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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

O ulun seurakuntayhtymä on ison ja vaikean asian 

edessä. Taloudellisista syistä yhtymän on puretta-

va kaikki ne ainaishoitosopimukset, joissa pääoma 

korkotuottoineen on loppunut. 

Muinoin tehdyt sopimukset raukeavat, toki perustelluis-

ta syistä.

On helppo kuvitella, että seurakuntayhtymän päätös 

herättää hämmennystä seurakuntalaisten joukossa. Ainai-

nen ei olekaan seurakunnassa ikiaikaista, vaan iäisyys lop-

puu keväällä 2018, mikäli ainaishoitoa ei ole päivitetty mää-

räaikaiseksi.

On selvää, ettei seurakuntayhtymässä tehdä tällais-

ta ratkaisua kevyin perustein. Ovathan ihmiset aikoinaan 

ainaishoidosta maksaessaan luottaneet siihen, että sopi-

mus pitää.

Seurakuntayhtymän hallinnossa on tehty tarkat laskel-

mat siitä, että lähes kaikissa niin sanotuissa ainaishoidois-

sa sopimushetkellä maksettu pääoma korkotuottoineen on 

loppuun käytetty. 

Kaikista ainaishoitosopimuksista 98 prosenttia on Oulun 

hautausmaalla sen vanhalla osastolla, kulttuurihistorialli-

sesti arvokkaalla alueella.

Mikään odottamaton asia rahojen loppuminen ei ole. 

Piispantarkastuksissa 1900-luvun alkupuolella hautainhoi-

torahastoja kritisoitiin pienistä lahjoitussummista, joilla ei 

voida hoitaa hautoja ikiaikaisesti.

Kirkollisveroja ei ole lupa käyttää hautojen hoitamiseen. 

Rahat on löydyttävä seurakuntayhtymän hautainhoitora-

hastosta.

Jos yhtymän päätös herättää kummastusta, asiasta on 

ilman muuta lupa keskustella. Toivottavaa aina on, että 

kaikissa keskusteluissa kuunneltaisiin osapuolia rauhassa. 

Lakkauttamispäätös kuulostaa totaaliselta, mutta jos 

uudelleenarviointia ei tehtäisi, vaje varoissa näkyisi lopul-

ta Oulun hautausmaan yleisilmeen ränsistymisenä. 

Sitä taitaisi harva haluta.

Seurakuntayhtymässä tiedostetaan täysin asian herk-

kyys. Helpompaa ratkaisua asiaan ei ole löydetty.

Muut mediat

On ihmisellä monta
aihetta ilohon:
pelloolla haisoo sonta
pian kylyvö valamis on.
Saa jäärä välihousut
ei tartte rasoja.
Ei näjy teirevvarres
ny lumikasoja.

Jo isäntä ja lehemät
ku pöyrööt kirmailoo.
On lairummaat niin rehevät
ja emäntä samoon.
Se kiitoksella täyttää
ku näköö lakeuren.
Se meille toreks näyttää
Luojamme suuruuren.

Suvivirren 1. ja 3. säkeistö 
eteläpohjalaisittain

Kirkko & kaupunki 14.5.

 Aatoksia

Diakonisesti 
perusteltu kohde

Tämän vuoden Yhteisvastuuke-
räys on lopuillaan. Monet va-
paaehtoiset, työntekijät ja yh-
teistyökumppanit ovat eri ta-

voin antaneet omat panoksensa kerä-
yksen toteuttamiseen ja onnistumi-
seen. 

Erilaisissa tapahtumissa, tilaisuuk-
sissa, lipaskeräyksissä ovelta ovelle tai 
kauppojen edessä on kenties keskustel-
tu, miksi keräykselle on valittu tietty 
teema ja keräyskohde. Jokaisena vuon-
na ne ovat olleet kuitenkin diakonises-
ti perusteltuja.

Yhteisvastuu puolustaa kaikkein 
vaikeimmassa asemassa olevien ih-
misten ja ihmisryhmien 
oikeuksia. Sille on omi-
naista, että se myös nos-
taa esille diakoniatyön 
kohteita, jotka eivät ole 
saaneet suuren yleisön va-
rauksetonta hyväksyntää. 

Itseäni puhutteli eri-
tyisesti Kasvot- näyttely 
Oulun pääkirjastossa. Limingan, Ou-
lun ja Oulunsalon taidekouluilta sekä 
Oulun Lyseon lukiosta ja Myllytullin 
koulusta oli esillä 288 taideteosta eri-
ikäisiltä taitelijoilta. Nuorimmat teki-
jät olivat 4- ja 5-vuotiaita. 

Näyttelyssä toteutui hiljaisella ta-
valla tämän vuoden kotimaisen koh-
teen, saattohoidon, teema: Lahjoita 
hyvä kuolema.  Millainen on minun 
mielestäni hyvä elämä ja hyvä kuole-
ma? Olenko kertonut läheiselleni sie-
luni syvimmät ajatukset näistä asioista? 

Yhteisvastuukeräyksen juliste tä-
nä keväänä herätti minussa monen-
laisia ajatuksia ja tunteita ja niin on 
hyvä. Keräys saavutti tavoitteensa. Se 
sai minut pohtimaan saattohoidon ti-

laa Suomessa ja miettimään, millaista 
loppuelämän hoitoa haluan itselleni, 
mikäli sairastun vakavasti eikä toivoa 
parantumisesta ole.   

Yhteisvastuukeräyksessä eri tapah-
tuminen ja tilaisuuksien ensisijaisena 

tehtävänä ei ole välttä-
mättä rahan keräämi-
nen, vaan yhteiskunnal-
linen vaikuttaminen ja 
puheeksi ottaminen.

Suomessa saattohoi-
toa tarvitsee vuosittain 
noin 15 000 parantu-
mattomasti sairasta. 

Perustuslaki takaa kärsimyksen lievi-
tyksen ja hyvän hoidon kaikille, mut-
ta moni saattohoidon tarpeessa oleva 
jää kuitenkin yhä vaille osaavaa, ko-
konaisvaltaista hoitoa ja tukea. 

Tarvitaan laki, joka määrittelee hy-
vän saattohoidon kriteerit ja takaa hoi-
don saatavuuden jokaiselle sitä tarvit-
sevalle. 

Kansalaisaloitteen saattohoitolais-
ta voi allekirjoