tulisi olla mukana 
sijoitustoiminnassa. Suuria pank-
keja on tuomittu maailmalla ri-
koksista, ne ovat mukana rahan-
pesussa. 

– Kirkko ei voi vaikuttaa ra-
hastoihin, joihin se on sijoittanut 
varojaan. Siksi ainoa mahdolli-
suus on luopua kokonaan sijoitus-
bisneksestä. Kirkon taloudenpi-
don periaatteet eivät nouse teolo-
giasta vaan pörssikursseista, ko-
van kapitalismin pelisäännöistä.

hille. Näin sinulla on aarre tai-
vaassa.  Rikas mies oli suurmaan-
omistaja, joka oli saanut rikkau-
tensa ahdinkoon ajautuneiden 
pienviljelijöiden kustannuksella. 

– Yhteiskunnassamme armo, 
rakkaus, inhimillisyys, hellyys ja 
myötätunto ovat alituisesti hyök-
käyksen kohteena. Jumalan valta-
kunta on siellä, missä ei tarvitse 
pelätä selästä puukottajia ja hy-
väksi käyttäjiä ja missä toteutuu 
yhteiskunnallinen oikeudenmu-
kaisuus.

– Rikastuminen vaatii usein 
myötätunnon tappamista. Kun se 
on hoidettu, tuhansien irtisano-
miset eivät tunnu enää missään.

Valta? (Käskystä Älä kumarra 
valtaa)

– Kirkon pitää tehdä hajura-
ko valtaan, maalliseen vallan-
käyttöön. Jokainen säie valtioon 
on katkaistava. Sellainen kirkon 
teologia, joka keskittyy vain yk-
silön sielunpelastukseen ja vaike-
nee ympärillä olevasta sorrosta ja 
väkivallasta, on pyhitettyä väki-
valtaa.

– Hyvinvointiyhteiskuntaa 
alas ajava nykypolitiikka lisää ih-
misten eriarvoisuutta.  Osa ihmi-
sistä joutuu elämään almujen va-
rassa. Kirkolle tuntuu sopivan al-
muyhteiskunta, koska se saa siinä 
hyväksyttävän roolin leivän jaka-
jana köyhille. 

Tekopyhyys? (Käskystä Luovu te-
kopyhyydestä) 

– Helsingin Temppeliaukion 
kirkossa esitettiin reilu vuosi sit-
ten näytelmä Kuka maksaa inno-
vaation? Näytelmän Jeesus pesi 
itsemurhaa hautovan nuoren ja-
lat kastemaljassa. Maljan käyt-

Sellainen kirkon 
teologia, joka 
keskittyy vain yksilön 
sielunpelastukseen 
ja vaikenee ympärillä 
olevasta sorrosta 
ja väkivallasta, on 
pyhitettyä väkivaltaa.

Kirkon taloudenpidon 
periaatteet eivät 
nouse teologiasta 
vaan pörssikursseista, 
kovan kapitalismin 
pelisäännöistä.

Evankeliumi? (Käskystä Julista 
poliittista evankeliumia)

– Evankeliumi on kavennet-
tu kirkossa koskemaan vain yksi-
lön sisäistä maailmaa. Uskosta on 
tehty ihmisen yksityisomaisuut-
ta, vaikka evankeliumilla on yh-
teiskunnallinen ulottuvuus.

– Jeesus sanoi: Antakaa keisa-
rille, mikä keisarin on ja Juma-
lalle, mikä Jumalan on. Tässä on 
kyse boikotista ja vastarinnasta: 
Jeesus kehotti ihmisiä palautta-
maan keisarille kuuluvat rahat, 
koska ne ovat vallankäyttäjän ra-
hoja. Evankeliumi kysyy, palve-
letko Jumalaa vai keisaria.

Rikas? (Käskystä Lopeta rikkai-
den suosiminen)

– Jeesus hyökkäsi omistuksen 
kasautumista vastaan. Siksi hän 
sanoo Uudessa testamentissa rik-
kaalle miehelle, että myy kaikki, 
mitä sinulla on ja anna rahat köy-

Kaksi Oulun hiippakunnan 
kirkolliskokousedustajaa, 
erkki Kujala toholammelta 
ja eija nivala Kalajoelta 
arvioivat viime 
viikolla kokoontuneen 
kirkolliskokouksen 
päätöksiä jakamalla niille 
enintään kolme plussaa.

PäätÖS: Kirkon keskushallin-
non keventämiseksi Kirkon ul-
koasiain neuvosto lakkautetaan 
ja tehtävät siirretään piispain-
kokoukselle ja kirkkohallituk-
selle. 

Neuvoston tehtävänä on ol-
lut muun muassa hoitaa kirkon 
suhteita muihin kirkkoihin, us-
kontokuntiin ja kirkkojen väli-
siin järjestöihin.

Piispainkokouksen kokoon-
panoon kuuluvat jatkossa vain 

piispat eivätkä enää hiippakun-
tien pappisasessorit. 

Kenttäpiispalla on jatkossa 
piispainkokouksessa läsnäolo- 
ja puheoikeus, mutta hän ei ole 
kokouksen varsinainen jäsen ei-
kä hänellä ole äänivaltaa.
Erkki Kujala: ++ 
– Kirkon hallinnon keventämi-
nen on ollut esillä vuosia ja nyt 
syntyi jotain konkreettista asian 
toteutumiseksi. Kirkon kansain-
välinen toiminta ei ole vähene-
mässä, vaan asioista päättää ai-
empaa pienempi joukko. Petyin, 
kun kenttäpiispa ei saa täyttä ää-
nivaltaa piispainkokouksessa. 

– Harmittelen päätöksessä si-
tä, että asessorit – jotka ovat seu-
rakuntien pappeja tai lehtoreita 
– eivät ole enää läsnä piispainko-
kouksessa. Pelkään sen merkitse-
vän, että seurakuntien terveiset 
kulkeutuvat aiempaa huonom-
min piispainkokouksien päätök-

sentekoon.
Eija Nivala: ++
– Plussaa siitä, että kirkossa otet-
tiin yksi askel hallinnon keventä-
miseen suuntaan. Askel on kui-
tenkin vielä aika pieni.

– Ulkoasianneuvosto on asian-
tuntijaelin. Minä mietin, miten 
asiantuntijuus on turvattu jat-
kossa.  

PäätÖS: Seurakuntien rakenne-
uudistus siirtyi vuodella eteen-
päin. Kirkkohallituksen esi-
tys oli, että kaikki seurakunnat 
kuuluisivat vuoden 2019 alus-
ta seurakuntayhtymiin, joiden 
johdossa ovat yhtymärovastit. 
Asia palannee kirkolliskokouk-
seen keväällä  2015.
Erkki Kujala: +
– Asiaan esitettiin paljon muu-
tosehdotuksia. Siirtymistä yhty-
miin pidettiin liian nopeana, mi-
käli uudistus toteutuisi vuoteen 

2019 mennessä. Itse ehdotin, että 
aikaa annettaisiin vuoteen 2023.

– Osassa Pohjois-Suomen seu-
rakuntia liittymistä isoihin yhty-
miin pidettiin epätarkoituksen-
mukaisena pitkien etäisyyksien 
vuoksi. 

– Myös taloudellisesti hyvin 
pärjäävissä seurakunnissa on 
vastustusta pakkoliitoksille. Osa 
seurakunnista on liittynyt yh-
teen kuntaliitoksien myötä ja tä-
tä kautta seurakuntien taloudel-
linen pärjääminen on jo vahvis-
tunut.
Eija Nivala:+++
– Oliko todellista tarvetta siir-
tää ratkaisua vuodella eteenpäin?  
Toisaalta ymmärrän, ettei höt-
kyily isossa asiassa kannata. 

– Aikalisä otettiin, jotta voi-
daan miettiä, täyttyisikö joiden-
kin seurakuntien tai seurakun-
tayhtymien kohdalla kriteerit, 
joiden perusteella pakosta voi-
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Kirkon hallinnon keventäminen alkoi pienellä askeleella

Pastorilta huutia sylikoira jeesukselle 
täminen närkästytti osaa kirkon 
väestä. Paheksunnan alle jäi esi-
tyksen vakava viesti nuorten itse-
murhista. Tärkeintä kirkossa tun-
tuvat olevan pyhät esineet, muo-
dot, rituaalit ja oppi.

– Jos kirkon oppi, tunnustus-
kirjat, Raamattu tai jokin yleinen 
tapa uhkaa ihmistä, kristityn tu-
lee valita aina ihminen. 

Messu? (Käskystä Luovu messus-
ta ja muusta magiasta)

– Sunnuntaiaamun jumalan-
palvelus on pystyyn kuollut re-
liikki, pyhäinjäännös. Jos messu 
on kirkon sydän, se on sydän, jo-
ka ei lyö eikä hengitä. 

– Messussa on tärkeintä, että 
siinä tehdään asiat tietyssä järjes-
tyksessä. Tästä seuraa pelko vää-
rin tekemisestä ja käyttäytymi-
sestä: virheitä kaihtavat niin pa-
pit kuin seurakuntalaiset.

– Miksi kirkon sydän ja kai-
ken keskus ei voi olla lähimmäi-
senrakkaus?

Miksi kirkossa ollaan 
niin kiinnostuneita 
seksuaalisuudesta? 
jeesus ei puhunut 
siitä mitään. 

tärkeintä kirkossa 
tuntuvat olevan pyhät 
esineet, muodot, 
rituaalit ja oppi.

Homoseksuaalisuus? (käskystä 
Anna homon rakastaa)

– Homoseksuaalisuus on yksi 
rakkauden ilmenemismuoto. An-
netaan ihmisten rakastaa ja rak-
kauden virrata.

– Miksi kirkossa ollaan niin 
kiinnostuneita seksuaalisuudes-
ta? Jeesus ei puhunut siitä mi-

tään.  Jeesus mainitsee Uudessa 
testamentissa yhden kerran avio-
liiton, mutta ei puolustaakseen 
heteroliittoja vaan suojellakseen 
naista juutalaisessa, patriarkaa-
lisessa yhteiskunnassa. Moosek-
sen lain mukaan miehellä oli lupa 
hylätä vaimo lähestulkoon mistä 
syystä tahansa.

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

Pastori Kai Sadinmaa vieraili Oulussa viime viikolla 
esittelemässä tuoretta kirjaansa 10 käskyä kirkolle.

Raamattu? (Käskystä Älä tee 
Raamatusta Jumalaa)

– Raamatun on kirjoittanut 
vajavainen, raadollinen ja synti-
nen ihminen. Raamattu ei ole va-
paa hyvän ja pahan ikiaikaises-
ta kamppailusta. Viha ja rakka-
us, ylevä ja alhainen, ruma ja kau-
nis ovat läsnä Raamatussa. Raa-
matussa näkyy elämän monimut-
kaisuus.

– Raamattu on todistusta Ju-
malaa kohti hapuilevista ihmisis-
tä ja Jumalasta, valosta, joka tulee 
ihmisten tykö. Tähän joukkoon 
jokainen on kutsuttu sellaisena 
kuin on. 

– Raamatun ainoa auktoriteet-
ti on siinä, kuinka paljon ja mis-
sä määrin se herättää ihmisis-
sä janoa totuuteen, rakkauteen 
ja myötätuntoon toista ihmistä 
kohtaan.

riittA HirVoNEN

taisiin luopua. Keskustelussa on 
varmasti myös siirtymäajan jat-
kaminen.

PäätÖS: Kirkko luopuu yhtei-
sövero-osuudesta ja saa jatkossa 
valtionapuna korvauksen hoita-
mistaan yhteiskunnallisista teh-
tävistä. Uudistus astuu voimaan 
vuoden 2016 alusta.
Erkki Kujala: +++
– Kirkkohallituksen kanta oli hy-
vä, mikäli vielä jakoperusteet seu-
rakuntien kesken kyetään teke-
mään oikeudenmukaisiksi.  Ky-
se ei ole valtion avustuksesta vaan 
korvauksesta kirkolle muun mu-
assa hautaustoimen hoitamisesta.
Eija Nivala:+++
– Kirkolla on asiassa valtioneuvos-
ton kanssa yhteinen linja. Lakisää-
teistä valtionapua puoltaa se, että 
se on suhdanneherkkää yhteisöve-
ro-osuutta vakaampi vaihtoehto.

– Ratkaisussa pärjäävät erityi-

sesti pienet ja köyhät seurakun-
nat, joilla ei ole yhteisverotuottoa. 

PäätÖS: Tulevaisuudessa seu-
rakuntien päätöksiä arvioidaan 
myös lasten näkökulmasta.  Asia 
tulee kirkkojärjestykseen. 
Erkki Kujala: ++
– Kun kirkollinen viranomainen 
tekee tulevaisuudessa päätöksen, 
valmistelussa on otettava huomi-
oon sen vaikutukset 0–18-vuoti-
aisiin. Kuka huolehtii lapsinäkö-
kulman valmistelemisesta? Pel-
kään päätöksen lisäävän byrokra-
tiaa seurakunnissa.
Eija Nivala: +++
– Nyt on huolehdittava siitä, että 
lapsivaikutuksien tarkastelemi-
nen ei kasvata kirkon hallintoa.

PäätÖS: Kirkolliskokouksessa 
keskusteltiin edustaja-aloittees-
ta, jonka mukaan vihkimisen 
kaavassa tulisi huomioida aiem-

paa paremmin uusperheet ja 
erityisesti lapset. Aloite lähe-
tettiin jatkokäsittelyyn.
Erkki Kujala: 
– En anna vielä plussia enkä 
miinuksia, koska asiasta vas-
ta keskusteltiin. Henkilökoh-
taisesti en toivo muutosta vih-
kikaavan. 

– Uusperheiden tilanne tu-
lee huomioida esirukouksissa 
ja esimerkiksi kodinsiunaa-
miseen liittyvässä rukoushet-
kessä.
Eija Nivala:
– Asian esille nostaminen on 
tärkeää. En ole varma, tar-
vittaisiinko käsikirjaan uusia 
sanamuotoja. Mutta jos tähän 
päädytään, se ei ole mielestä-
ni keneltäkään pois.

riittA HirVoNEN

Kirkkohallitukselta 
98 000 euroa korjauksiin

Kirkkohallitus on myöntä-
nyt yhteensä 1,5 miljoo-
nan euron rakennusavus-
tukset 21 hankkeelle kah-

deksaan eri hiippakuntaan.
Oulun hiippakunnan seurakun-

nat saivat yhteensä 97 883 euroa. 
Avustusta myönnettiin Utajär-

ven seurakuntatalon korjaukseen, 
Tornion kirkon katon tervausko-
keiluun, Toholammin kirkon ka-
ton maalaukseen, Lestijärven kir-
kon katon tervaukseen,  Halsuan 
seurakuntatalon katonkorjauk-
seen sekä Inarin Pielpajärven kir-
kon aidan korjaamiseen.

Korjausavustuksen myöntä-
misen taustalla on halu tasata va-
rallisuuseroja, jotta seurakunnat 
pystyvät pitämään kiinteistöis-
tään huolta.

– Kriteerit ovat aika tiukat, sa-
noo Kirkkohallituksen yliarkki-
tehti Antti Pihkala.

– Seurakunnan saaman avus-
tuksen suuruuteen vaikuttavat 
seurakunnan saamat verotulot ja 
veroprosentti. Jos veroprosentti 
on alle yhden ja puolen, korjaus-
avustusta ei myönnetä.

Pihkalan mukaan esimerkik-
si Ahvenanmaalla seurakunnat 
voivat saada suuriakin avustuk-
sia, koska seurakuntien verotulot 
ovat varsin pieniä. 

Sen sijaan esimerkiksi Oulun 
seurakuntayhtymässä ei päästä 
edes lähelle myöntämiskriteeri-
en täyttymistä.

Avustusta voi hakea kahdesti 
vuodessa.

Nykyiset myöntämisperusteet 
ovat olleet voimassa 2000-luvun 
alusta lukien.  Pihkala ennakoi, 
että kriteerejä muokataan lähi-
vuosina.

MiNNA KoliStAJA
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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.

Oulussa 17.4.2014
Oulunsalon seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 

puheenjohtaja Mirja Vahera

Kohta urut soivat 
kuin 1930-luvulla

Muistikahvilakiertue  
pysähtyy alueellasi 

 

Keskiviikko 21.5. 
 Lumijoki klo 9-11, Sale, Lumijoentie 
 Liminka klo 12-14, K-market, Tupoksentie 12 

 

Torstai 22.5. 
 Kempele klo 10-12, K-Supermarket, Kauppatie 2 
 Oulunsalo klo 13-15, S-market, Kauppiaantie 1 

 

Perjantai 23.5. 
 Tyrnävä klo 9-11, S-market, Vanhatie 
 Muhos klo 13-15, K-Supermarket Mimmi, Valtatie 

 

Maanantai 26.5. 
 Hailuoto klo 10-13, K-market Hailuoto 

 
Muistibussista saat tietoa muistista, muistipulmista 

ja aivoterveyteen liittyvistä riskitekijöistä.  
Voit tavata yhdistyksen työntekijöitä ja 

mahdollisesti kunnan muistiasioista vastaavan 
henkilön.  

Tervetuloa muistikahville!  
 
 

 
 
 
 
 

Peruskorjaus palauttaa Ou-
lun tuomiokirkon ylpeyden 
entiseen kukoistukseensa.
Ensi syksynä Oulun tuo-

miokirkon urkujen pitäisi soida 
kuin alkuperäisessä loistossaan 
vuonna 1938. 

Vuosikausia suunniteltu pe-
ruskorjaus on aloitettu tämän 
kevään aikana kirkossa ja urku-
rakentamon verstaalla Espoossa.

Tuomiorovasti Matti Pikka-
rainen iloitsee urkuremontista, 
joka ei hänen mukaansa alkanut 
”yhtään liian aikaisin”.

– Kyseessä on hiippakunnan 
pääkirkko, joten kyllä pelien ja 
pensselien pitää olla siinä kun-
nossa, että homma hoituu.

Pääurut ovat olleet remontin 

tarpeessa, sillä niiden luotetta-
vuuskin on kärsinyt.

– Välillä joku ääni on jäänyt 
soimaan ja joku toinen taas ei ole 
lähtenyt soimaan lainkaan, Pik-
karainen kertoo.

Korjauksen ajan tuomiokir-
kon tilaisuuksissa käytetään 
vuonna 1983 valmistuneita kuo-
riurkuja, jotka ovat pääurkuja sel-
västi pienemmät.

Pillit puhdistukseen, 
palkeet vaihtoon
Tuomiokirkon urkujen remon-
tointi ei käy käden käänteessä. 
Niissä on noin 4000 pilliä, joista 
jokainen otetaan ulos, puhdiste-
taan ja korjataan.

Soittimessa on myös esimer-

kiksi 3400 kappaletta 7 sentti-
metrin mittaisia palkeita, jotka 
kaikki vaihdetaan uusiin. Muut-
kin kuluneet osat vaihdetaan ja 
sähköistys uusitaan.

– Vuoden 1938 aikainen säh-
kötekniikka ei ole täysin luotetta-
va eikä kaikilta osin vastaa nyky-
aikaisia turvastandardeja, kertoo 
korjauksen tekevän Urkurakenta-
mo Veikko Virtanen Oy:n toimi-
tusjohtaja Heikki Autio.

Soinnin restaurointi täsmäl-
leen alkuperäiseksi on Aution 
mukaan vanhan korjaamisessa 
haastavin tehtävä.

– Uusien osien on oltava yhtä 
laadukkaita kuin alkuperäiset, jot-
ta urut korjauksen jälkeen soivat 
yhtä hienosti kuin alkuperäiset.

Harvinaisen 
suuret urut
Oulun tuomiokirkossa on niin 
sanotut romanttiset urut, joissa 
on 62 äänikertaa: mitä enemmän 
äänikertoja, sitä kantavampi ääni 
uruista lähtee.  

Aution mukaan tuomiokir-
kon urut ovat harvinaisen suu-
ret, muuttumattomana säilyneet 
urut. 

Suomessa ei ole monia urkuja, 
joissa olisi yli 60 äänikertaa. Tuo-
miokirkon kuoriurut esimerkiksi 
ovat 18-äänikertaiset.

– Euroopankin mittakaavassa 
kirkon pääurut ovat suuret, Au-
tio sanoo.

Tuomiokirkon urut ovat Kan-
gasalan urkutehtaan rakentamat. 

Aution mukaan 1930-lukua on 
nimitetty joskus kangasalalai-
sen urkujenrakennuksen kulta-
ajaksi. 

– Oulun tuomiokirkon urut 
ovat poikkeuksellisen hienot ja 
niiden arvo on nähty heti alusta 
alkaen.

Suomessa vanhin urkukanta 
on 1800-luvulta, mutta näin van-
hat urut ovat melko harvinaisia. 

Aution mukaan urkuja raken-
nettiin toki Suomessakin ennen 
1800-lukua, mutta ne tuhoutui-
vat isonvihan aikana.

Vanhimmat, yhä käytössä ole-
vat urut maailmassa ovat peräisin 
1400-luvun alusta.

KAti lUoMA

Ku va t :  S a nna K r o o k

Urkujenrakentaja Kaius Luukkonen korjaa ja puhdistaa tuomiokirkon urkuja. Kaikki urkujen kuluneet osat vaihdetaan uusiin ja 
vuodelta 1938 peräisin oleva sähköistys uusitaan. 

Jokainen pilli otetaan ulos, puhdistetaan ja korjataan. Tuomiokirkon urkuja 
kunnostaa kesän aikana muun muassa Caspar Åkerblom.

Tuomiokirkon uruissa on noin 4000 pilliä.
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LIISA    JAAKONSAARI

VAIKEA AIKA VAATII  
VAHVAN PÄÄTTÄJÄN

europarlamentaarikko europarlamentaarikko 

233

kirkonulkomaanapu.fi /
merkkipaivakerays, 020 787 1201

Anna hyvän työn jatkua

www.essayah . f iMEP

EU tarvitsee kristillisten arvojen ja 
kansallisen päätösvallan puolustajaa.

112

• 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

Hautauspalveluja

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Jopa 30 % vaalialennus ilmoitushinnoista!
Vaali-ilmoittelu paikallisesti ilmestyvissä seurakuntaleh-
dissä on kustannustehokas tapa tavoittaa äänestäjät.  
Ota yhteys ja kysy lisää!

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

Vielä on muutama päivä ai-
kaa hakea esteettömyys-
todistus ja ehtiä helators-
tain vihkihetkeen, joka 

järjestetään Oulun tuomiokir-
kossa 29.5. kello 15–19. 

Vihkihetkeen voi mennä il-
man ennakkoilmoittautumista. 
Parit vihitään saapumisjärjes-
tyksessä. 

Mukaan tarvitaan esteettö-
myystodistus, joka on hankit-
tu viimeistään seitsemän vuo-
rokautta ennen vihkimistä jom-
mankumman vihittävän kotiseu-
rakunnan kirkkoherranvirastosta. 

Vielä ehtii vihille tuomiokirkon
helatorstain vihkihetkessä

Vihkipari voi kutsua mukaan 
läheisensä. Tarvittaessa todista-
jat voivat tulla myös seurakunnan 
puolesta. Vihkimisen jälkeen on 

tarjolla hääkakkua ja kahvit hää-
väelle tuomiokirkon kryptassa. 
Vihkitoimitus ja juhlakahvit ovat 
maksuttomia.

Esteettömyystodistuksella 
varmistetaan, että parilla on oi-
keus mennä naimisiin. Oulun 
ev.lut. seurakunnissa avioliiton 
esteiden tutkintaa tehdään arki-
sin kello 9–16 seurakuntien kes-
kusrekisterissä (Isokatu 17). Es-
teettömyyslomakkeen voi tulos-
taa osoitteesta www.oulunseura-
kunnat.fi/esteettomyyslomake ja 
palauttaa täytettynä keskusrekis-
teriin.

Menneinä vuosisatoi-
na pappila oli suuris-
sa pitäjissä merkittä-
vin henkisen ja julki-

sen elämän keskus.
Limingan pappilassa on vuosi-

en saatossa toiminut muun mu-
assa kunnanlääkärin vastaanotto.

Kahvilaa pappilan tiloissa ei 
tiettävästi ole koskaan pidetty – 
ennen kuin nyt, kun pappila yh-
den päivän ajan toimii leivoskah-
vilana.

Ravintolapäivänä 17.5. avaa 
ovensa Kafe Iso Pappila.

Silloin Limingan seurakun-
nan isoskoulutuksensa päättäneet 

Limingan pappilasta 
tulee päivän ajaksi leivoskahvila

mahdollisuus tutustua vastikään 
remontoituun pappilaan, kävel-
lä historiaa huokuvaa rantatietä 
pitkin museoalueelle tai vaikka-
pa vanhan tavaran puotiin ostok-
sille. 

Kahvilan tuotto menee koko-
naisuudessaan tosi-isojen matka-
projektin hyväksi. 

Tosi-isot ovat isoskoulutuksen 
päättäneitä nuoria, joiden toi-
minta rakentuu kaksivuotisten 
matkaprojektien ympärille. 

Kohteena on Israel, jonne mat-
ka tehdään näillä näkymin ke-
väällä 2015. Ryhmässä on tällä 
hetkellä 16 nuorta.

nuoret tarjoilevat kahvia, teetä ja 
mehua suolaisen tai makean kah-
vileivän sekä elävän musiikin ke-
ra kello 11–18. Jos sää sallii, kah-
vihetki onnistuu myös ulkosalla.

Kahvilareissun yhteydessä on 

Nuorten oman Yhteis-
vastuu-liikkeen, Action 
Angelsin toimintakisan 
voittajaksi on nettiäänes-

tyksessä valittu Limingan rovas-
tikunnan isostapahtuma Isosen-
kelit.

Voittoisa tempaus järjestettiin 
huhtikuun alussa Kempeleessä 
kauppakeskus Zeppeliinissä. 

Nuorten ideoimassa ja toteut-
tamassa tapahtumassa autettiin 

ihmisiä arkisissa tilanteissa: os-
toksilla olleet saivat muun muas-
sa apua kauppakassin pakkaami-
seen, auton tuulilasin pesuun tai 
ilmaisen  hartiahieronnan.

Lisäksi isoset leikittivät ostok-
silla olleiden perheiden lapsia. 
Vanhuksia ilahdutettiin lauluin 
ja tervehdyksin muistisairaille 
hoivaa tarjoavassa Cajanus-ko-
dissa. 

Liminkalaisten tempaus va-

littiin myös Action Angelsin toi-
mintakisan yleisön suosikiksi.

Nuorille tarkoitetussa Acti-
on Angels -kilpailussa oli tarkoi-
tus keksiä tosielämän hyvä työ lä-
himmäisten auttamiseksi ja Yh-
teisvastuukeräyksen potin kar-
tuttamiseksi. 

Hyvän mielen ja jalon mai-
neen lisäksi voittajille on luvassa 
yllätyspalkinto.

Rovastikunnallinen isostempaus oli 
yleisön ja nettiäänestyksen suosikki

Kempeleeseen valitaan 
kirkkoherra syksyllä. Kol-
me vaalisijoille asetettua 
ehdokasta – Jouko Lanki-

nen, Kimmo Helomaa ja Pette-
ri Tuulos – käyvät esittäytymässä 
seurakuntalaisille Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa jo sunnuntai-
na 18.5. kirkkokahvien jälkeen.

Esittelytilaisuus myös videoi-

daan ja laitetaan nähtäväksi seu-
rakunnan nettisivuille. 

Oulun hiippakunnan tuomio-
kapituli on määrännyt vaalisijat 
sekä vaalinäytteiden antamisen 
ajankohdat.

Ensimmäiselle vaalisijalle ase-
tettu Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan seurakuntapastori, TL, 
rovasti Jouko Lankinen antaa 

vaalinäytteensä 7. syyskuuta. Toi-
selle vaalisijalle asetettu Limin-
gan seurakunnan seurakuntapas-
tori, TK, FL Kimmo Helomaa an-
taa vaalinäytteensä 14. syyskuuta.

Kolmannelle vaalisijalle ase-
tettu Tuiran seurakunnan kappa-
lainen, TM, KTM Petteri Tuulos 
antaa vaalinäytteensä 21. syys-
kuuta.

Kempeleen kirkkoherraehdokkaat 
esittäytyvät sunnuntaina
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nigerian tyttökaappaukset muistuttavat

naisten oikeuksia loukataan 
usein kaikkein räikeimmin  
Suomen lähetysseuran 
vaikuttamistyön 
asiantuntija Kati 
Kemppainen sanoo, 
että kummilapsityö 
on yksi tehokas keino
parantaa tyttöjen 
asemaa kehitysmaissa.

Ääri-islamilainen Boko 
Haram -järjestö siep-
pasi Nigeriassa huhti-
kuun puolivälissä yli 

250 kristittyä koulutyttöä. Voi-
ko kukaan Nigerian hallitusta 
lukuun ottamatta tehdä asiassa 
muuta kuin ilmaista huolensa, 
Suomen Lähetysseuran vaikut-
tamistyön asiantuntija, pastori 
Kati Kemppainen.

– Tärkeää on, että tällaisia te-
koja ei ohiteta hiljaisuudessa. 
Myös suomalaisten äänellä on 
merkitystä. 

– Jos kansainvälinen yhtei-
sö luo painetta Nigerian halli-
tusta kohtaan, sillä on merki-
tystä. Maailmassa on saatu ai-
kaan parannuksia juuri tällä ta-
valla. Esimerkkejä ovat kehitys-
maiden velkojen anteeksianto ja 
Etelä-Afrikan apartheidin lop-
puminen. 

Voimmeko me suomalaiset teh-
dä mitään, jotta tyttöjen ja nais-
ten asema kaikkialla paranisi?

– Useimmilla lähetys- ja kan-
sainvälisyystyötä tekevillä kansa-
laisjärjestöillä on kummilapsioh-
jelmia, joiden kautta yksittäinen 
ihminen voi tehokkaasti omil-
la lahjoituksillaan antaa tytöille 
koulutuksen.

– Voimme myös tukea järjes-
töjä, jotka tekevät ruohonjuurita-
son työtä tyttöjen ja naisten ase-
man edistämiseksi. Järjestöt te-
kevät ympärileikkauksen ja ih-
miskaupan vastaista työtä. Niil-
lä on köyhyyden vähentämisoh-
jelmia, naisten pienyrittäjyyden 
tukemista sekä naisten ja lasten 
oikeuksia koskevaa lainsäädän-
tötyötä. 

– Voimme olla asiasta myös 
yhteyksissä suomalaispoliitikkoi-
hin ja talouselämän vaikuttajiin.

Miksi sieppauksien kohteena Ni-
geriassa mutta myös esimerkiksi 
Pakistanissa ovat juuri vaaratto-
mat koulutytöt?

– Sieppauksen takana oleva is-
lamistisen militanttiryhmä Boko 

nissa on kehotus ”lue”, eikä tämä 
ohje erottele naisia ja miehiä. 

Euroopassa muslimit ja kristityt 
käyvät vuoropuhelua. Onko Af-
rikassa kirkkojen organisoimaa 
keskustelua kristinuskon ja isla-
milaisuuden välillä? 

– Monissa Afrikan maissa, 
kuten Tansaniassa, Senegalis-
sa ja myös Nigeriassa on vuoro-
puhelua kristittyjen ja muslimi-
en välillä.  Vuoropuhelua edis-
tämään on perustettu myös eri-
tyisiä järjestöjä, kuten Project 
for Christian-Muslim Relations 
in Africa.

– Erityisen tärkeää on, että  
kristityt ja muslimit elävät rau-
hassa toistensa kanssa ilman vi-
hollisuuksia. Ruohonjuuritasolla 

Haram vastustaa erityisesti nais-
ten koulutusta. Ryhmän mukaan 
naisen rooli on pysyä kotona kas-
vattamassa lapsia ja huolehtimas-
sa aviomiehestä eikä koulussa op-
pimassa lukemaan ja kirjoitta-
maan. 

– Teot on suunniteltu var-
maankin loukkaamaan perheitä 
ja kylvämään kauhua yhteisöis-
sä, jotta ryhmä saisi omat tavoit-
teensa läpi.

Mitä maltillinen islamilaisuus 
sanoo tyttöjen kouluttamisesta?

– Tiedän, että lukemattomat 
muslimiperheet kautta maail-
man haluavat kouluttaa tyttö-
jään mahdollisimman pitkälle. 
Islamin opetusten mukaan kou-
lutus on erittäin tärkeää. Koraa-

Samalla pallolla

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

yhteiselo ilmenee yhteisen arjen 
jakamisena. 

– Kristityt voivat kutsua mus-
liminaapureitaan lapsensa kon-
firmaatiojuhliin ja päinvastoin. 
Kumpikin osapuoli kunnioittaa 
toistensa juhlapyhiä ja avioliitto-
ja tapahtuu uskontojen välillä.  

Miksi tyttöjen ja naisten ihmis-
oikeudet ovat keskeinen osa Suo-
men Lähetysseuran työtä?

– Naisten ja tyttöjen oikeuk-
sia loukataan usein kaikkein räi-
keimmin. Naisen ansaitsema ra-
ha leviää laajalle. Nainen sijoit-
taa rahansa perheen kehittämi-
seen, koulunkäyntiin, yhteisön-
sä ja kirkkonsa hyväksi. Kun nai-
nen saa tuloja, niistä 90 prosenttia 
menee perheen terveyteen, koulu-
tukseen ja ruokaan.

– Kun köyhä nainen saa tulo-
ja, hänen tyttärensä päätyy har-
vemmin varhaiseen pakkoavio-
liittoon, koska perheellä on varaa 
pitää tytär koulussa ja ruuassa. 

riittA HirVoNEN

Su o m e n L ä h e t y s s e u ra  /  P i r r e  S aa r i o

Suosikkisananlaskuni Raija YRjölä
Diakonianviranhaltija, Tuiran seurakunta

Sananl. 3:27
Älä kiellä apuasi, jos toinen on avun tarpeessa ja sinä pystyt 
tekemään hänelle hyvää.

Mitä sananlasku tarkoittaa sinulle?
Raamattua voi lukea monella tavalla, ja ajattelen että se on usein 
itsetutkiskelua sanan äärellä. Tämä sananlaskun jae on ainakin 
sellainen, missä joutuu miettimään miten itse toimii omassa elämässä 
ja työssä, ja se puhuu omalla tavallaan lähimmäisenrakkaudesta. 
Totta kai peilaan sitä myös omaan työhöni: olenko pystynyt 
vastaamaan avun tarpeeseen?

Missä tilanteessa käyttäisit sananlaskua?
Ainakin oman elämän ja työn arvioinnissa. Osoitan sen ensimmäisenä 
itselleni mutta tietysti ajattelen eri tilanteissa yhteisöllisesti esimerkiksi 
siinä, miten toimimme seurakuntana.
Sananlasku on muistutus kenelle tahansa meistä, kun kohtaamme 
toisen ihmisen ja huomaamme, että on tarvetta apuun.

riKU SEiloNEN
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Palstalla Rauhan 
tervehdyksen 
tilaaja-
seurakuntien 
työntekijät 
kertovat, mikä 
Raamatun 
sananlaskuista 
on heidän 
suosikkinsa ja 
miten he sitä 
tulkitsevat.

Angolalaiset tytöt koulunpenkillä.
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MEDIALÄHETYSJUHLA
La 17.5. klo 16  Oulun vapaaseurakunnassa

IRR-TV.fi  
Medialähetysjärjestö 

Mukana:
Hannu ja Laura Haukka
sekä IRR-TV:n tiimi

Musiikissa:
Elina Haavisto

Tilaisuudessa kerätään lahja medialähetystyölle. Tuotemyynti.

Osoite: Kirkkokatu 34, 90100 Oulu

Tervetuloa!

Kuka voi olla ehdokas?
 
Kirkko tarvitsee juuri sinua. Luottamushen-
kilöillä on seurakunnassa todellista valtaa. 
Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri 
tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja 
miehiä.
 
Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon 
jäsen, joka

• täyttää 18 vuotta viimeistään 9.11.2014
• on seurakunnan jäsen viimeistään   
 15.9.2014
• antaa kirjallisen suostumuksen 
 ehdokkaaksi asettumisesta.

Avoinna 163 paikkaa

Marraskuun 9. päivänä järjestetään seura-
kuntavaalit. Oulussa valitaan 163 edustajaa 
seurakuntaneuvostoihin ja seurakuntien yh-
teiseen kirkkovaltuustoon. Syksyn vaaleihin 
haluamme hyviä ehdokkaita – Sinut.

Luottamushenkilönä saat

• näköalapaikan ja vaikutus-
 mahdollisuuden seurakunnan asioihin
• päätösvaltaa toimintaan ja talouteen

Kiinnostuitko?

Lisätietoa ehdokkaaksi asettumisesta ja 
valitsijayhdistyksen perustamisesta: 
www.oulunseurakunnat.fi/seurakunta-
vaalit ja www.seurakuntavaalit.fi.

Vaaleista lisätietoa antaa: 

Oulun seurakuntayhtymän vs. lakimies 
Krstiina Harjuautti, p. 050 438 9034 tai 
kristiina.harjuautti@evl.fi. 

Ehdokaslistat on jätettävä syyskuun 15. 
päivään mennessä oman seurakunnan 
kirkkoherranvirastoon.

Mihin hyvään sinä uskot? Asetu ehdolle, kun haluat vaikuttaa siihen, mihin hyvään kirkko rahoja ohjaa.

Asetu 
ehdolle 
ja tee kirkosta 
näköisesi.
SEURAKUNTAVAALIT 2014

Suomi–Namibia -seura juh-
lii tänä vuonna 40-vuotis-
ta taivaltaan, minkä kun-
niaksi seuran Oulun osas-

to ja Oulujoen seurakunta järjes-
tävät yhteisen Namibia-teemai-
sen konsertin.

Tilaisuudessa kuullaan säveliä 
Afrikasta Amani-kuoron ja lapsi-
kuoro aCorden esittämänä. 

Suomi–Namibia -seuran pu-
heenjohtaja Seppo Kalliokoski 
kertoo seuran historiasta ja tuo-

reimmista kuulumisista, Oulun 
osaston puheenjohtaja Olli Vai-
nio kertoo Oulun yliopiston lää-
ketieteellisen tiedekunnan lää-
kärinkoulutusprojektin kuulu-
misia Namibiasta. Kirkon eteis-
tilassa on illan ajan esillä oulu-
laisen valokuvaajan Esa Eirolan 
Namibia-aiheisia valokuvia. Ti-
laisuuden jälkeen tarjotaan kah-
via ja rooibos-teetä.

Tilaisuus pidetään Oulujoen 
kirkossa tiistaina 20.5. kello 19.

Säveliä, kuvia ja sanoja 
Namibiasta Oulujoella

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

Tyrnävän seurakuntatalon 
vanha pää 
korvataan uudella

Tyrnävän seurakuntatalon 
vanhan puolen korjaukses-
ta tulee luultua laajempi.

Alun perin oli tarkoi-
tuksena suunnitella täsmäkorja-
us välttämättömässä korjaustar-
peessa oleviin rakenteisiin.

Kuntokartoituksissa on kui-
tenkin käynyt selväksi, että kor-
jaustarve on paljon arvioitua 
isompi.

– Kun kartoituksia keväällä 
2013 laitettiin liikkeelle, kukaan 
ei uskonut, että siitä voisi tulla 
näin laaja, sanoo kirkkoherra Ti-
mo Liikanen.

Seurakuntatalon korjaustar-
vetta selvittänyt hanketyöryhmä 
asiantuntijoineen on havainnut 
ongelmia katon yläpohjassa, pe-
rustuksissa sekä sisäilmassa.

Perustusrakenteissa esiin-
tyy sädesientä, koska 1970- ja 
1980-luvuilla rakennettujen osi-
en perustuksissa eristeenä käytet-
ty mineraalivilla on päässyt kos-
tumaan.

Korjausaste on lähes 80 pro-
senttia. Niin suuren korjaus-
hankkeen toteuttaminen ei Tyr-
nävän kirkkovaltuuston mielestä 
ole järkevää kokonaistaloudelli-
sesti eikä korjaamiseen liittyvän 
epäonnistumisen riskin vuoksi. 

Kirkkovaltuusto päättikin 
aloittaa uudisrakentamisvaihto-
ehdon suunnittelun. 

– Ei tieto seurakuntatalon van-
han osan näin laajasta korjaustar-
peesta tietenkään mikään toive-
uutinen ollut, Liikanen sanoo.

Kirkkoherra haluaa viestit-
tää seurakuntalaisille, että vaik-
ka uudisrakentaminen vie ison 
määrän euroja ja lainaa pitää ot-
taa, kirkkovaltuustossa rakenta-
misen tärkeydestä vallitsi yksi-
mielisyys:

– Henki maanantaisessa koko-
uksessa oli sellainen, että seura-
kuntalaisille nyt ja tulevaisuudes-
sa halutaan asianmukaisesti pal-
velevat tilat.

Seurakuntatalon vanha puo-
li pitää sisällään seurakuntasa-
lin, keittiön, takkahuoneen sekä 
muutaman vanhan toimistohuo-
neen.

Liikasen mukaan vanhaa 
puolta ei tarvitse asettaa käyttö-
kieltoon.

Uuden rakentaminen alkaa ai-
kaisintaan keväällä 2015.

Kustannusarvio ja toteutta-
misaikataulu selviävät syksyn 
2014 ja kevään 2015 aikana.

MiNNA KoliStAJA

Tyrnävän seurakuntatalon vanhalle puolelle ei riitä korjaus, vaan järkevämmäksi 
katsottiin rakentaa uutta. Uudisrakennushanke ei koske talon 2003 valmistunutta 
laajennusosaa.

w w w.t y r nava ns e u ra ku n t a . f i
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radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 18.5. klo 8.45. Radiopyhäkou-
lun pitää pastori Maija Kontti-
nen Karjasillan seurakunnasta. 
Aiheena on Taivaan kansalaisena 
maailmassa.  
Aluelähetys klo 9.55–12:
Klo 10 messu Tuiran kirkosta.
Klo 11.30 radiopyhäkoulu.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon –
ohjelmassa kerrotaan Medialä-
hetys Sanansaattajien työstä.
Toivon päivä ma–pe klo 15–17.
Ke 21.5. klo 16.40 Kurkistus kirk-
koon -ohjelmassa kerrotaan Me-
dialähetyspäivistä, jotka järjeste-

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

tään kesäkuussa Oulun tuomio-
kirkossa ja Keskustan seurakun-
tatalossa.
Oulunsalon kirkkoherraehdok-
kaiden vaalisaarnat ja radiohaas-
tattelut ovat kuultavissa osoittees-
sa www.oulunseurakunnat.fi/vaali 

radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 18.5. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lun pitää pastori Maija Kontti-
nen Karjasillan seurakunnasta. 
Aiheena on Taivaan kansalaisena 
maailmassa. 
Klo 10 jumalanpalvelus Raahen 
kirkosta.

Suora lähetys oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtuaa-
likirkon videoarkistoon.
Su 18.5. 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 18.5. klo 10 jumalanpalvelus 
Ylivieskan kirkosta klo 10. Vir-
ret: 470:1-2, 321:1-2, 484, 581, 498.

YlE tV 1
Su 18.5. klo 10 Kaatuneitten 
muistopäivän kaksikielinen ju-
malanpalvelus Vantaan Pyhän 
Laurin kirkossa ja seppelten las-
ku sankarihaudalla. 

yhdistykset

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
www.lhpk.fi/oulu

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: pe 16.5. klo 18.00 Sirkka ja Pekka Honka-
sella Siivikossa, Pudasjärvellä, su 18.5. klo 15.00 Kastellin kirkolla, 
Töllintie 38, Oulu, su 18.5. klo 18.00 Ruukissa, Mirjan ja Maunon tuvalla, 
ti 20.5. klo 18.30 Raili ja Tapani Kankaalla, Pietiläntie 7, Utajärvi, to 22.5. 
klo 18.00 Pattijoen Pappilassa
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

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

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

Su 18.5. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Matti Rahja.
Tervetuloa!

Tänään OP/NA-ilta klo 19. Anna 
Lahtinen. Halunen p. 0400 834 486 
Naisten lauantai aamukahvit 17.5. 
klo 10. Marja- Leena Tahkola: 
Naisen elämän taitekohtia. 
Seurat su 18.5. klo 14. 
Niko Seppä, Paavo Pato. 
Matkalauluseurat 21.5. klo 14-15. 
Tuiran Matriitti, Valatatie 37.

Tiistaisin klo 9-10 
Aamurukouspiiri + kahvi.  

Keskiviikkoisin klo 18 raamattupiiri.
Tervetuloa!

Oulun seudun Uusheräys ry
Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

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

pirjo.teva@kotimaa.fi

Su 18.5. klo 13.00 Ristin Sanoma: 
Sirkka Hautaniemi

lauluryhmä Ruukista
Ma 19.5. klo 12.00 Rukoushetki 

Pällissä
Ke 21.5. klo 19.00 Sanan ja 

Rukouksen ilta
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 16.5. klo 18 Fresh-nuorten aikuisten ilta. 
Kevätkauden päätös. Pe 16.5. klo 19.30 LiftUp. La 
17.5. klo 11-14 Rukouslauantai. Su 18.5. klo 11 
Lähetysjumalanpalvelus, Juan Castillo, Seurakun-
takuoro. Seimi, pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 18.5. 
klo 17 Church@78, International Service. Uusikatu 

78. Su 18.5. klo 18 Israel-rukousilta. Ke 21.5. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, 
Raili Harjula, Tarja Liljamo, Jouko Annala. To 22.5. klo 12 Päiväpiiri. Kevätkauden 
päätös. Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

Su 18.5. Jumalanpalvelus klo 11.00.
SYDÄMELLISESTI TERVETULOA !

To 15.5. klo 19 Rukousilta, Pekka Tuominen. Pe 16.5. klo 12 Varttikirkko & 
ruokajakelu vähävaraisille, klo 18 Varkki-ilta. Su 18.5. klo 11 Aamukirkko, 
pyhäkoulu, Saints’ club. Henri Tuhkala, Risto Wotschke, aihe: 1 Kor. 13 
”Rakkaus”, klo 17 Iltajumis & iltapyhis, Henri Tuhkala, Risto Wotschke, aihe: 
”Rakkaus”. Ke 21.5. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta. To 22.5. klo 19 
Lähde-ilta, Päivi Tuohimaa, Mika Martinmäki, God’s Bell, tarjoilu, aihe: 
Tuhlaajapoika. Tervetuloa!

Muut seurakunnat

2h + kk 46 m2 keskustassa, läh. kirk- 
koa. Kunto hyvä, autop. on. Savutto-
malle ja raittiille hlölle. P. 050 431 4110

Vuokralle tarjotaan

Suviseurat kutsuvat ihmisiä Jumalan sanan kuuloon, mistä 
muistuttaa tunnuslauseeksi valittu jouluevankeliumista tuttu 
Raamatun kohta: ”Minä ilmoitan teille suuren ilon” (Luuk. 2: 10). 

Tunnuslause kutsuu kaikkia ihmisiä ja Jumalan sana on su-
viseuroissa kaikille tarjolla. Suviseuroista kotiin palattaessa 
seuravieras kokee usein samalla tavalla kuin jouluyön paimeni-
sta kerrotaan: “Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu.”

Seura-alue sijaitsee Pyhäjoen Yppärin kylällä, valtatie 8:n 
varrella Raahen ja Kalajoen välissä. Seuroihin on vapaa pääsy 
ja alueelta löytyvät kaikki tarpeelliset palvelut. 

Aattoseurat alkavat torstaina ja virallisia avajaisia vietetään  
perjantaina. Lauantain ohjelmaan kuuluu ehtoollisen vietto. 
Seurat päättyvät maanantaina. Lämpimästi tervetuloa suvi-
seuroihin Pyhäjoelle!

Pyhäjoen suviseurojen tiedotustoimikunta
www.suviseurat.fi

Olette lämpimästi tervetulleita suviseuroihin  
Pyhäjoelle 27.6.–30.6.2014

Puhelinnumero: 0800 966 46 • Internet: www.sellina.fi

Siivouksesta 
– Hoivaan
Kaikkiin elämäsi vaiheisiin  
siivouksesta hoivaan

Palveluja tarjotaan

Oulussa järjestetään seminaari 
medialähetyksen vaikuttavuudesta

Medialähetys Sanansaat-
tajat järjestää yhteis-
työssä Oulun evanke-
lis-luterilaisten seura-

kuntien kanssa kesäkuun puoli-
välissä Oulussa medialähetyspäi-
vät. Kesäkuun 14.–15. pidettäviin 
päiviin liittyy jo perjantaina 13.6. 
järjestettävä koulutusseminaari 
Vaikuttava medialähetys.

Seminaari Keskustan seu-
rakuntatalossa (Isokatu 17) on 

Oulun seudun Gideonit 
kertovat toiminnastaan 
sanoin ja kuvin raamat-
tulähetysillassa tiistaina

20.05. Keskustan seurakunta-

talossa (Isokatu 17).
Kello 18 alkavassa tilaisuudes-

sa Ilkka Kronqvist ja Johannes 
Hyttinen kertovat Uusien testa-
menttien suurjakelusta Liettuassa 

ja Nigeriassa. Illan aikana kuul-
laan lisäksi afrikkalaista Mara-
natha-lauluryhmää.

Gideonit kertovat raamattulähetystyöstä

suunnattu lähetystyöstä vastaa-
ville seurakuntien työntekijöil-
le, luottamushenkilöille, vapaa-

ehtoisille toimijoille, Sansan jä-
senille ja kaikille, jotka haluavat 
syventää tietojaan lähetystyöstä. 

Päivässä ovat mukana muun 
muassa Marja-Liisa ja David Ez-
zine, Ilkka Kastepohja, Ulla Mä-
kinen, Arja Savuoja, Marja Soik-
keli ja Mervi Viuhko. Seminaa-
riin tulee ilmoittautua 30.5. men-
nessä (sansa@sansa.fi tai p. 019 
4577 700). Päivän hinta 15 euroa 
sisältää tarjoilut ja materiaalin.
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Ps. 98: 2-9 
Herra näytti, että hän on meidän pelastajamme,
hän osoitti vanhurskautensa kansojen nähden.
  Hän muisti israelin kansaa,
  osoitti jälleen laupeutensa ja uskollisuutensa.
Maan ääretkin saivat tietää,
että jumalamme pelasti meidät.
  Maa, kohota Herralle riemuhuuto!
  iloitkaa ja riemuitkaa, laulakaa ja soittakaa!
Ylistäkää Herraa harpun sävelin,
soittakaa ja laulakaa!
  Vaskitorvin ja oinaansarvin
  kohottakaa ylistyksenne Herralle, kuninkaalle!
Pauhatkoon meri kaikkineen,
juhlikoon maa, juhlikoot sen asukkaat!
  Taputtakoot virrat käsiään,
  yhtykööt vuoret niiden iloon Herran edessä,
  sillä hän tulee ja tuo maailmaan oikeuden.
Hän hallitsee maanpiiriä vanhurskaasti,
tuomitsee kansoja oikeuden mukaan.

Jes. 32: 15-20
Näin on oleva, kunnes meihin tulee korkeudesta henki.
Silloin autiomaa muuttuu hedelmätarhaksi
ja tarhat ovat laajoja kuin metsät.
Silloin autiomaassa asuu oikeus
ja vanhurskaudella on majansa hedelmätarhojen keskellä.
ja vanhurskauden hedelmänä on oleva rauha.
Siitä kasvaa levollinen luottamus,
turvallisuus, joka kestää iäti.
Minun kansani saa asua rauhan niityillä,
turvallisissa asuinpaikoissa, huolettomilla leposijoilla.
Metsää kaatuu lakoon, kaupunkeja sortuu maahan,
mutta te onnelliset, te saatte kylvää
kaikkialle, missä vesi kostuttaa maan,
saatte päästää härkänne ja aasinne
vapaasti kulkemaan laitumilla. 

Room. 8: 9-11
Te ette elä oman luontonne vaan Hengen alaisina, 
jos kerran jumalan Henki asuu teissä. Mutta se, jolla 
ei ole Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa. jos 
Kristus on teissä, teidän ruumiinne tosin on kuollut 
synnin vuoksi, mutta Henki luo elämää, koska teidät 
on tehty vanhurskaiksi. jos siis teissä asuu jumalan 
Henki, hänen, joka herätti jeesuksen kuolleista, niin 
hän, joka herätti Kristuksen kuolleista, on tekevä 
eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne teissä 
asuvan Henkensä voimalla.

Joh. 17: 6-10
jeesus rukoili ja sanoi:
    ”Minä olen ilmoittanut sinun nimesi niille ihmisille, 
jotka valitsit maailmasta ja annoit minulle. He olivat 
sinun, ja sinä uskoit heidät minulle. He ovat ottaneet 
omakseen sinun sanasi ja tietävät nyt, että kaikki, 
minkä olet minulle antanut, on tullut sinulta. Kaiken 
sen, minkä olet puhuttavakseni antanut, minä olen 
puhunut heille, ja he ovat ottaneet puheeni vastaan. 
Nyt he tietävät, että minä olen tullut sinun luotasi, ja 
uskovat, että sinä olet minut lähettänyt.
    Minä rukoilen heidän puolestaan. Maailman 
puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet 
minulle antanut, koska he kuuluvat sinulle. Kaikki, 
mikä on minun, on sinun, ja mikä on sinun, on minun, 
ja minun kirkkauteni on tullut julki heissä.”

Henkeni, herää 
pääsiäisen riemuun!
”Jeesus nousi ylös haudastaan ja kaikki tanssi yli koko maan”. Näinkin voidaan ilmaista 
pääsiäisilo. Me elämme ja olemme pääsiäisajassa. Pääsiäinen ei päättynyt pitkäperjan-
taihin, suruun, kuolemaan, mykkyyteen. Pääsiäisaamuna häikäisevä ilouutinen lähti 
matkaan. Unkarilainen runoilija Erzsébet Túrmezei toteaa  osuvasti: ”Sinäkin liity hei-
dän riemuunsa, tempaudu matkaan, pääsiäisen lauluun, ylistyslauluun, sielu, puhkea!”

Vietämme uuden ilon aikaa. Mutta me emme kokoonnu Jeesukseen haudalle muis-
telemaan, emmekä ihmettelemään sen tyhjyyttä. Me tiedämme sen jääneen tyhjäksi. 

Oikea muistopaikka kristitylle ei ole Jeesuksen hauta, vaan se on ehtoollinen. Jeesus 
käski viettää sitä hänen muistokseen. Tällä paikalla meidän on syytä muistaa juuri se, 
että hän elää. Kuoleman vankilasta on yksi karannut ja hänen kauttaan kuoleman valta 
on murentunut. 

Koska Jeesus elää, me emme muistele häntä vain joskus eläneenä menneisyyden hah-
mona. Me muistamme kyllä menneisyydessä tapahtuneen sovituskuoleman, mutta 
me muistamme, että Jeesus nousi kuolleista ja on meidän kanssamme, siellä missä me 
olemme hänen nimessään kokoontuneet. Jeesukselle ei pystytetä muistomerkkiä, hauta-
kiveä, koska hän ei ole haudassa, vaan hänelle pystytetään merkki, joka vakuuttaa hänen 
läsnäolostaan, elämästään ja toiminnastaan seurakunnan keskellä. Sellainen merkki on 
ehtoollinen. Hauta on tyhjä. Jeesus elää! Hän on täällä, vaikka emme häntä näe. Hän 
on kohdattavissa alttarin ja anteeksiantamuksen sakramentissa. Siihen saamme uskoa 
ja luottaa.

Usko on luottamusta Jumalan rakkauteen, huolenpitoon.  Minusta pidetään sittenkin 
huolta, hän ei hylkää minua, meistä ketään. Pia Perkiö toteaa eräässä runossaan: ”Me 
kuljemme täällä elämän autiomaiden halki. Mutta emme yksin”. 

Me emme tule yksin mitenkään toimeen, me tarvitsemme auttajaa. Jeesus lupasi jää-
hyväispuheessaan seuraajilleen avun, tuen ja puolustajan. Pyhä Henki tuo Jumalan 
hyvyyden ja Kristuksen rakkauden meidän keskellemme.  

Ilman eläväksi tekevää Henkeä emme voi uskoa emmekä lähestyä Kristusta. Pyhä 
Henki kutsuu meitä ja synnyttää meissä uskon ja uuden elämän. 

JUHA VäHäKANgAS
pastori, Karjasillan seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 18.5.2014 

Psalmi: Ps. 98: 2-9
1. lukukappale: Jes. 32:15-20

2. lukukappale: Room. 8:9-11
Evankeliumi: Joh. 17:6-10
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Keskustelua ja 
kuuntelemista. 
tätä tarjosivat 
Oulun seurakunnat 
kohtaamisissa, joita 
syntyi viimetorstaisen 
jalkautumispäivän 
aikana muun muassa 
soppatykin äärellä, 
baareissa kuin kauppojen 
luona. ensimmäistä 
kertaa järjestetty 
jalkautumispäivä saa 
jatkoa syyskuussa.

Halaus ja siunaus –
yksinkertaista ja suurta
Karjasillan seurakunnassa oi-
valletaan aamuvarhain torstai-
na, että jalkautumispäivä voisi 
olla myös halauspäivä. Miksi äi-
ti Ammalla olisi yksinoikeus niin 
mukavaan puuhaan, pohtii pas-

tori Satu Kreivi-Palosaari.
Kun papit ja diakoniatyönte-

kijät ovat kierrelleet tovin Höyh-
tyällä ja Kaukovainiolla, saldona 
on hyvä mieli: jäykät suomalaiset 
taipuvat empimättä lämpimään 
halaukseen.

– Niin yksinkertaista, niin 
suurta: menet ostarille selässä 
kyltti Saa halata. 
Kreivi-Palosaari halaa Höyhty-
än ostoskeskuksessa kolmevuo-
tiasta Nelli Jokelaa ja lahjoittaa 
pikkutytölle ilmapallon. Nellin 
äidillä Emmi Jokelalla ja papal-
la Kari Lipposella on seurakun-
nalle terveisiä.

– Kun järjestetään lapsille mie-
luista toimintaa, me aikuiset tu-
lemme pikkuisten mukana kirk-
koon, Nellin pappa toteaa.

Kreivi-Palosaaren kokemus 
on, että ihmiset kuulevat mielel-
lään kirkon työntekijältä siuna-
uksen toivotuksen.

– Suurin osa kuiskasi saman 
sanan minun korvaani. Todella 

K at i  L u o ma

Seurakunnan soppatykin luona oli tungosta

hieno päivä, hehkuttaa halaaja-
pappi vielä illallakin sosiaalises-
sa mediassa.

tieto liikkeelle 
tarjoilun saattelemana
Jäälin ostoskeskuksessa lapset 
saavat silittää lammasta.  Elävän 
lampaan sijasta Kiimingin seu-
rakunnan kahvipisteellä on pie-
ni, puinen pikkukaritsa karkeine 
lampaankarvoineen. 
Anni Naumanen tunnustelee 
lampaan villaa uteliaana. An-
nin äiti Hanna-Maijan juttelee 
lastenohjaaja Kaija Luukkosen 
kanssa ja kiittää seurakuntaa Jää-
lin perhekerhoista ja -kahvilois-
ta. Tyytyväinen on myös kahville 

pistäytyvä Elina Kaukonen.
– Odotan kiinnostuneena, mi-

tä seurakunta tarjoaa, kun lapset 
ovat kasvaneet isommiksi.

Luukkonen jakaa ohikulkevil-
le tietoa kouluun lähtevien siu-
naamisesta ja seurakunnan ke-
säkerhosta heti kesäkuun alussa. 

Kahvipisteellä jalkautumista 
pidetään hyvänä ideana juuri tä-
män vuoksi: tieto seurakunnan 
toiminnasta lähtee kulkemaan 
eteenpäin termoskahvin ja pul-
lan saattelemana.

Nuorille maistui
pulla Ylikiimingissä
Ylikiimingissä seurakunnan 
työntekijät löytyvät kahvitarjoi-
luineen kaupan ovien läheisyy-
destä. 

Leetapullan palaset uhkaavat 
loppua tarjoiluvadilta nuorten 
ennättäessä koulupäivän jälkeen 
makean äärelle.  

Nuorisotyönohjaaja Tuija Per-
kiö ei hätäänny nuorison joukko-

hyökkäyksestä, vaan huutaa Ola-
vi-pappia kiiruhtamaan pullan 
ostoon.

Olavi Isokoski hyppää kau-
passa nurisematta. Hän kertoo 
olevansa tottunut kaupassa kävi-
jä. Perheessä uskalletaan sotkea 
perinteisiä rooleja kauppareis-
suilla: vaimo saattaa jäädä au-
toon odottamaan miehen hank-
kiessa ostokset. 

Termospullosta kahvia itsel-
leen loruttava Seppo Kervinen 
kehuu Isokoskea hyväksi papiksi.

– Olavi on tuttu mies, hänellä 
on aikaa minullekin.

Perkiö, kanttori Leo Rahko ja 
suntio Kyösti Rasi huutelevat yli-
kiiminkiläisiä kahville: 

– Tulkaa kuulemaan hautaus-
maan kiviaidan korjaustalkoista!

Kansaa kiinnostaa myös seu-
rakuntatalon remontti ja kirkon 
lämmityksen uusiminen. Niis-
tä puhutaan kuitenkin vielä va-
roen. Viimeisin tieto korjausura-
koista puuttuu. 

Nina Tulilahti ja Kaija Kemppainen kokivat miellyttävän yllätyksen osuessaan Rajakylän ostarille samaan aikaan kuin Tuiran seurakunnan soppatykki. – Mukava käydä ulkona syömässä näin ex tempore, Tulilahti kommentoi.
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rotuaarilta ruusuja 
eläkeläisten tapahtumille
Puoli yhdentoista aikaan Rotuaa-
rilla ei vielä ole vilskettä, mutta 
kadulla päivystävä Tuomiokirk-
koseurakunnan diakoniatyönte-
kijä Kirsi Karppinen käy jo tii-
vistä keskustelua Vieno Korho-
sen kanssa. 

Korhonen ei ole paikalla sat-
tumalta, vaan hän on suunnan-
nut Rotuaarille luettuaan Rauhan 
Tervehdyksestä jutun seurakun-
tien jalkautumispäivästä.

– Otin kellonajan ylös ja tu-
lin tänne varta vasten, koska ha-
lusin nähdä Tuomiokirkkoseura-
kunnan työntekijöitä, Korhonen 
kertoo.

Korhosella on tänään annetta-
vana kirkolle vain ruusuja.

– Annan kehut seurakunnan 
järjestämistä eläkeläisten tapah-
tumista, matkoista ja leireistä. Ja 
Pyhän Andreaan lapsitapahtu-
mista, niissä olen käynyt lasten-
lasten kanssa.

Haravat heiluivat ja makkara 
tuoksui oulunsalossa
Elli Hämäläinen, Aura Holap-
pa, Anna Niemelä sekä Anna-
Liisa Vanhala antavat haravoiden 
suihkia aurinkoisella Oulunsalon 
hautausmaalla.

– Kun saataisiin seurakunnan 
tila-asia kuntoon. On meille vis-
siin luvattu uusi seurakuntata-
lo homevaurioisen tilalle – mut-
ta koska? Taitaa tulla rahapu-
la eteen, Hämäläinen ja Holappa 
juttelevat.

Toimintaa kotiseurakunnal-
la on naisten mielestä riittämiin.

– On monenmoista kerhoa ja 
kyläkamaria. Minä en ainakaan 
kaipaa enempää, sanoo Holappa 
ja muut nyökyttelevät.

Kauppakeskuksen pihamaalla 
ei ennakkotiedoista poiketen lei-
jaile makkarantuoksu. 

Lupaa makkaranpaistoon ei 
saatu, mutta makkaraa pystyi 
ostamaan Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi, mikäli osui S-mar-

ketin pihalle.
Aamupäivän tunteina on vie-

lä hiljaista, mutta seurakuntasih-
teeri Soili Kivikko ja diakonis-
sa Riitta Markus-Wikstedt ovat 
valmiina juttelemaan ajankoh-
taisista aiheista seurakuntalais-
ten kanssa.

Kivikko aikoo kehottaa seura-
kuntalaisia äänestämään kirkko-
herranvaalissa, joka on ihan ovella.

– Hyvä kirkkoherra hallitsee 
talouden, kehittää seurakunta-
työtä, on helposti lähestyttävä. 
Hän on hyvä esimies hengellisen 
työn tekijöille ja samalla herätys-
liikkeet huomioiva koko seura-
kunnan kirkkoherra, Kivikko ja 
Markus-Wikstedt listaavat.

Tilakysymys puhuttaa mo-
nia seurakuntalaisia, he tietävät. 
Isoin ongelma on musiikkitoi-
minnalla, kun esimerkiksi kuo-
rolla ei ole muuta harjoittelupaik-
kaa kuin kirkko.

– Meillä on sellainen tuntu-
ma, että tilapula on vaikuttanut 

jonkin verran myös yv-keräyksen 
tuottoon, kun tiloja myyjäisten 
järjestämiseksi ei oikein ole ollut.

Soppatykki herätti
armeijamuistot rajakylässä
Rajakylän ostarilla on yhden ai-
kaan iloinen toritunnelma. Pa-
rikymmentä ihmistä syö paperi-
lautasista hernekeittoa, toiset vie-
lä jonottavat annostaan tai jutus-
televat keskenään.

Välillä Tuiran seurakunnan 
nuorisotyönohjaaja Pekka Jark-
ko hyppää ylös soppatykkilaval-
le ja kauhoo valtavasta padasta li-
sää keittoa pienempään kattilaan.

– Täällä on käynyt paljon po-
rukkaa heti alusta asti, tähän 
mennessä noin 80 ihmistä. Yh-
dentoista aikaan oli jopa ryysis-
tä, Jarkko kertoo.

Ohi kulkeva mies pitää herne-
keittolautasta käsissään tyytyväi-
sen näköisenä.

– Tätä ne tarjosivat armeijassa-
kin, kyllä tästä saa mahansa täy-

teen. Joinakin päivinä en saa ruo-
kaa mistään.

Rajakyläläisneidot Kaija 
Kemppainen ja Nina Tulilahti 
olivat matkalla postiin, kun huo-
masivat, että kaupan edessä on 
soppatykki.

– Juuri eilen puhuttiin, että 
pitäisi joskus tehdä hernekeittoa, 
Kemppainen sanoo.

– Mukava käydä ulkona syö-
mässä näin ex tempore, huo-
mauttaa Tulilahti.

Naiset eivät muista ennen 
nähneensä vastaavia tapahtumia 
seurakunnan järjestäminä, mut-
ta pitävät ideaa hyvänä.  

– Ei täällä ainakaan mitään 
tuputtamista ole. Mukava tori-
kokousmeininki: ihmiset tulevat 
juttelemaan, naiset kiittelevät.

JAlKAUtUMiSPäiVäSSä 
MUKANA riittA HirVoNEN, 

MiNNA KoliStAJA JA 
KAti lUoMA

K at i  L u o ma R i i t t a  H i r vo n e n

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

K a t i  L u o ma

M inna Ko l i s t a ja

M inna Ko l i s t a ja

Anna-Liisa Vanhala, Esko Ojanperä, Aura Holappa, Elli Hämäläinen ja Anna Niemelä 
ihmettelevät, kuka saattaa viedä luvatta kukkia toisten haudoilta. Hämäläisen 
vapuksi tuomat valkoiset krysanteemit oli varastettu.

Seurakunnan soppatykin luona oli tungosta

Pastori Olavi Isokoski sai kahvinjuonnin lomassa kehut Seppo Kerviseltä.

Nelli-tyttö sai pastori Satu Kreivi-Palosaarelta ilmapallon ja haluksen.

Vieno Korhonen pysähtyi juttelemaan diakoniatyöntekijä Kirsi Karppisen kanssa 
Rotuaarilla.

Anni Naumanen tunnustelee, miltä lampaan villa tuntuu sormissa. Lastenohjaaja 
Kaija Luukkonen jutustelee Annin kanssa Jäälin ostoskeskuksessa.

Nina Tulilahti ja Kaija Kemppainen kokivat miellyttävän yllätyksen osuessaan Rajakylän ostarille samaan aikaan kuin Tuiran seurakunnan soppatykki. – Mukava käydä ulkona syömässä näin ex tempore, Tulilahti kommentoi.
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Menot Oulun seurakunnissa 15.–22.5.2014

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: Sara-Sofia 
Kristiina Isokivijärvi, Nooa 
Hugo Aleksanteri Erkkilä, 
Otto Edvard Aleksanteri Par-
hi, Santeri Onni Tapani Ron-
kainen, Maria Anna Aurora 
Tervonen.
Haukipudas: Saaga Josefiina 
Pakanen, Mitja Samuel Kupsa-
la, Nella Adeliina Pauna, Sofia 
Katariina Nurkkala, Lassi El-
meri Salo, Tatu Rafael Myyry.
Karjasilta: Elli Sini Elisabeth 
Hulkkonen, Sylvi Alina So-
fia Kaikkonen, Elia Johannes 
Katajala, Kasperi Paul Karin-
poika Kotila, Renne Johan-
nes Kvist, Sofia Mariella Lem-

pinen, Neela Adelia Mainio, 
Jane Fiona Pisilä, Aada See-
lia Tuohimaa.
Kiiminki: Daniel Elmer Joel 
Polojärvi.
Oulujoki: Ahti Sulo Antero 
Karjalainen, Iisa Ester Klaa-
vuniemi, Eevi Adele Laurila, 
Vili Eemeli Lumijärvi, Kasper 
Mikael Taskila.
Oulunsalo: Luna Hilla Adele 
Korkiakoski, Daniel Aukusti 
Kellokoski,  Eemi Elias Aitto-
oja, Ellen Bea Isabel Ylitalo.
Tuira: Tomas Casper Berg-
man, Eeva Aino Emilia Esko-
la, Lauri Akseli Hautala, Vii-
vi Alina Huttunen, Iisa Meea 
Matilda Kemppainen, Sil-
ja Toini Katriina Kinnunen, 

Benjamin Woodié Jovsset 
Koukougnon, Martta Hilja 
Eliina Niemelä, Jenna Karo-
liina Oikarinen, Ari-Pekka Ja-
son Ludwig Oinonen, Jaakko 
Juhani Pesonen.

Vihityt
Karjasilta: Santtu Tapio Kaik-
konen ja Eeva-Leena Mirjami 
Juvani, Ilkka Antero Nissilä ja 
Marjo Pauliina Lapinkangas.
Oulujoki: Mikko Tapani Män-
tykenttä ja Riitta Johanna 
Ruotsala.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Esko Kalervo 
Kiuttu 91, Alli Elisabet Haimi 
90, Alli Elisabet Törmänen 

88, Jaakko Kalevi Korpela 84, 
Airi Annikki Salminen 83, Es-
ko Armas Engman 76. 
Haukipudas: Kerttu Eliina 
Autio 94.
Karjasilta: Kirsti Mirjam Viir-
ret 88, Saimi Johanna Riivan-
ne 87, Paavo Olavi Korkala 
72, Ahti Juhani Loponen 62, 
Kari Antero Vuorela 53.
Kiiminki: Kreeta Sisko An-
nikki Keltakangas 87.
Oulujoki: Irja Sofia Orvokki 
Sirviö 93, Aino Amanda Kois-
tinen 92, Pirkko Heleena Sää-
välä 79.
Oulunsalo: Jaakko Johannes 
Santaniemi  90v.
Tuira: Toini Kaarina Ervas-
ti 82.

Kolmen 
kirkon 
pyörälenkki
Kirkoissa, kirkkoher-
ranvirastoissa sekä seu-
rakuntayhtymän viras-
totalossa on saatavana 
Kolmen kirkon pyörä-
lenkki -passeja. Pas-
sin omistaja kerää lei-
man tms. merkinnän 
vähintään kolmesta 
eri kirkosta, jonne 
hän on pyöräillyt. 
Passi laitetaan ennen ju-
malanpalvelusta rippikoulukorttien keruulaa-
tikkoon tms. Jumalanpalveluksen jälkeen kortin saa 
merkittynä takaisin. Merkintöjä voi kerätä 11.5.–14.9. 
välisenä aikana kaikista Oulun ev.-lut. seurakuntien 
kirkoista. Kortti palautetaan joko kirkkoon tai viras-
toon viimeistään sunnuntaina 14.9. Kaikki palautetut 
kortit osallistuvat palkintojen arvontaan. Voittajille 
ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Halutessaan passin 
omistaja voi tukea Oulun seurakuntien lähetystyötä: 
tilinumero FI12 5741 4020 024233, saaja Oulun seura-
kuntayhtymä, viesti pyörälenkki.

Karjasillan kirkossa hikoillaan 
ja iloitaan liikkumisesta

Sunnuntaina 18.5. 
kello 10 Karjasillan 
kirkossa järjestettävä 
hölkkäkirkko kutsuu 

ja kannustaa seurakunta-
laisia liikkumaan. Messun 
jälkeen lähdetään yhdessä 
lenkille, kulttuurikävelylle 
tai kahvakuulatunnille.

– Liikunta on olennai-
nen osa ihmisen hyvin-
vointia ja terveyttä. Kun 
liikkuminen tapahtuu yh-
dessä perheen ja ystävien 
kanssa, on liikunnan ilo 
moninkertainen. 

– Liikunta antaa mah-
dollisuuden kasvuun ih-
misenä ja yhteyteen toisten 
kanssa, ja siksi se on myös 
luonteva osa kirkon toi-
mintaa, sanoo Karjasillan 
seurakunnan kappalainen 
Kimmo Kieksi.

Kahvakuulaa 
kirkon pihalla
Hölkkäkirkko alkaa kello 
10 messulla, jonka toimit-
taa seurakuntapastori Mai-
ja Konttinen. Liikunta nä-
kyy myös messussa ja sen 
rukouksissa. Liikkumaan 
lähdetään ohjatusti kello 11 
Ride Sarpolan ja Jori Haa-
palaisen johdolla.

– Myös aamu-uniset eh-
tivät hyvin mukaan liikun-
tatuokioihin, Kieksi vink-
kaa.

Liikkumiseen on valit-
tavana erilaisia vaihtoehto-
ja: kulttuurikierros tarjo-
aa rauhallisen kävelyn, kun 
taas sykettä voi nostaa len-
killä tai kahvakuulatunnil-
la kirkon pihamaalla. 

Lapsille on tarjolla omia 
liikunnallisia rasteja.

Kahvakuulia löytyy kir-
kolta valmiina noin 60 hen-
gelle, mutta mukaan voi ot-
taa myös oman kahvakuu-
lan. Sateen sattuessa kahva-
kuulatunti pidetään sisäti-
loissa.

Liikkumisen jälkeen on 
seurakuntasalissa tarjolla 
salaattilounas.

Kolmen kirkon 
pyörälenkki
Oulun ev.lut. seurakunnat 
kannustavat seurakunta-
laisia liikkumaan myös vii-
me sunnuntaina alkaneella 
Kolmen kirkon pyörälenk-
ki -kampanjalla. Pyöräile-
mällä vähintään kolmeen 
kirkkoon jumalanpalveluk-
seen voi osallistua arvon-
taan. Pyöräilypassiin voi 
kerätä merkintöjä kaikista 
Oulun ev.lut. seurakuntien 
kirkoista 14.9. saakka.

Hölkkäkirkko ja Kol-
men kirkon pyörälenk-
ki liittyvät valtakunnalli-
seen Liikkuva seurakunta 
-hankkeeseen, jolla kirk-
ko tukee liikunnallista elä-
mäntapaa. 

K im m o K i e k s i
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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 18.5. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Ari-
Pekka Metso ja avustaa An-
na-Mari Heikkinen. Kantto-
rina Lauri-Kalle Kallunki ja 
urkurina Henna-Mari Sivula. 
Oulun laulu, johtaa Kristian 
Heberg. Lähetys www.virtu-
aalikirkko.fi.
Messu su 18.5. klo 14, Intiön 
seurakuntakoti. Toimittaa 
Ari-Pekka Metso ja kanttori-
na Henna-Mari Sivula.

Hartauselämä
aamupiiri la 17.5. klo 10, 
Vanha pappila. 
Rukoushetki  lähimmäisen 
rakkauden puolesta 17.5. 
klo 12,  Oulun tuomiokirk-
ko. Toimittaa Jouko Lanki-
nen  ja kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki.
Elämän lähteellä – Sanan- 
ja rukouksen ilta su 18.5. klo 
17, Heinätorin seurakuntata-
lo. Puhujavieraina Tapio ja 
Kaija Karjalainen.
Opettajien raamattupiiri ma 
19.5. klo 16, Vanha pappila. 
Raamattupiiri ke 21.5. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
21.5. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. NNKY ja Sina-
pinsiemen ry.
Raamattupiiri to 22.5. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisessa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 419, Keskustan 

seurakuntatalo.
Diakonian aamu ti 20.5. klo 
9, Keskustan seurakuntatalo. 
Maksuton aamupala alueen 
vähävaraisille ja työttömille. 
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 21.5. klo 11, Hei-
nätorin seurakuntakoti. Ruo-
kailun hinta 2 €.
Heinäpään kevätkirppis la 
24.5. klo 11–14, Heinätorin 
seurakuntatalo. Ks. ilmoitus.

Lapset ja lapsiperheet
intiön perhekerho to 22.5.  
klo 10, Intiön seurakuntakoti. 
Heinätorin perhekerho ti 
20.5. klo 10, Heinätorin seu-
rakuntatalo. 
Perhekerhojen kevätretki 
kukka-ja eläinpuisto Escu-
rialiin ke 28.5. Puistossa on 
mahdollisuus talutusratsas-
tukseen, hinta 3 €. Halutes-
sanne voitte ottaa mukaan 
omia eväitä. Paikan päältä 
löytyy myös linnakahvila se-
kä kioski. Linja-auton kyytiin 
mahtuu rattaat. Lisätietoja 
paikasta osoitteesta www.

kukka-jaelainpuistoescurial.
fi. Lähtö Intiön seurakunta-
kodilta klo 9, Heinäpään seu-
rakuntatalolta klo 9.15. Saa-
puminen Escurialiin n. klo 
10. Takaisin Ouluun lähdem-
me klo 13. Ilmoittautuminen 
viimeistään 23.5. Kaijalle, p. 
050 5249 779 kaija.siniluo-
to@evl.fi Tealle, p. 050 5207 
757, tea.lakkala@evl.fi. 

Varhaisnuoret
Kokkikerho 1.–3.-lk. tytöt ja 
pojat ti 20.5., Heinätorin seu-
rakuntatalo. Ennakkoilmoit-
tautuminen nuorisotyönoh-
jaaja Kaija Siniluoto, p. 050 
5249 779. Kerho on osallistu-
jille maksuton. 

Nuoret
Nuorten avarit ke 21.5. klo 
18, Keskustan seurakuntata-
lon Monitoimisali. Avariohjaa-
jina toimivat Tuomas ja Sussu.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Ks. ilmoitus s. 20. 

Seniorit
Eläkeläisten tarinatupa to 
15.5. ja 22.5. klo 12.30, In-
tiön seurakuntakoti. Seura-
kunnan ja kaupungin yhtei-
nen porinapiiri eläkeläisille. 
Jutustelua kahvin lomassa. 

Leirit ja retket
Perheretki angry Birds ac-
tivity Parkiin Vuokattiin la 
24.5. Retkelle ovat etusijal-
la Tuomiokirkkoseurakun-
taan kuuluvat perheet ja var-
haisnuoret. Retkelle voi läh-

teä vuonna 2004 tai sitä aikai-
semmin syntyneet ilman huol-
tajaa. Sitä nuoremmat voivat 
lähteä vain huoltajan kanssa. 
Retken hinta on 20 € / henki-
lö, alle 4-v. 5 € / henkilö. Hin-
ta sisältää matkat ja sisään-
pääsyrannekkeen Angry Birds 
seikkailupuistoon. Ruokailut 
omakustanteisesti. Lähtö lin-
ja-autoaseman tilausajolaitu-
rilta klo 9, paluu samaan paik-
kaan n. klo 20. Ilmoittautumi-
nen www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo 16.5. mennessä. Lisätie-
toja nuorisotyönohjaajat Kai-
ja Siniluoto, p. 050 5249 779 ja 
Jukka Kärkkäinen, p. 040 5747 
183. Retkiläisille lähetämme 
leirikirjeen. 
Seikkailuleiri Saaressa ala-
kouluikäisille ma–ke 16.–
18.6. Simossa Montajan saa-
ressa. Leirille etusijalla ovat 
Tuomiokirkkoseurakunnan 

Musiikkimatinea – Tuomiokirkkokuoron 
80-vuotisjuhlatilaisuus

 sunnuntaina 25.5. klo 11 Oulun tuomiokirkossa. 
Tervetuloa! Lähetys www.virtuaalikirkko.fi. Messun

jälkeen juhlakahvit Keskustan seurakuntatalossa.

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.

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

varhaisnuoret. Leirin hin-
ta on 30 € / henkilö, joka si-
sältää matkat, majoituksen, 
ruuat, ohjelman sekä vakuu-
tuksen. Ilmoittautuminen 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo 30.5. mennessä. Lisä-
tietoja nuorisotyönohjaajat 
Kaija Siniluoto, p. 050 5249 
779 ja Jukka Kärkkäinen, p. 
040 5747183. Seikkailijoille 
lähetämme leirikirjeen. 

Muut menot
Kaatuneiden muistopäivän 
kunniakäynti su 18.5. klo 12, 
Oulun hautausmaa, sankari-
haudat. Toimittaa Juhani La-
vanko.
Kaatuneitten omaiset ma 
19.5. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Vihkihetket to 29.5. klo 15, 
Oulun tuomiokirkko.  Ks. il-
moitus.

Kevätkirppis 
lauantaina 24.5. klo 11–14 Heinätorin seurakuntatalossa. 
Pöytävuokra 5 € / pöytä, joka menee YV-keräyksen hyväk-
si. Pöytiä rajoitettu määrä. Lisätietoja ja pöytien varaus 
16.5.mennessä sähköpostitse kaisa.jaakkola@evl.fi. Terve-
tuloa tekemään löytöjä ja nauttimaan kahvion herkuista.

Tuomasmessu  
lauantaina 17.5. klo 18 Kastellin kirkossa. 

Toimittaa Erja Järvi, saarna Janne Kopponen, 
avustaa Tuula Kuha, juontaa Anne Siermala, 
esirukousjohtajana on Pertti af Hällström, 
musiikkitoteutuksen valmistelee Ilkka Järviö 
Kastellin kirkkokuoron ja soitinryhmän kanssa. 
Kolehti Barinazin lukutaitoluokalle Venezuelassa 
Suomen Lähetysseuran kautta. Vapaaehtoiset 
tarjoilevat kirkkokahvit leipomuksineen.

sunnuntaina 18.5. klo 13–14 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Aikuisten pyhäkoulussa lauletaan, askarrellaan,
rukoillaan ja jutellaan sekä ennen kaikkea 

liimataan lammastarroja tauluun. 
Pyhäkoulu aikuisille on rento ja retrohenkinen 

kohtaamispaikka. Pyhäkouluopettajina toimivat 
pastorit Päivi Jussila ja Stiven Naatus.

Kisastudio Kaikille penkkiurheilijoille avoin päihtee-
tön Kisastudio Keskustan seurakuntatalon Monitoimi-
salissa. Loppukevään kisastudioissa katsomme Suomen 
MM-jääkiekkopelejä. 

Kouluun 
lähtevien siunaus 

keskiviikkona 28.5. 
klo 18 Oulun 

tuomiokirkossa.



16    Nro 19     15.–22.5.2014

Nuorisokuorojen konsertti 
sunnuntaina 18.5. klo 14 
Kiimingin seurakuntakeskuksessa
 
Laukaan Nuorisokuoro ja Kiimingin satakielet esiintyvät, johtajina Hannu Tervo 
ja Ulla Metsänheimo, säestykset Jarkko Metsänheimo, vapaa pääsy, vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu kuorotoiminnan tukemiseen.
Keväisiä ja hengellisiä lauluja sekä yhteislauluja.

Menot Oulun seurakunnissa 15.–22.5.2014

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
Sanajumalanpalvelus su 
18.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Martti Heinonen, saar-
na Jaakko Kaltakari, kantto-
rina Else Sassi, Haukiputaan 
Mieskuoro. Jumalanpalve-
luksen jälkeen kunniakäyn-
ti ja seppelten laskeminen 
sankarihautausmaalla sekä 
kirkkokahvit ja kaatuneitten 
muistopäivän juhla srk-kes-
kuksessa.

Hartauselämä
Rukouspiiri to 15.5. klo 18 
srk-keskuksen kappelissa ja 
to 22.5. klo 18 srk-keskuksen 
neuvotteluhuoneessa. 
Raamattupiiri ke 21.5. klo 18 
Puttaan Tuvalla.

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

Lapset ja lapsiperheet
lapsiparkki Martinniemen 
srk-kodilla pe 23.5. se-
kä Kellon srk-ko-
dilla pe 30.5. 
Maksuton lap-
siparkki on 
avoinna klo 
9–12 välise-
nä aikana ja 
se on tarkoitet-
tu kaikille hau-
kiputaalaisille lap-
siperheille. Lapsipark-
kiin pitää ilmoittautua edel-
liseen keskiviikkoon mennes-
sä, p. 045 6577 426. 
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.
Elokuussa alkavissa 
3–5-vuotiaiden päiväkerho-
ryhmissä on vielä tilaa! 
Soita kerhonumeroihin: 

Vakkurila, p. 045 6578 
347, Kellon srk-ko-

ti, p. 045 6577 
426, Martin-
niemen srk-
koti, p. 045 
1394 096 ja 
Jokelan vanha 

koulu, p. 040 
5128 224. Lisä-

tietoja antaa myös 
lapsityönohjaaja, p. 

040 5471 472 tai outi.palo-
kangas@evl.fi.

Nuoret
Nuorten ilta pe 16.5. ja 23.5. 

klo 18 Vakkurilassa. Rippi-
koululaiset saavat korttiinsa 
merkinnän.

Jumalanpalvelukset
Messu su 18.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppänen, 
avustaa Anne Schönberg, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo, Laukaan seurakun-
nan nuorisokuoro, johtaa 
Hannu Tervo. Kunniakäynti 
sankarihaudoilla Kaatuneit-
ten muistopäivänä.
Messu su 18.5. klo 13 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Miia Sep-
pänen, avustaa Anne Schön-
berg, kanttorina Sari Wallin.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 22.5. 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 19.5. klo 10–
13. Jäälin kappelilla. Kevät-
kauden päätöskerta.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 19.5. klo 11–
12 Jäälin kappelilla. Aterian 
hinta 3 €. Kevätkauden pää-
töskerta.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro Kolamäen 
kerhohuoneella on jäänyt 
kesätauolle, aloitamme syys-

kauden 1.9. 
Naisten kasvuryhmä ti 20.5. 
klo 14 Suvelan saunalla.
Naisten saunailta to 22.5. 
klo 18–20 Suvelassa. Terve-
tuloa!

Musiikki ja kulttuuri
laukaan seurakunnan nuo-
risokuoron konsertti se-
kä Satakielet su 18.5. klo 14 
seurakuntakeskuksessa
Rakkauslaulujen ilta sun-
nuntaina 18.5. Jäälin kappe-
lilla klo 18.30. Esiintyy seu-
rakunnan nuorten musiikki-
ryhmä. Kahvitarjoilu ja arpa-
jaiset yhteisvastuulle. Vapaa 
pääsy.

Perheleiri
perheille, joissa lapsella on puheen 
ja kielen viivästymää 
27.–29.6. Isonniemen leirikeskuksessa.
 
Lauantaina leirillä mukana puheterapeutti 
Päivi Homanen. 
Leirin hinta aikuiset 40 €, 4–18-v. 27 € ja 
alle 4-v. ilmaiseksi, sisaralennus 25 %. 
Leiri on tarkoitettu ensisijaisesti haukiputaalaisille. 
Ilm. 15.–30.5. välisenä aikana www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje. 
Lisätietoja leiriin liittyvissä asioissa Laila Juntilta: 
laila.juntti@evl.fi, p. 040 8668 319.

Raju- ilta ke 21.5. klo 18.30 
Wirkkulassa.

Leirit ja retket
Työnhakijoiden perheretki 
huvipuisto Wasalandiaan 
17.–18.6. Retken hinta 30 € 
/hlö ja alle 4-vuotiaat ilmai-
seksi. Retken hintaan kuuluu 
matkat, majoitus leirintäalu-
een mökeissä, liput huvipuis-
toon ja ruokailut perillä. Al-
le 18-vuotiaat voivat osallis-
tua huoltajan seurassa. Etusi-
ja haukiputaalaisilla perheil-
lä. Ilm. Itsepalvelukirpputo-
ri Linkin kassalle 16.5. klo 
16 mennessä, johon samalla 
maksetaan osallistumismak-
su. Ilmoittautuneille lähete-
tään retkikirje.

Muut menot
lukupiiri ma 19.5. klo 18 Put-
taan Tuvalla. Kirjana Ulla-Le-
na Lundbergin Jää. Piiri ko-
koontuu kerran kuukaudes-
sa. Huom. aika muuttunut!
Puttaan Tuvan avoimet ovet 
perjantaisin klo 12–14. Terve-
tuloa päiväkahville tai -teel-
le ja tapaamaan toisia Tuval-
le tulijoita. Pe 23.5. klo 11–14 
jauhelihakeitto, aterian hin-
ta 5 €. 
Ry:n toimintaa: Haukipu-
das: kevätjuhla su 18.5. klo 
15 ry:llä. Kello: seurat su 
18.5. klo 17 Kellon srk-kodis-
sa. jokikylä: nuortenilta la 
17.5. klo 19 ry:llä, kevätjuhla 
su 18.5. klo 14 ry:llä.

Työnhakijoiden 
perheretki huvipuisto 

Wasalandiaan 
17.–18.6. Ilm. Itsepalve-

lukirpputori Linkin 
kassalle 16.5. klo 16 

mennessä. 

Retki Kuhmon kamarimu-
siikkijuhlille 23.7. Sitova il-
moittautuminen 15.6. men-
nessä kirkkoherranvirastoon, 
p. 040 5844 406 tai Leena 
Mikkoselle, p. 040 7543 151. 
Hinta n. 75 € sisältää matkat, 
kaksi konserttilippua, ruuan 
ja kahvit.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot ja Perhekahvi-
lat ovat kesätauolla.
Esikkoryhmä tiistaina klo 10-
12 Jäälin kappeli.
Päiväkerhot päättyvät leiri-
päiviin vko:lla 21, kerholai-
set ovat saaneet postia täs-
tä. Kysymyksiin vastaavat 
lasten ohjaajat, p. 040 7431 
902/ Kirkkopirtti ja p. 0400 
835 374 / Jäälin kappeli.

Ensi syksyn vapaisiin päi-
väkerhopaikkatiedustelui-
hin vastaa lapsityönohjaa-
ja Anne Schönberg, p. 040 
7431 901.

Nuoret
Rakkauslaulujen ilta 18.5. 
Jäälin kappelilla klo 18.30. 
Seurakunnan nuorten mu-
siikkiryhmän konsertti. Kah-
vitarjoilu ja arpajaiset yhteis-
vastuulle. Vapaa pääsy.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 18.5. klo 
17 seurat ry:llä, Pekka Hintik-
ka ja Petri Kulmala
Rauhan sana su 18.5. klo 15 
seurat Montin-salissa, Pekka 
Siljander.

jäälin hautausmaan 
perinteiset siivoustalkoot 
perjantaina 16.5. klo 17 alkaen. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Haukiputaan Kirkon Kamarikuoron kevätkonsertti 
sunnuntaina 18.5. klo 19 seurakuntakeskuksessa. 

Solistina Pekka Manninen ja Henna-Mari Sivula.
Johtaa Hannu Niemelä, yksinlaulu Maija Lauri, urut Elias Niemelä.

Ohjelmassa mm. osia F. Schubertin Messusta G-duuri.
Vapaa pääsy, ohjelma 5€.
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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

Luimula. Teoksen johtaa Olli 
Heikkilä. Sinfoniaorkesterin 
osuudesta vastaa Karjasillan 
kirkon keväällä 2013 valmis-
tuneet urut, urkusovitus Il-
po Laspas. Vapaa pääsy, oh-
jelma 10 €.
Kahvikonsertti la 24.5. klo 
15, Vanha pappila. Ks. ilmoi-
tus.

Diakonia
aamupuuro to 15.5. ja 22.5. 
klo 9, Kaukovainion kappeli. 
Diakonian ajanvaraus talou-

Jumalanpalvelukset
Tuomasmessu la 17.5. klo 18, 
Kastellin kirkko. Toimittaa 
Erja Järvi, saarna Janne Kop-
ponen, avustaa Tuula Kuha, 
juontaa Anne Siermala, esi-
rukousjohtajana on Pertti 
af Hällström, musiikkitoteu-
tuksen valmistelee Ilkka Jär-
viö Kastellin kirkkokuoron ja 
soitinryhmän kanssa. Koleh-
ti Barinazin lukutaitoluokalle 
Venezuelassa Suomen Lähe-
tysseuran kautta. Vapaaeh-
toiset tarjoilevat kirkkokah-
vit leipomuksineen.
Hölkkäkirkko su 18.5. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Maija Konttinen, avusta-
vat Marjukka Hamari, Au-
li Kipinä, Eveliina Korkea-
aho, kanttorina Riitta Piip-
po. Keittolounas. Messun jäl-
keen mahdollisuus keskuste-
luun ja rukoukseen. 
Messu su 18.5. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, avustaa Erja Jär-
vi, kanttorina Eeva Holappa. 
Messu su 18.5. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Satu Kreivi-Palosaari, avus-
taa Esa Nevala, kanttorina 
Ilkka Järviö. 
Messu su 18.5. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, kanttorina Riitta 
Piippo.
Messu su 18.5. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimit-
taa Heikki Karppinen, avus-
taa Anna Savuoja, kanttori-
na Eeva Holappa. Mukana 
rippikouluryhmä Kaakkuri 2. 
Kolehti kaatuneitten omais-
ten liitto.
Päiväkotien ja koulujen ke-
vätkirkot ks. ilmoitus.

Hartauselämä
Kristillinen meditaatio to 
15.5. ja 22.5. klo 16.15, Kar-
jasillan kirkko
Raamattupiiri to 15.5. ja 
22.5. klo 18, Maikkulan kap-
peli.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 16.5. klo 19, Kastel-
lin kirkko. Niilo Rauhala, Sa-
muli Riekki.
Herännäisseurat su 18.5. klo 
15, Kastellin kirkko.
Miesten raamattupiiri ke 
21.5. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Pappilan torstai-illan Raa-
mattupiiri to 22.5. klo 18, 
Kastellin kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri
Ein deutches Requiem  kon-
sertti su 18.5. klo 15, Karjasil-
lan kirkko. Johannes Brahm-
sin Saksankielinen sielun-
messu. Cantio Laudis -kuo-
ro, sopraano Kaisa Ranta se-
kä baritoni Joose Vähäsöy-
rinki. Urkurina Ilpo Laspas, 
patarumpuja soittaa Tomi 

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

dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 044 3161 579 
tai paikan päältä Karjasillan 
kirkolta.
Diakoniapiiri ma 19.5. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 

Lähetys
Hanna-ryhmä to 22.5. klo 
18, Kaukovainion kappeli. 

Lapset ja lapsiperheet
Taidepyhäkoulut, luonto-
pyhis, perhekerhot ja per-
hetupa lisätietoja www.ou-

Päiväkotien 

kevätkirkot 
Maikkulan kappeli 
perjantaina 16.5. klo 9.15 ja klo 10.15, 
tiistaina 20.5. klo 9.15 ja klo 10.15. 
Karjasillan kirkko 
tiistaina 20.5. klo 9 ja klo 10.15. 
Pyhän andreaan kirkko 
torstaina 22.5. klo 9.30 ja klo 10.30. 
Kaukovainion kappeli 
perjantaina 23.5. klo 9 ja klo 10.

Koulujen 

kevätkirkot 
Maikkulan kappeli
perjantaina 23.5. 
Patamäen koulu klo 9
perjantaina 30.5. 
Maikkulan yläkoulu osa 1 klo 8
Maikkulan yläkoulu osa 2 klo 9
lauantaina 31.5. 
Maikkulan alakoulu klo 8.15

Pyhän andreaan kirkko 
tiistaina 27.5. 
Metsokankaan koulun (1.–3.-lk) klo 9 
Metsokankaan koulun (4.–6.-lk) klo 10 
Metsokankaan koulun (7.–9.-lk) klo 12 
perjantaina 30.5. 
Kaakkurin koulun (1.–3.-lk)  klo 9.40 
Kaakkurin koulun (4.–6.-lk)  klo 11 
Kaakkurin koulun (7.–9.-lk)  klo 12.40

Karjasillan kirkko  
keskiviikkona 28.5. 
Lintulammen koulu  klo 11.30 
perjantaina 30.5. 
Pohjankartanon koulu klo 9  
Karjasillan yläaste klo 10
Madetojan musiikkilukio klo 11

Kastellin kirkko  
perjantaina 30.5. 
Knuutilankankaan ja Lämsänjärven koulut klo 9 
Kastellin alakoulu klo 9.45

Kahvikonsertti 
lauantaina 24.5. klo 15 Vanhassa pappilassa. 

Tule viihtymään yhteisvastuun hyväksi keväisenä 
lauantaina kahvin, leivonnaisen ja hyvän musiikin 
parissa vanhan pappilan kauniissa miljöössä. 
Noora ja Katamaraani -bändi soittaa soulpoppia 
folkmaustein. Mukana myös pastori Mirjami Dutton. 

Vapaaehtoinen maksu yhteisvastuun hyväksi. 
Järjestää Karjasillan seurakunta.

Melko nuoret naiset 
torstaina 22.5. klo 18 Maikkulan kappelissa. 

Viimeisen kokoontumisen aiheena Perhe ja suku – 
Voimavara vai kipupiste? Oletko kuullut yleistyksiä 
ison perheen ihanuudesta tai rasittavuudesta? Entä 
onko pienessä perheessä, jopa ainoana lapsena, kas-
vaminen aina suru? Onko uusperhe lähtökohtaisesti 
rikkinäinen? Ajatuksia ja keskusteluja perheestä ja su-
vusta, alustaa pastori Satu Kreivi-Palosaari.

Kouluun lähtevien siunaaminen 
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 Taivaan Isän 
siunattaviksi. 
Siunaus on Taivaan Isän huolenpidon ja 
varjeluksen toivottamista. Lämpimästi tervetuloa!

A
rkisto

w
w

w
.sxc.h

u

lunseurakunnat.fi/perheta-
pahtumat.
Muskareista lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari.

Seniorit
Eläkeläiskerho to 15.5. klo 

12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Ystävän kamari ti 20.5. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 

Muut menot
Melko nuoret naiset to 22.5. 
klo 18, Maikkulan kappeli. 
Ks. ilmoitus.

Hölkkäkirkko
sunnuntaina 18.5. klo 10 
Karjasillan kirkossa.
 
Perinteinen hölkkäkirkko 
kutsuu ja kannustaa kai-
kenikäisiä lapsista senioirei-
hin liikkumaan. Kulttuurikierros kävellen tarjoaa rau-
hallisemman vaihtoehdon, kun taas sykettä voi nostaa 
ohjatulla lenkillä tai kahvakuula tunnilla kirkon piha-
maalla. Lapsille on järjestetty omia liikunnallisia rasteja.
 
Hölkkäkirkko alkaa klo 10 messulla, jonka toimittaa Mai-
ja Konttinen, avustajina Marjukka Hamari, Auli Kipinä ja 
Eveliina Korkea-aho. Musiikista vastaa Riitta Piippo. Len-
kille ja kahvakuulatunnille lähdetään ohjatusti klo 11 Jo-
ri Haapalaisen ja Ride Sarpolan johdolla, joten aamu-uni-
setkin ehtivät hyvin mukaan. Varusteet kannattaa varata 
sään mukaan. Kahvakuulia löytyy kirkolta valmiina. Voit 
tuoda myös oman kuulasi mukaan. Sateen sattuessa kah-
vakuulatunti pidetään sisällä kirkossa. Mukaan mahtuu 
n. 70 henkeä. Liikkumisen jälkeen seurakuntasalissa on 
tarjolla salaattilounas. Tervetuloa.
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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 15.–22.5.2014

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, 4. sunnuntai pääsi-
äisestä su 18.5. klo 10, Ou-
lunsalon kirkko. Toimittaa 
Mari Flink, kanttorina Tuo-
mo Kangas.

Hartauselämä
Hartaus ke 21.5. klo 12.45, 
Caritas talo. Mari Flink.
Hartaus ke 21.5. klo 13.30, 
Salonkartano. Sauli Tuuli.
Hartaus to 22.5. klo 11.30, 
Teppola. Kirsi Paavola.

Musiikki ja kulttuuri
Vie vuorille tää viesti -neg-
rospirituaalikonsertti su 
18.5. klo 15 Kempeleen Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Uusi Ääni/ Taru Pisto, As-
keleet/ Marjo Irjala, Jari Levy, 
piano sekä Outi ja Vesa Ääre-
lä. Vapaa pääsy, kolehti Kir-
kon Ulkomaanavulle.

Lapset ja lapsiperheet
Messupyhäkoulu su 18.5. 
klo 10, Oulunsalon kirkko. 
Messupyhäkoulu on pyhä-
kouluhetki lapsille saarnan 
aikana kirkon morsiushuo-
neessa.
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja heidän hoitolapsil-
leen to 15.5. klo 9–10.30. 

Varhaisnuoret
Varkkarien avoin kesäloma 
Reppu. Avointa päivätoimin-
taa varhaisnuorille arkipäivi-
nä 2.–6. sekä 9.–13. kesäkuu-
ta nuorisotila Repussa. Mah-
dollisuus pelaamiseen, as-
karteluun ja yhdessä tekemi-

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

Celtic connections -laulupiiri 
keskiviikkona 21.5 klo 18 Myllyojan seurakuntatalolla 
Lauletaan yhdessä kelttiläishenkisiä lauluja. 
Ryhmää vetää Päivi Päivike.

Jumalanpalvelukset
Messu su 18.5. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Klo 9.45 seppe-
leen lasku sankarihaudoil-
le. Toimittaa Pentti Kortes-
luoma, avustaa Sari Meriläi-
nen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. Sotilaskotiyhdistyk-
sen kirkkopyhä. Kirkkokahvit 
pihamaalla.
Messu su 18.5. klo 12, Hin-
tan seurakuntatalo. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kanttori-
na Sanna Leppäniemi. Messun 
jälkeen ruokailu ja kahvi sekä 
Keski-Aasian työn esittelyä.
Sanajumalanpalvelus su 
18.5. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Juha Hänninen, 
kanttorina Anja Hyyryläi-
nen, miesten lauluryhmä. 
Kun nianosoitus sankarihau-
doilla. Juhlakahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
18.5. klo 10, Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Lauri Nurk-
kala. Kunnianosoitus sanka-
rivainajien muistopäivänä. 
Juhlakahvit. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 040 7033 690. 
Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyöntekijään.

Lähetys
Keski-aasian nimikkolähet-
timme lähtöjuhla su 18.5. 
klo 12, Hintan seurakuntata-
lo. Juhla alkaa klo 12 messul-
la, jonka jälkeen ruokailu ja 
kahvi. Lopuksi Keski-Aasian 

työn esittelyä.
lähetysilta ke 21.5. klo 18, 
Siru ja Hannu Hietikon koti, 
Rantatie 2 A 10, Ylikiiminki. 
Illassa mukana kirkkoherra 
Satu Saarinen.

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

ja nuorten kerhot.

Musiikki ja kulttuuri
Kevät ja kesävirret su 18.5. 
klo 18 Hintan kirkossa, Pent-
ti Kortesluoma, Sanna Leppä-
niemi. 
Celtic Connections -laulupii-
ri  ke 21.5. klo 18 Myllyojan 
seurakuntatalo. Ks. ilmoitus.

Muut menot
Fransupiiri ti 20.5. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

seen ohjaajien kanssa. Sään 
salliessa ollaan myös ulkona. 
Reppu on avoinna klo 10–15, 
ennakkoilmoittautumista ei 
tarvitse. Lisätietoja saa An-
nelilta, p. 044 7453 852 .
Varkkarien kevätretki la 
24.5., Maalaiskartano Pihka-
la Oy, Kestiläntie 1426. Läh-
de varkkarien kevätretkelle 
Pihkalan Maalaiskartanoon. 
Tarjolla monipuolista ohjel-
maa. Matkanhinta on 10 € ja 
tämä sisältää kaiken. Oulun 
ev.lut seurakuntien jäsenille 
on matkavakuutus. Etusijal-
la retkelle ovat Oulunsalon 
seurakunnan varkkarit. Il-
moittaudu viimeistään 16.5. 
www.oulunseurakunnat.fi/il-
mo. Lisätietoja retkestä: An-
neli, p. 044 7453 852.
Varkkarien päiväleiri Umpi-
mähkässä ti–to 17.–19.6, Um-
pimähkän leirikeskus. Oulun-
salon seurakunta järjestää 
kesäkuussa varkkareille päi-
väleirin Umpimähkässä. Lei-
rillä leikitään ja touhutaan 
yhdessä ohjaajien kanssa, vä-
lillä syödään lämmin ruoka. 
Leirin hinta on 20 € /hlö. Lei-

Matka Suomen lähetysseuran valtakunnalli-
sille lähetysjuhlille "Veden äärelle" Vaasaan 
Lähtö pe 6.6. klo 12 Oulun linja-autoasemalta.
Paluu su 8.6. n. klo 20. Matkan hinta 100 € sis. matkan ja 
majoituksen 2 hengen huoneissa Omenahotellissa, alle 
12-vuotiaat lapset 50 €. Lisätietoja ohjelmasta www.la-
hetysjuhlat.fi tai matkanjohtajilta Ulla Mäkinen, p. 040 
5065 511 ja Kirsi Paavola, p. 044 5760 019. Sitovat ilmoit-
tautumiset 16.5. mennessä www.oulunseurakunnat.fi/il-
mo. ilmoittautuneille lähetetään retkikirje.

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. 

ripäivät ovat klo 9–15, yhteis-
kuljetusta ei ole. Ilmoittau-
tumiset järjestelmän kautta 
2.6. mennessä www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmo Lisätie-
toja: Anneli, p. 044 7453 852. 

Seniorit
Seurakuntakerho to 15.5. 
klo 11, Toimitalo, Vattuku-
ja 2. Riitta Markus-Wikstedt, 
Jukka Joensuu.
Seurakuntakerho to 22.5. 
klo 11, Oulunsalon seura-
kunnan toimitalo. Seurakun-
takerho alkaa klo 11 oppi-
tunnilla / Jukka Joensuu, klo 
11.45 arkilounas. 

Kuorot ja kerhot
lapsikuoro keskiviikkoisin 
klo 17 Oulunsalon kirkko.  
Mieskuoro ke 21.5. klo 18–
19, Oulunsalon kirkko. 

Muut menot
Kirkonkylän ry:  Seurat Sa-
lonkartanossa to 22.5. klo 
13.30.
Salonpään ry:  Seurat su 
18.5. klo 16

Oulunsalon seurakunnan 
kirkkoherranvaali

su 25.5.2014

ENNAKKOÄÄNESTYS
ma–pe 19.–23.5.2014 klo 9–18
•  Oulunsalon seurakunnan kirkkoherranvirastossa, 

Vattukuja 2

Lisäksi voit äänestää ennakkoon:
•  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.

VARSINAINEN VAALIPÄIVÄ 
su 25.5.2014 kello 10–20 Oulunsalon kirkko, 
Uhrikirkonkuja 2. Äänestys alkaa messun jälkeen 
noin kello 11.30.

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.

Vaalissa äänioikeutettuja ovat Oulunsalon 
seurakunnan läsnä olevaan väestöön 16.3.2014 kuuluneet 
jäsenet, jotka täyttävät 18 vuotta viimeistään 25.5.2014.

Tutustu ehdokkaisiin 
www.oulunseurakunnat. /vaali.

TERVETULOA ÄÄNESTÄMÄÄN!

Keski-aasian 
nimikkolähettimme lähtöjuhla 
sunnuntaina 18.5. klo 12 Hintan seurakuntatalossa. 
Juhla alkaa klo 12 messulla, jonka jälkeen ruokailu ja 
kahvi. Lopuksi Keski-Aasian työn esittelyä.

Kouluun lähtevien 
siunaaminen 
sunnuntaina 18.5. klo 16 
Oulujoen kirkossa. 

Lasta alttarille siunaamaan 
voi tulla äiti, isä tai 
joku muu läheinen. 

Säveliä, kuvia 
ja sanoja Namibiasta
tiistaina 20.5. klo 19 Oulujoen kirkossa

Suomi-Namibia-Seura juhlii tänä vuonna 40-vuotista 
taivaltaan, minkä kunniaksi seuran Oulun osasto ja 
Oulujoen seurakunta järjestävät yhteisen Namibia-
teemaisen konsertin.

Tilaisuudessa kuullaan säveliä Afrikasta Amani-
kuoron ja lapsikuoro aCorden esittämänä. Suomi-
Namibia-Seuran puheenjohtaja Seppo Kalliokoski 
puhuu seuran historiasta ja tuoreimmista 
kuulumisista. 
Oulun osaston puheenjohtaja Olli Vainio kertoo 
Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan 
lääkärinkoulutusprojektin kuulumisia Namibiasta. 
Kirkon eteistilassa on illan ajan esillä oululaisen 
valokuvaajan Esa Eirolan Namibia-aiheisia valokuvia. 
Tilaisuuden jälkeen on kahvi- ja rooibosteetarjoilu. 
Tervetuloa!

E
sa Eiro

la

Kevätlaulajaiset
torstaina 15.5. klo 18 Yli-Iin seurakuntatalossa
Yli-Iin kirkkokuoro, miesten lauluryhmä ja lapsikuoro 
kanttori Anja Hyyryläisen johdolla, yhteislaulua.
Tervetuloa laulamaan ja kuuntelemaan keväisiä lauluja!
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Kirkot

tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset  
Messu su 18.5. klo 10, Tuiran
kirkko. Toimittaa Pasi Kurik-
ka, saarna Tapio Karjalainen,
avustaa Sanna Tervo, kantto-
rina Anu Arvola-Greus. Ou-
lun Päällystöyhdistys ry. Evp-
osaston kirkkopyhä. Tuiran 
päivärippikouluryhmä osal-
listuu messuun. Radiointi Ra-
dio Dei.
Messu su 18.5. klo 10, Pyhän
Luukkaan kappeli. Toimittaa
Ari Savuoja, avustaa Katarii-
na Pitkänen, kanttorina Tai-
na Voutilainen. Opiskelijoi-
den kevätkirkko, kakkukah-
vitus.
Konfirmaatiomessu su 18.5. 
klo 12, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa ja konfirmoi 
Päivi Jussila, avustavat San-
na Parkkinen, Jukka Kolmo-
nen ja Terhi-Liisa Sutinen, 
kanttorina Taru Ängeslevä. 
Iltarippikoulun konfirmaatio.
Sanajumalanpalvelus su 
18.5. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Toimittaa teol. 
yo. Atte Tolonen, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri.
iltamessu su 18.5. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jonna 
Piirainen, avustaa Anu Oja-
la, kanttorina Heikki Jämsä.
Viikkomessu ke 21.5. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri.

Hartauselämä
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 15.5. ja 22.5. klo 12.30, 
Tuiran kirkko. Vetäjänä pas-
tori Riitta Louhelainen.
Pateniemen, Herukan ja 
Rajakylän raamattupii-
ri to 22.5. klo 13, Patenie-
men kirkko. Lisätietoja pas-
tori Jukka Kolmoselta, p. 044 
3161 722.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. 044 3161 412. 
Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyönteki-
jään.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 15.5. klo 12, Ra-
jakylän seurakuntakoti. Ate-
rian hinta 2 €. Tervetuloa.
Diakonian päivä pe 23.5. klo 
10–13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Ks. ilmoitus.

Lähetys
lähetysjuhla su 18.5. klo 10, 
Tuiran kirkko. Singaporen lä-
hetti Tapio Karjalainen saar-
naa messussa. Kirkkokahvit 
ja muistoja lähetysmatkoilta. 
Puutyökerho ma 19.5. klo 9, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa. 

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalenteri/ 
lapset ja lapsiperheet, löy-
tyvät päiväkerhot, pyhäkou-
lut, perhekerhot, varhaiskas-
vatuksen musiikkiryhmät ja 
nuorten kerhot.
Puistopyhäkoulu to 15.5. 
klo 13–13.30, Kaijonharjun 
keskusleikkipuisto. Perhei-
den Puistopyhäkoulussa lau-
letaan, hiljennytään ja puu-
haillaan luonnon helmassa. 

Sadevaraus. Lisätietoja Anu 
Hannula, p. 044 3161 718.
Puistopyhäkoulu to 22.5. klo 
13–13.30, Rajakylän Talvikki-
puisto. Perheiden Puistopy-
häkoulussa lauletaan, hiljen-
nytään ja puuhaillaan luon-
non helmassa. Sadevaraus. 
Lisätietoja Anu Hannula, p. 
044 3161 718.
iltaperhekerho pe 16.5. klo 
18, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Ks. ilmoitus.
laulava lapsi to 22.5. klo 9, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Ks. 
ilmoitus.
laulava lapsi to 22.5. klo 10, 
Pateniemen kirkko. Ks. ilmoi-
tus.

Nuoret
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.
Nuorten Draamaryhmä to 
22.5. klo 18, Tuiran kirkon 
nuorisotila. Kiinnostaako 
näytteleminen, improvisaa-
tioteatteri, muu teatteri-il-
maisu tai kenties lavastajan 
tai maskeeraajan rooli? Tule 
mukaan nuorten draamaryh-
mään ja ylitä itsesi! Uudet jä-
senet ovat tervetulleita! Ryh-
mää vetävät nuorisotyönoh-
jaaja Marja Manelius, p. 040 
5245 944 ja pastori Jaakko 
Syynimaa.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Taizé-rukoushetki Pyhän 
Luukkaan kappelissa to 15.5. 
klo 18, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Ks. ilmoitus. 

aikuisten pyhäkoulu su 
18.5. klo 13, Pyhän Luukkaan
kappeli. Aikuisten pyhäkou-
lussa lauletaan, askarrellaan,
rukoillaan ja jutellaan se-
kä ennen kaikkea liimataan 
lammastarroja tauluun. Py-
häkoulu aikuisille on rento 
ja retrohenkinen kohtaamis-
paikka. Pyhäkouluopettajina
toimivat pastorit Päivi Jussila
ja Stiven Naatus.

Seniorit
Seniorien laulupiiri to 15.5. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Seni-
orien laulupiirin yhteinen ke-
vätjuhla Tuiran kirkolla. Yh-
teislaulua, musiikkia ja kahvi-
tarjoilu. Mukana Taru Änges-
levä ja Paula Kyllönen.
Eläkeläisten retki to 22.5. 
klo 8.30–17 Ranuan eläin-
puistoon. Ks. ilmoitus. 
Eläkeläisten kerho to 22.5. 
klo 13–14, Koskelan Palvelu-
keskus. 

Muut menot
Käsityökerho ma 19.5. klo 
12, Tuiran kirkko. Tule teke-
mään käsitöitä hyvään seu-
raan Tuiran kirkolle. Ota mu-
kaan oma kahvimuki sekä 
lankaa ja virkkuukoukku.
Kivikerho ti 20.5. klo 10–14, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Tu-
le opettelemaan korukivien 
hiontaa ja tekemään kivistä 
koruja. Kerhossa opastetaan 
alkuun. Kerho kokoontuu 
kirkon kellaritiloissa. Pää-
ovelta oikealle kiertäen löy-
tyy portaat alas. 
D'amenin kevätkonsertti pe 
23.5. klo 19 Pyhän Tuomaan 
kirkko.

Laulava lapsi
lasten oma lauluhetki

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

22.5. klo 9 Pyhän Luukkaan kappelissa
22.5. klo 10 Pateniemen kirkossa

Tuiran seurakunnan 
esikoululaisten kouluun siunaaminen 
viikoilla 19–22. Lapset saavat henkilökohtaisen
kutsun päiväkotien kautta. 
Yhteyshenkilöt Anu Hannula, p. 044 3161 718 ja 
Tiina Huurre, p. 044 3161 733.

iltaperhekerho 
perjantaina  16.5. klo 18–19.30 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Aloitamme yhteisellä hiljentymisellä, leikimme,
askartelemme ja syömme yhdessä iltapuuron.
Perhekerhossa mukana lastenohjaaja 
Tiina Huurre, p. 044 3161 733 ja lapsi- ja 
perhetyönsihteeri Anu Hannula, p. 044 3161 718. 
Olette lämpimästi tervetulleita koko perheellä!

Seniorien laulupiiri 
torstaina 15.5. klo 13.30 Tuiran kirkossa. 

Seniorien laulupiirin yhteinen kevätjuhla 
Tuiran kirkolla. Yhteislaulua, musiikkia ja kahvitarjoilu.
Mukana Taru Ängeslevä ja Paula Kyllönen.

Taizé-rukoushetki 
torstaina 15.5. klo 18–19 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Jätä hetkeksi kiire ja melu ja astu kappelin 
rauhaan. Rukoushetkessä on Taizé-lauluja, 
hiljaisuutta ja raamatuntekstejä. 

Diakonian päivä 
perjantaina 23.5. klo 10–13 Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Päivä alkaa viikkomessulla klo 10, jonka jälkeen ruokai-
lu ja vaatejako. Mahdollisuus hiustenleikkaukseen, jo-
hon ilmoittautuminen diakonissa Saila Luukkoselle, p. 
040 5747 092. Vapaaehtoisille tehtäviä tarjolla!

lähetysjuhla 
sunnuntaina 18.5. klo 10 Tuiran kirkossa. 

Singaporen lähetti Tapio Karjalainen saarnaa 
messussa. Kirkkokahvit ja muistoja 
lähetysmatkoilta. Tervetuloa!

Eläkeläisten retki 
torstaina 22.5. Ranualle. 
Lähde mukaan Tuiran seurakunnan eläkeläisten 
retkelle Ranuan eläinpuistoon.
Lähdemme matkaan Tuiran kirkolta klo 8.30
ja Pyhän Tuomaan kirkolta klo 8.40. 
Matkalla vierailemme Ranuan kirkossa ja ruokailem-
me Polar Bear Restaurant -ravintolassa. 
Retken hinta 40 € maksetaan linja-autossa.
Ilmoittautumiset kerhoissa tai Paula Kyllönen,
p. 040 7235 880 ja Aino-Liisa Ilkko, p. 040 7510 064.
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Menot Oulun seurakunnissa 15.–22.5.2014

Hailuoto
Seurakunnissa tapahtuu 15.–22.5.2014

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: Aatos 
Pellervo Kurkinen 
(Kestilä), Kadri Mugu
(Piippola)
Vihitty: Juho Jonne 
Matias Kinnunen ja 
Sonja Roosa Tuulia 
Kesälä (Rantsila)
Kuollut: Aino Maria 
Pitkänen e Kontio 91 
(Pyhäntä)

Kiitokset vapaaehtoisille, 
lahjoittajille ja osallistujil-
le! Piippolan vappumyyjäi-
set tuottivat 364,10 € yhteis-
vastuukeräykselle, Pulkkilan 
vappukahvilan tuotto 478,30 
€ jaettiin tasan lähetystyön 
ja diakoniatyön kesken.
Naistenpiiri pe 16.5. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
iii leirin ryhmäytymislau-
antai 17.5. klo 9–14 Piippo-
lan srk-talossa.
Musiikkiopiston kevätkon-
sertti ti 20.5. klo 19 Rantsi-
lan srk-talossa.
Naisten porina- ja gospel-
piiri ke 21.5. klo 18 Pyhän-
nän srk-talossa.
Ehtoollishartaus pe 16.5. klo 
13 Koivulehdossa, su 18.5. 
klo 14 Siikalatvan vuodeosas-
tolla, ke 21.5. klo 13 Nestoris-
sa ja 23.5. klo 14 Vaarintalos-
sa ja Ainolassa.
Kuorot: Kirkkokuoro ke 21.5. 
klo 18 Kestilän srk-kodissa. 
Veteraanikuoro to 22.5. klo 
11 Piippolan srk-kodissa. Kä-
sikellokuoro ke 21.5. klo 9.30, 

Messu su 18.5. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell, kirk-
kokuoro avustaa. Seppe-
leenlasku sankarihaudoil-
le messun jälkeen ja kirk-
kokahvit.

Rauhanyhdistyksen seurat 
su 18.5. klo 17 Katri ja Tuomo 
Ronkaisella, Isonkyläntie 46.
Eläkeliitto ti 20.5. klo 11 
Koppakodalla Tukkitien var-
ressa.
Kaikkien kerhojen ja päivä-
hoidon kevätkirkko to 22.5. 
klo 10 kirkossa.

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

English Service on Sunday 18th of May at 4 pm. in St. 
Luke's Chapel. Sunday school for children. 
Englanninkieliset seurat su 18.5. 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. 

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 16.5. klo 12–13, Siipi, lä-
hetyksen puoti ja paja. Laupias samarialainen, Kat-
ja Haipus. 
 

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: 

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Taizé-rukoushetki to 15.5. klo 18, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Jätä hetkeksi kiire ja melu ja astu kappelin rau-
haan. Rukoushetkessä on Taizé-lauluja, hiljaisuutta ja 
raamatuntekstejä. 
lenkkiryhmä to 15.5. klo 18–20, Keskustan seurakunta-
talo. Torstaisin parillisilla viikoilla käymme tunnin reip-
pailulla, jonka jälkeen nautimme iltapalasta ja hartau-
desta. 
Kolomio pe 16.5. klo 16.30–18, Dom second hand, Ase-
makatu 6. Tule istahtamaan hetkeksi, rupattelemaan ja 
halutessasi askartelemaan Kolomioon! 
K18 – nuorten aikuisten ilta pe 16.5. klo 18.30, Suve-
lan leirikeskuksessa. Kutsumme kaikkia yli 18-vuotiai-
ta viettämään iltaa konsertin, iltapalan ja yhdessä-
olon merkeissä. Tarjoilujen vuoksi ilmoittaudu ja il-
moita ruoka-allergiasi tekstiviestillä Jussille, p. 040 
7431 903. 
Opiskelijoiden kevätkirkko su 18.5. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Tule laulamaan suvivirsi, kakkukah-
vitus!
aikuisten pyhäkoulu su 18.5. klo 13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Aikuisten pyhäkoulussa lauletaan, askarrellaan, 
rukoillaan ja jutellaan sekä ennen kaikkea liimataan lam-
mastarroja tauluun. Pyhäkoulu aikuisille on rento ja ret-
rohenkinen kohtaamispaikka. Pyhäkouluopettajina toi-
mivat pastorit Päivi Jussila ja Stiven Naatus. 
Punainen lanka – neuletapaaminen ti 20.5. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalon monitoimitila. Tervetuloa 
neulomaan, virkkaamaan, kirjomaan tai tekemään jo-
tain muita käsitöitä yhdessä muiden samanhenkisten 
kanssa. Lisätietoja: tiina.siloaho@evl.fi.
Nuorten aikuisten raamis to 22.5. klo 18–19.30, Van-
ha pappila, Jössensali. 
 
JärJeStöt
Uusheräyksen opiskelija- ja na-ilta to 15.5. klo 19, 
Paikka: Anu ja Toni Halunen, Hanhitie 17 GB 14, Höyh-
tyä. Anna Lahtinen. 
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat to 
22.5. klo 19, Retkiseurat, kysy paikka Johannalta puh. 
040 7071 681. 

Kesäkahvila 
ma 26.5. klo 10–20, Oulun tuomiokirkon krypta. 
Cafe krypta ja pieni käsityöpuoti avoinna 26.5.-
29.8. ma-to 10.00-20.00 ja pe 10.00-15.00. Hyvää 
kahvia ja teetä, sekä joka päivä nuorten leipomia 
makeita ja suolaisia kahvileipiä.

Cocktail á la Viventi 
sunnuntaina 18.5. klo 16 Madetojan salissa. 

Puhallinorkesteri Viventi tarjoilee konsertissaan keväis-
tä puhallinmusiikkia ympäri maailmaa. Konsertin joh-
taa Jukka Myllys ja solistina toimii trumpetisti Jukka-
Pekka Peltoniemi. Vapaa pääsy – ohjelma 5 euroa.

Valtakunnallisen 
puhallinmusiikinpäivän 
torisoitto 
perjantaina 16.5. klo 16 Oulun kauppatorilla. 

Valtakunnallisena puhallinmusiikin päivänä esitellään 
puhallinmusiikkiharrastusta Oulussa. Lavalle nousevat 
Oulun seurakuntien ja konservatorion puhallinorkes-
terit ja Tervakaupungin puhaltajat sekä Vaskiveikot. 
Samalla tutustutaan musiikkiharrastukseen seurakun-
nassa sekä muualla Oulussa. Myös seurakunnan kas-
vatustyön tiimi esittäytyy ja tarjoaa juttuseuraa mak-
karanpaiston lomassa. Tarjolla kahvia, mehua ja mak-
karaa. Säävaraus.
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Erityisdiakonia

KuuLoVaMMaiSet
aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri to 
15.5. klo 13.30, Keskustan seurakuntatalo. 
Viittomakielisten kirkkopyhä to 29.5. klo 10, Hauki-
putaan kirkko. Helatorstain messun toimittaa kirkko-
herra Jaakko Kaltakari ja saarnaa pastori Urpo Luokka-
la. Linja-autokuljetus Oulusta. Lähtö Runolasta klo 9 ja 
Suomen Pankin pysäkiltä Kajaaninkadulta klo 9.15. Pa-
luu klo 15 mennessä. Kuljetuksen ja ruokailun vuoksi 
ilmoittautumiset etukäteen Anne-Marille ryhmissä, p. 
040 5912 657 tai anne-mari.kyllonen@evl.fi.

NäKöVaMMaiSet
Näkövammaisten ja läheisten lenkki-ja saunailta
torstaina 22.5. klo 17 – 20 Lämsänjärven leirikeskuk-
sessa, Hiihtomajantie 2. Lähdetään aluksi kimppalen-
kille, mahdollisuus saunoa ja uida. Iltapalaa, makka-
ranpaistoa ja rentoa yhdessäoloa. Illan päätteeksi il-
tahartaus. Opasystävä  on parkkipaikalla vastassa klo 
16.40 alkaen.

päiHDetyö
Naistenryhmä pe 16.5. klo 13–15, Keskustan seurakun-
tatalon monitoimisali. 
Päihdetyöntekijän päivystys tiistaisin klo 9–11, Dia-
koniset erityispalvelut, Puusepänkatu 4, 2. kerros.
Tavoiteryhmä ti 13.5. klo 13.30–15, Keskustan seura-
kuntatalon monitoimisali. Keskusteluryhmä päihdeon-
gelman kanssa kipuileville miehille ja naisille. Lisätieto-
ja diakonissa Tellervo Kianto, p. 040 7564 022.

avoimet ovet pe 16.5. klo 9–11 asiakkaat, klo 12–15 
yhteistyökumppanit os. Puusepänkatu 4, 2. kerros. Tu-
le tutustumaan Oulun seurakuntien vammaistyön, kri-
minaali- ja päihdetyön, perhetyön ja vapaaehtoistyön 
uusiin toimitiloihin ja työntekijöihin. Kahvitarjoilu. Ter-
vetuloa! 
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Apostolien tekojen 7. lukua.
Tulossa: Friday club pe 23.5. 
klo 18 srk-talossa. 0.–4.-luok-
kalaisille tarjolla monenlaista 
puuhaa, opetusta ja tietenkin 
tuttuun tapaan nyyttärit.
Ystävyyden talo jatkuu syk-
syllä.
Haudanhoitosopimuksia voi 
tehdä toukokuussa käymällä 
virastossa tai soittamalla, p. 
044 7750 600.
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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 15.–22.5.2014

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 
18.5. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Markku Tölli ja 
kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen. Jumalan-
palveluksen jälkeen kirk-
kokahvit nimikkolähetti-
perheen kuulumisten ja 
läksiäisten merkeissä srk-
talossa, arvontaa lähetyk-
sen hyväksi. 

lasten päiväkerhot nor-
maalisti viikolla 20, lisätieto-
ja kerhoista Siljalta, p. 044 
7750 601.
Perhekerho to 15.5. klo 10 
srk-talossa.
Nimikkolähettiperheen vie-
railu Lumijoella sunnuntaina 
18.5. klo 10 jumalanpalveluk-
sessa kirkossa ja sen jälkeen 
kirkkokahveilla kuulumisten 
ja läksiäisten merkeissä srk-
talossa, arvontaa lähetyksen 
hyväksi. 
Kirkkovaltuuston kokous 
ma 19.5. klo 18 srk-talossa.
Toukosiunaus Kyrön myllyllä 
ti 20.5. klo 12, samalla myllyn 
siipien kääntö.
Kuoroharjoitukset ke 21.5. 
klo 18–19.30 srk-talossa.
Pikkukirkko to 22.5. klo 10 
kirkossa. Kaikkien lasten yh-
teinen keväinen kirkkohetki. 
Pikkukirkon jälkeen perhe-
kerho srk-talossa. Tervetuloa! 
Rippikouluilta omalle ryh-
mälle to 22.5. klo 18 kirkos-
sa, leiri-info.
Raamattuilta to 22.5. klo 
18.30 srk-talossa, tutkitaan 
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Kastettu: 
Eerik Ilmari Hintsala.

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

Sanajumalanpalvelus su 18.5. klo 10 
Pulkkilan kirkossa. Toimittaa Saila Karppinen,
kanttorina Unto Määttä.

Messu su 18.5. klo 13 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila. 
Kanttorina Unto Määttä, avustaa Milla Julkunen. 
Seppeleiden lasku sankarihaudoille kaatuneitten 
muistopäivän kunniaksi.

iltakirkko su 18.5. klo 19 Rantsilan kirkossa. Toimittaa Aukusti Nevala, 
kanttorina Arja Leinonen. Seppeleiden lasku sankarihaudoille kaatuneitten 
muistopäivän kunniaksi.

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

lapsikuoro to klo 15 ja kirk-
kokuoro to 22.5. klo 16.30 
Pulkkilan srk-talossa. Vete-
raanikuoro to klo 12 ja lap-
sikuoro to klo 17 Pyhännän 
srk-talossa. Lapsikuoro ke klo 
16.30 Rantsilan srk-talossa. 
Rauhanyhdistykset: Kesti-
lä: Ompeluseurat pe 16.5. 
ja 23.5. klo 19 ry:llä. Seurat 
su 18.5. klo 14 Pihlajistossa 
ja klo 19 ry:llä, Pekka Kois-
tinen. Pulkkila: Raamattu-
luokka pe 16.5. ja 23.5. klo 
19 ry:llä. Seurat la 17.5. klo 
19.30 ry:llä, Pasi Kurkinen. 
Pyhäntä: Hartaus su 18.5. 

klo 13 Nestorissa. Seurat su 
18.5. klo 16 ry:llä, H Hintsala 
ja L Saukko. Rantsila: Ompe-
luseurat pe 16.5. ja 23.5. klo 
19 ry:llä. Seurat su 18.5. klo 
18.30 ry:llä.

Hautausmaan ja kirkon ympäristön 
siivoustalkoot pe 16.5. 

(Varapäivä pe 23.5.)
Talkooväelle kahvia ja purtavaa tarjolla 

klo 11–13 srk-salissa.

Kylvöjen siunaus
Pulkkila: Ti 20.5. klo 13 Viitastentie 389, Vesala, Saila Karppinen.
Pyhäntä: To 22.5. klo 10 Pekka Kemppaisen pellolla Tavastkengällä, Martti Arkkila ja 
Veijo Kinnunen. Pelto sijaitsee Pyhännän joen jälkeen heti vasemmalla. Kylvön siunauk-
sen jälkeen kylätalolla kahvia, mehua ja arvontaa, järj. maataloustuottajat. 
Piippola: To 22.5. klo 12 Hannu ja Arja Hyvärisellä, Martti Arkkila ja Unto Määttä.
Rantsila: Pe 23.5. klo 19 Jari ja Anita Ojan pellolla Keräläntien laidassa, 0,5 km kyläl-
tä. Kahvit lähetyksen hyväksi. Saila Karppinen, Arja Leinonen ja Keski-Aasian nimikko-
lähetti.
Kestilä: Ke 28.5. klo 19 Päivi ja Reijo Leinosen pellolla noin 800 metriä kylältä Vaalaan 
päin, Saila Karppinen ja Veijo Kinnunen. Yhteinen lähtö klo 18.45 srk-talolta. Kahvit srk-
talossa tilaisuuden jälkeen. Kahvit tarjoaa Eläkeliiton Kestilän yhdistys.

Seurakuntaretki Bomban taloon 
Nurmekseen tiistaina 3.6. 
Tutustumme myös Eeva Ryynäsen 
ateljeehen. Retken hinta 25 €, sis. matkat, lounaan ja 
opastukset. Ilmoittautumiset viimeistään ke 28.5. kirk-
koherranvirastoon p. 040 5528 989. 

Kiitos vuoden 2014 kinkereistä 
tilojen luovuttajille, tarjoilun järjestäjille ja osallistujille. 
Rippikoululaiset tekivät kinkereillä ristikkotehtävän ja kaikki-
en ristikon palauttaneiden kesken arvottiin yhteisvastuutuot-
teita. Onnettarina toimivat Sirkku Palola ja Paula Petäjäjärvi 
ja arpaonni suosi seuraavia henkilöitä: 
Norsuheijastin: Huovinen Elina (Kestilä), Karppanen Kristian 
(Rantsila), Kurkela Jouni (Tavastkenkä), Pennanen Ritva (Py-
häntä), Porkka Maria (Rantsila). 
T-paita: Kallunki Kristiina (Pyhäntä), Viitanen Jesse (Pulkkila). 
Pipo: Anna-Kerttu Yrjänä (Pyhäntä). 
Onnea voittajille! Palkinnot annetaan rippileirillä.

Kirppari-, kierrätys- 
ja myyjäispäivä 

tiistaina 10.6. Rantsilan 
seurakuntatalolla. 

Tule myymään, 
ostamaan ja tekemään 
löytöjä. Pöytävaraukset 

p. 044 5181 171 
Eeva-Liisa Kekkonen. 

Pyhännän ja Piippolan 
seurakuntakerhojen kevätretki Oulaisiin
torstaina 22.5. Tutustumme Oulaisten kirkkoon ja Tau-
kokankaalle. Lähtö Pyhännän seurakuntatalolta klo 9 ja 
Piippolan kirkon parkkipaikalta klo 9.30. Retken hinta 
kerholaiselta 15 € ja ei kerholaiselta 20 €. Ilmoittautumi-
set kirkkoherranvirastoon, p. 040 5528 989 viimeistään pe 
16.5. Kerro myös ruoka-aineallergiasi. 

lämmin kiitos
hautausmaiden 
siivoustalkoisiin 
osallistuneille!

Rauhanyhdistys: Pe 16.5. klo 
19 nuorten iltakyläilta ry:llä. 
Su 18.5. pyhäkouluretki paik-
ka ilm. myöhemmin ja seurat 
klo 15.30 Lumilyhdyssä. Ma 
19.5. puurokerhon kevätretki 
paikka ilm. myöhemmin ja klo 
19 miestenilta ry:llä.
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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.
 
vt. kirkkoherra 
Vesa äärelä
p. 040 7703 819
taloustoimisto
p. 040 7790 279
 
www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele
 
Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

10–13. 
Varhaisnuoret: Varhais-
nuorten leiri 4.–7.-luokkai-
sille 16.–8.6. Leirikeskus Luu-
rinmutkassa Utajärvellä. Hin-
ta 51 € sis. matkat, majoitus, 
ohjelma, materiaalit ja ruo-
kailut.
Varhaisnuorten leiri 1.–3.- 
luokkalaisille 18.–19.6. Leiri-
keskus Luurinmutkassa Uta-
järvellä. Hinta 34 € sis. mat-
kat, majoitus, ohjelma, ma-
teriaalit ja ruokailut. Ilmoit-
tautumiset 1.6. mennessä 
www.kempeleenseurakun-

Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
aamurukous ke klo 6 kirkos-
sa. 
askeleet pe 16.5. klo 18 Py-
hän Kolminaisuuden kirkossa.
Versot su 18.5. klo 16 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa.
Päiväkerhoon ilmoittau-
tuminen 18.5. mennessä 
www.kempeleenseurakun-
ta.fi. Lisätietoja myös Saijal-
ta p. 040 7790 375 tai saija.
kivela@evl.fi.
Perhekerhot www.kempe-
leenseurakunta.fi/perheet. 
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa. 
Yhteisvastuun kiitosilta ti 
20.5. klo 18 Kirkonkylän srk-
kodissa.
Kirpputori ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 

Messu su 18.5. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Vesa Ää-
relä, avustaa Olli Seikku-
la, diakoni Jaana Helis-
ten-Heikkilä, kanttori Pir-
jo Mäntyvaara. Pyhäkou-
lu saarnan aikana. Kaatu-
neitten muistopäivä, sep-
peleen lasku sankarihau-
doille.
Kempeleen kirkkoherra-
ehdokkaat esittäytyvät 
kirkkokahvien jälkeen.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

ta.fi/ilmoittautuminen.
Nuoret: Nuorten illat tors-
taisin klo 19 Vanhassa pap-
pilassa. 
Kastetut: Nuutti Natanael 
Pöyhtäri, Iida Viola Sofia Var-
puharju, Peetu Elias Makko-
nen, Anni Helinä Ahvennie-
mi, Santeri Juho Hippi, Juho 
Emil Riipi, Nooa Heikki Jo-
hannes Oikarinen, Vivian Isa-
bel Salmela.
Vihitty: Joel Iiro Petteri Si-
monen ja Sofia Anna Emilia 
Myllylä.
Kempeleen rauhanyhdistys: 

kodalla. Mukana diakonissa 
Marika Kamps.  
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
21.5. 18.30 seurakuntatalolla.
Neulekahvila ke 21.5. Lähe-
tysvintillä klo 17.30. Mukana 
Ritva Sassali.
Ystävärengas mukana har-
taudessa to 22.5. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Puuroaamiainen tarjolla 
eurolla seurakuntatalolla pe 
23.5. klo 9–10.30.
Ystävärengas Limingan vuo-
deosastolla ti 27.5. klo 13, 
mukana diakonissa Marika 
Kamps.
Partio: Perhepartiolaiset ko-
koontuvat Kotikololla su 18.5 
klo 15–16.15. Touhutaan ul-
kona ja sisällä.  Pe 16.5. päi-
vystys Partiotoimistossa klo 
15–17. La 17.5. Piirin kevät-
pt sudenpennuille ja seikkai-
lijoille. Lisätiedot: www.niit-
tykarpat.fi.

Nuortenilta to 15.5. klo 18 
NuorisoNurkassa.
Tosi-isojen kahvila ”Kafe 
iso Pappila” la 17.5. klo 11–
18. Kahvia ja elävää musiik-
kia Limingan kauniissa pap-
pilassa ja sään salliessa myös 
pihassa. Lue juttu s. 7.
Kirkkolaulajien retki Pu-
dasjärvelle ja Kuusamoon Su 
18.5. lähtö klo 7.
Omaishoitajaryhmä ei ko-
koonnu ma 19.5. Osallistu-
taan kevätjuhlaan 21.5.
Seurat ma 19.5. klo 13 Niit-
typirtillä.
Perhekerho ti 20.5. klo 9.30 - 
11 seurakuntatalolla. Kevään 
viimeinen kerho. Nyyttärit.

Kastettu: Niclas Daniel 
Klaavo, Martin Fredrik 
Naula, Siiri Aurora Ohu-
kainen, Amanda Isla Ee-
rika Pudas ja  Ilmari Niko-
las Pyykönen.
Kuollut: Eino Johannes 
Laitinen, 70 ja Salli Mirja-
mi Saahkari, 83.

Kaatuneiden muistopäi-
vän messu su 18.5. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Pau-
lus Pikkarainen ja Marja-
Liisa Hautamäki, kanttori-
na Hanna Korri, avustajina 
Diakoniatyön vapaaehtoi-
set. Messun jälkeen seppel-
tenlasku sankarihaudoille.
iltamessu su 18.5. klo 18 
kirkossa. Toimittaa Pauli 
Niemelä ja Jouni Hintikka, 
kanttorina Hanna Korri.

Hyvänmielen päiväkahvit 
ti 20.5. klo12 Lähetysvintillä. 
Mielenterveyskuntoutujien 
avoin vertaisryhmä. Vieraina 
uusi lähetyssihteeri Helena 
Ylimaula ja suntio Heikki Gut-
torm. Mukana Marika Kamps, 
p. 044 7521 243 ja Maire Taiki-
na-Aho, p. 050 4302 023. 
Gospel Gym ti 20.5. klo 
18.30–19.30 Vanamon salis-
sa. Hikeä pintaan jumppaa-
malla gospelhittien tahtiin. 
Vapaa pääsy, ohjaajana Riit-
ta Lielahti. 
Perhekerho ke 21.5. 9.30–11 
Vanamon Olohuoneessa. Ke-
vään viimeinen kerho. Nyyt-
tärit. 
Kevätjuhla seurakuntaker-
holaisille, omaishoitajille ja 
suvivirren ystäville 21.5. klo 
12 seurakuntatalolla. Keväis-
tä ohjelmaa ja kakkukahvit.
Tukihenkilöilta ke 21.5. klo 
18, kesän aloitus Hirvinevan 

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.

Päiväkerhoihin ilmoittautuminen 
Kaudelle 2014–2015 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.

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.

Yhteiskristillinen Sanan ja rukouksen ilta 
sunnuntaina 18.5. klo 17 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
Illan aiheena: Taivaan kansalaisena maailmassa. Puhujina 
Jaakko Tuisku, Jussi Pellikka ja Eero Pokela. Musiikissa ylis-
tysryhmä Versot. Illan juontaa Marjatta Tuohinto. Illan lo-
pussa rukouspalvelu

Häämusiikki-ilta
torstaina 22.5. klo 18 Vanhassa kirkossa. Suunnittelette-
ko kirkkohäitä? Häämusiikki-illassa on mahdollista tutus-
tua vihkitilaisuuksien häämarsseihin, virsiin ja lauluihin. 
Kanttori, pappi ja suntio kertovat myös muista kirkkohäi-
den järjestelyistä. Sydämellisesti tervetuloa!

Kempeleen kirkkoherraehdokkaat 
Jouko Lankinen, Kimmo Helomaa ja Petteri Tuulos 
esittäytyvät seurakunnalle vaalisijajärjestyksessä kirkko-
kahvien jälkeen su 18.5. Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
Tervetuloa tutustumaan ehdokkaisiin!

limingan rovastikunnan retki 
lähetysjuhlille Vaasaan 6.–8.6.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 21.5. mennessä 
www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat tiedot 
retkikirjeellä ennen retkeä.

Seurakuntaretki Hengen uudistuksen
kesäjuhlille Kalajoelle 1.–3.8. 
Ilmoittautumiset 16.6. mennessä 
www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen 
tai arkisin klo 9–15 p. 044 7790 016.

Tervetuloa jututtamaan toisia kempeleläisiä 
ja seurakunnan työntekijöitä kahvikupin äärellä! 

Matalan kynnyksen 
Sanaa ja sumppia -tapahtuma 
keskustan torialueella lauantaina 17.5. klo 10–14. 
Nähdään!

Esikoululaisten retki la 17.5. 
klo 9–15.  Kevätjuhla su 18.5. 
klo 16 ry:llä.  Perhekerho ke 
21.5. klo 10–12 ry:llä.

Murron rauhanyhdistys: 
Nuortenilta pe 16.5. klo 19, 
Rannanpohja 10, Tyrnävä. 
Seurat su 18.5. klo 16 ry:llä.

Tilkkutalkooilta 
torstaina 15.5. klo 17 Kirkonkylän srk-kodissa
Yhteisvastuu-tilkkutempauksemme on tuottanut 1500 
tilkkua. Nyt on aika ryhtyä yhdistämistalkoisiin ja muut-
taa tilkut peitoiksi! Tule mukaan kokoamaan tilkkupetto-
ja Kirkonkylän srk-talolle klo 17–20 välisenä aikana. Voit 
ottaa oman virkkuukoukun mukaan. Peitot lahjoitetaan 
saattohoitoyksikköön Kempeleeseen ja Ouluun. Tempaus 
toteutetaan yhdessä Rauhan Tervehdys -lehden kanssa.

limingan rovastikunnan retki
lähetysjuhlille vaasaan 6.–8.6.
Katso Muhoksen kirkolliset. Ilmoittautua voi myös 16.5. 
mennessä Ainolle, p. 044 7521 224.

Siikajoen Salaisuus – kesäleirit 
9–11-vuotiaille 16.–18.6. Hinta 30 €. 
11–14 -vuotiaille 1.–4.7. Hinta 40 €. 
Leiripaikkana Törmälän matkailumaatila Siikajoella. Läh-
de mukaan selvittämään Siikajoen salaisuutta. Mukaan 
tarvitset vain repullisen uteliasta leirimieltä. Uudet ystä-
vät, maittava ruoka, monenlainen tekeminen ja mukavat 
ohjaajat löytyvät paikan päältä! 
Ilmoittaudu 23.5. mennessä: www.liminganseurakunta.fi. 
Lisätietoja: Nuorisotyönohjaaja Maria Pohjola, 
p. 044 7521 236 / maria.pohjola@evl.fi.

Kehitysvammaisten messu
Limingan kirkossa tiistaina 20.5. klo 10. 
Messun toimittaa Elina-pappi. Kirkkokahvit messun jäl-
keen kirkonmäellä. Mukana Tyrnävän, Lumijoen ja Limin-
gan seurakunnat. Ilmoittautumiset 14.5. mennessä omal-
le diakoniatyöntekijälle. 
Lumijoki: Marjo Koski-Vähälä, p. 045 6381 973. 
Tyrnävä: Riitta Pesonen, p. 044 7372 630. 
Liminka: Ritva Sassali, p. 044 7521 227.

Rauhanyhdistys: Nuortenil-
ta pe 16.5. klo 18.30 ry:llä ja 
raamattuluokka (7.–8.) klo 
18.30 ry:llä. Kevätseurat la 
17.5. klo 18 ry:llä. Kevätseu-
rat su 18.5. klo 12 ry:llä ja seu-

rat klo 14 Niittypirtin palve-
lutalolla sekä klo 18 Iltakirk-
ko ja HPE Limingan kirkossa 
ja kirkkokahvit ja päätösseu-
rat ry:llä. Varttuneiden ker-
ho to 22.5. klo 12 ry:llä.
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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: Adelia Katriina 
Törmänen.
Kuolleet: Eeva Valpuri 
Määttä s. Pikkuaho 83, 
Eila Hilda Hongisto 
s. Okkonen 78.

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

Kuollut: Leo Kalervo 
Kylén 89, Irja Sofia Kanto-
la s Männikkö 87.

Hartaus to 15.5. klo 14 Hel-
min kodissa, Tarja Pyy.
Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 15.5. klo 18, kevätlau-
luja Ossi Kajava, Hanna Kais-
to-Vanhamäki. 
aikuisten raamattupiiri su 
18.5. klo 18 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10. Kevät-
kauden päätös. 
Ompeluseurat ma 19.5. klo 
18 Laitasaaren rukoushuo-
neella. Kaikille avoin ompe-
luseura diakonia- ja lähetys-
työn hyväksi.
Hartaus ke 21.5. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Jouni 
Heikkinen.
Rukouspiiri ke 21.5. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Yhteiset syntymäpäiväjuh-
lat to 22.5. klo 13 seurakun-
tatalossa huhti-kesäkuussa 

”pyöreitä” vuosia täyttävil-
le. Kutsutut, tervetuloa yk-
sin tai perheenjäsenen/ystä-
vän kanssa.
Naisten ilta to 22.5. klo 18 
Montassa. 
iltahartaus to 22.5. klo 19 
Rokualla, Jouni Heikkinen.
Kuorot: ke 21.5. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
srk-talossa. 
lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
srk-talossa ja Kylmälänkylän 
kappelissa sekä klo 10–12 
Päivärinteen srk-salissa, kes-
kiviikkoisin klo 12.30–14.30 
Päivärinteen srk-salissa ja 
torstaisin klo 10–12 Laitasaa-
ren rukoushuoneella. 3-vuo-

Sanajumalanpalvelus su 
18.5. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Outi Poh-
janen, kanttori Heikki Lu-
miaho. Avustaa Johanna 
Rantala. Rippikouluryhmä 
III osallistuu jumalanpal-
velukseen. Kaatuneitten 
muistopäivä, seppeleen 
lasku sankarihaudoille.
Messu su 18.5. klo 12 
Temmeksen kirkossa. Toi-
mittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Heikki Lumiaho. 
Kaatuneitten muistopäi-
vä, seppeleen lasku san-
karihaudoille. Eläkeliiton 
kirkkopyhä.

Hartaus pe 16.5. klo 13.30 
Lepolassa.
Kylvön siunaus ma 19.5. klo 
11.15 Temmeksen koulun vie-
reisellä pellolla.
Raamattupiiri kaiken ikäi-
sille ti 20.5. klo 18 Tyrnä-
vän srk-talolla. Milla Sämpi 
avaa keskustelua Mailis Ja-
natuisen raamattukysymys-
ten pohjalta.
Hartaus ke 21.5. klo 13.15 Li-
mingan sairaalassa.
Ystävä- ja lähimmäispalve-
lussa toimivien vapaaeh-
toisten kevään viimeinen 
kokoontuminen ke 21.5. klo 
15 Tyrnävän srk-talon takka-

Messu su 18.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, saarnaa Tar-
ja Pyy, kanttori Ossi Ka-
java. Kaatuneitten muis-
topäivä, messun jälkeen 
kunniakäynti sankarihau-
doilla sekä kirkkokahvit 
ja pieni juhla seurakunta-
talossa, Jouni Heikkinen.

huoneessa.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30 Tyrnävän srk-talolla.
aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9-10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
limingan rovastikunnan 
retki lähetysjuhlille Vaa-
saan 6.-8.6. Tarkemmat tie-
dot retkestä Kempeleen seu-
rakunnan ilmoituksissa.
Nuoret: Nuortenilta to 15.5. 
klo 18 Murron kerhotilassa. 
Ulkoilua säävarauksella. Saa-
vu kerhotilaan hyvissä ajoin. 
Kevään viimeinen nuortenil-
ta pe 16.5. klo 18 Tyrnävän 

srk-talolla, samalla elokuvail-
ta. Elokuvaehdotukset Jos-
sulle 13.5. mennessä johan-
na.rantala@evl.fi tai 044 737 
2632. Kesäryhmä III, opetus-
viikonloppu la 17.5. klo 10-
15 Tyrnävän srk-talolla. Rip-
pikouluryhmä II teemailta to 
22.5. klo 17 Tyrnävän srk-ta-
lon takkahuoneessa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 18.5. klo 16 Haapa-
laisella Keskikyläntie 46a.
Murron rauhanyhdistys: 
Nuortenilta pe 16.5. klo 19 
Rannanpohja 10. Seurat su 
18.5. klo 16 ry:llä.

tiaiden syntymäpäiväjuh-
lat to 15.5. klo 18 srk-talos-
sa. Perhepyhäkoulu pe 16.5. 
klo 9–9.30 Päivärinteen srk-
salissa ja su 18.5. klo 11.30–
12.30 srk-talon alakerrassa. 
Esikot–kerho ke 21.5. klo 10–
11.30 srk-talon alakerrassa 
perheille, joille on syntynyt 
ensimmäinen lapsi. Syksyn 
2014 – kevään 2015 päivä-
kerhoihin ilmoittautuminen 
viikolla 21  www.muhoksen-
seurakunta.fi/sähköinen il-
moittautuminen. Lisätieto-
ja Sirpalta p. 050 3093565 tai 
kotisivuiltamme.
laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. Ompeluseurat 

ma 19.5. klo 18.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 15.5. klo 18.30 ompelu-
seurat ry:llä. Pe–su 16.–18.5. 
nuorten leiri Sotkan Helmes-
sä. Su 18.5. klo 10 pyhäkoulu-
retki. Klo 17 seurat ry:llä. To 
22.5. klo 18.30 ompeluseu-
rat ry:llä. 

laitasaaren rauhanyhdis-
tys: To 15.5. klo 18.30 sisaril-
ta ry:llä. Pe 16.-su 18.5. nuor-
ten leiri Sotkan Helmessä. La 
17.5. klo 16 myyjäistapahtu-
ma ry:llä. Su 18.5. klo 17 seu-
rat ry:llä.

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 

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

Haudanhoitosopimuksia 
tulevalle kesälle sekä 5 tai 10 vuodeksi tehdään touko-
kuun loppuun saakka seurakunnan taloustoimistossa p. 
(08) 5331 174. Hoitokausi vuosittain 1.6.–31.8. Hautojen 
kastelusopimuksia tehdään 6.6. asti. Lisätietoa haudan-
hoidon sisällöstä ja maksuista löytyy osoitteesta www.
muhoksenseurakunta.fi 

Rentouttava ilta naisille!
Montan leirintäalueella (Kieksintie 209) 

torstaina 22.5. klo 18
Tutustutaan kunnostettuun Lemmenpolkuun, 

saunotaan ja paistetaan makkaraa! 

Tervetuloa toivottavat
Muhoksen seurakunnan perhetyön naiset

Yhteisvastuun 
lipaskeräys ja kahvitarjoilu
Tyrnävän seurakunta tarjoaa kahvit Tyrnävän ja 
Temmeksen kauppojen edustoilla perjantaina 
16.5. klo 10–18.
Samalla on mahdollisuus tukea Yv-keräystä ja ti-
pauttaa lantti tai kaksi lippaaseen. Paikanpäällä 
on seurakunnan työntekijöitä ja vapaaehtoisia.

lasten kauneimmat 

kevätlaulut 
sunnuntaina 18.5. klo 16 Tyrnävän kirkossa. 

Kauppilan ja Isokäännän perhe laulattaa 
lapsia ja aikuisia.

Kuorojen sävelhartaus
torstaina 22.5. klo 19 Tyrnävän kirkossa.
Mukana seurakunnan kirkkokuoro ja lapsikuoro 
sekä Oulunsalolainen naiskuoro Aava. 
Iltahartaus Timo Liikanen.

Yhteisvastuukeräyksen kiitosjuhla
Tyrnävän seurakunta kutsuu kaikkia 
Yhteisvastuukeräyksessä mukana olleita vapaaehtoi-
sia kiitosjuhlaan seurakuntatalolle maanantaina 26.5. 
klo 18. Tarjolla on iltapalaa, musiikkipitoista 
ohjelmaa ja tietoa keräystuloksesta.
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M inna S a lm i

Oulunsalon seurakunnas-
sa pidetään kirkkoher-
ranvaalit 25. toukokuu-
ta. Petri Satomaa (kes-

kellä) piti vaalisaarnansa Oulun-
salon kirkossa viime sunnuntaina 
ja pääsi sen jälkeen pidetyllä kyse-
lytunnilla Leena ja Kalevi Lauri-

lan jututettavaksi. 
Vaalien ennakkoäänestys on 

19.–23. toukokuuta.

Petri Satomaa antoi vaalinäytteensä

Riidat ja selkkaukset ovat 
olleet ihmisen seuralai-
sia jo ammoisista ajoista. 

Ihmisen historia kät-
kee valtaisan määrän juonitte-
luja, kiusantekoa ja väkivaltaa. 
Caesarin ystävä Brutus olikin 
pettäjä. Juudas kavalsi Mesta-
rinsa. Juutalaisten osa toisessa 
maailmansodassa ylitti usko-
mattomassa traagisuudessaan 
kaikki inhimillisyyden mitat.

Pahojen tekojen vääjäämät-
tömyys pakottaa uskomaan ih-
misen raadollisuuteen. Samalla 
tunnistamme ihmislajissa piir-
teen, joka seisoo pahuutta ja 
sortoa vastaan.

Käsitys hyvästä ja pahas-
ta, niiden alkuperästä, on us-
konopillinen, dogmatiikkaan 
kuuluva, mutta myös filosofi-
nen. Käyttäytymistieteellinen 
näkökulma on, että kasvatuk-
sella ja opetuksella voidaan vai-
kuttaa haluun toimia rauhan 

toteutumiseksi ihmisten kes-
ken. 

Kaikilla erimielisyyksillä on 
taustansa. Ne saavat usein vet-
tä myllyynsä kateudesta ja ah-
neudesta, mutta myös epäoi-
keudenmukaisesta tai väärästä 
kohtelusta. Osattomuus hyväk-
synnästä katkeroittaa. Siinä pel-
lossa kasvavat vihan hedelmät.

Mielipide-erot eivät yleensä 
ole riitoja. Tavallisesti ne ener-
gisoivat keskusteluja. Mielipi-
de-eroista voi kuitenkin seura-
ta huono väittely - sanaharkka. 
Tunteiden vallassa paljastuvat 
usein riidan todelliset syyt.

Riitelyt viestittävät ihmis-
suhdeongelmista ja pahoin-
voinnista - vuorovaikutuksen  
ongelmista. Näin on varmasti 
koulu- ja työyhteisökiusaami-
sissa sekä perheriidoissakin. Pe-
rinnönjakokiistat ovat eturisti-
riitoja, joissa ahneus aktivoituu 
luonnottomasti. Koulukiusatun 

luottamus ihmisiin saattaa häi-
riintyä loppuiäksi.

Pahuuden poistaminen on 
utopiaa. Siitä huolimatta on 
tärkeää, että historiassa tehdyis-
tä virheistä oppisimme ja löy-
täisimme uskonnosta ja katso-
musaineistakin kestävän etii-
kan ja moraalin periaatteet.

Tehdä hyvää ja vastustaa pa-
haa, on myös tahdon ja tiedon 
asia. Jeesus valisti opetuslapsi-
aan: ”Jos on mahdollista ja jos 
teistä riippuu, eläkää rauhassa 
kaikkien kanssa.” 

Rauhantyö ja -kasvatus kuu-
luvat kaikille - erityisesti ko-
deille ja kouluille. Tässä asiassa 
YK:n peruskirja on vastaansa-
nomaton käyttäytymisnormis-
to ja oiva rauhankasvatusopas.  
Asenteet rauhantyölle luodaan 
jo kotikasvatuksessa

ESKo KorKEAKoSKi
KT, dosentti 

Kasvatus luo rauhantyölle edellytykset

• Viime viikolla Rauhan Ter-
vehdyksen takasivulla oli hy-
vin koskettava Erkki Pirin teks-
ti Äidin kädet. Kirjoitus toi mi-
nulle mieleen 60 vuotta sitten 

tapahtuneita asioita.
Teksti oli niin paljon kertova, 

että tuli tippa silmään muistaes-
sani äidin kädet. Ne olivat juuri 
tuollaiset kuin Piri kuvasi.

Kiitos hyvästä lehdestä. Rau-
han Tervehdys on kuin suvi-
virsi: toisia se vihastuttaa, toi-
set sitä odottaa. Minä kuulun 
jälkimmäisiin. lV

Palautetta  www.rauhantervehdys.fi/ palaute 

  

Usko ei ole lepoa. Kunpa olisikin. Silkkaa Isän 
sylissä olemista, luottamusta ilman putoami-
sen pelkoa. Tukevaa maata jalkojen alla. Valoa 
tämänkin aamun sumuisessa säässä.

Menin seurakuntaan ensimmäisen kerran 12-vuo-
tiaana. Kajaanissa oli seurakuntatalolla tyttökerho, 
jonka meiningistä pidin. Minusta tuli seurakunta-
nuori ja noin kaksikymppisenä kirkon työntekijä.

Viisikymppisenä olen yhä kirkon töissä. Tyttöker-
hoihin minua ei enää oteta, mutta olen yrittänyt käy-
dä kirkossa kuuntelemassa, olisiko siellä keksitty elä-
män tarkoitusta.

Kovin kauas en siis ole vielä tähän päivään saak-
ka tohtinut kirkosta kulkea. Minulla on aavistus sii-
tä, että se ei kannata. 

Joskus mietin, eikö tällä kirkon kyljessä kyhnää-
misellä jo pitäisi olla kaikki rauha Luojansa kanssa.

Ei ole.
Haastattelin viime viikolla kirkon tämänhetkistä 

soraääntä, pastori Kai Sadinmaata. Hänen teesejään 
kirkolle voi lukea tästä lehdestä sivuilta 4–5.

Kai Sadinmaan puheet ärsyttävät monia. Taitaapa 
osa olla sitä mieltä, että miehen puheet eivät aina py-
sy kirkon yhteisen uskon sisällä.

Pastori Sadinmaa ei vie minulta uskon rauhaa, hän 
ei kiilaa käsityksineen minun ja kirkon väliin. Sadin-
maa ei karkota Jumalan syliä eikä pehmennä maa-
ta altani.

Ehdoton puhe pakottaa ottamaan kantaa: mitäs 
minä itse siitä Jeesuksesta, evankeliumista ja Raama-
tusta oikeastaan ajattelenkaan. 

Lohdullista on kuitenkin se, että Jumala on riippu-
matta siitä, mitä minä hänestä ajattelen.

Uskoani Jumalaan koettelevat aivan muut kuin 
ihmisten kannanotot. Viimeksi ahdistuin – monen 
muun tavoin – siepatuista nigerialaistytöistä. 

Miten voin ajatella Jumalan olevan rakkaus, jos 
pienet koulutytöt eivät ole hänen varjeluksessaan?

Omat kysymykseni Jumalasta ovat usein samoja 
kuin rippikoululaisten. Matka kirkon kyljessä ei ole 
kauas edennyt. 

Päätän olla itselleni armollinen. Armo on yksi kau-
neimmista sanoista, jonka olen kir-
konpenkissä oppinut.

riittA HirVoNEN  

Sinappia

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

Pakko ajatella 
jeesusta


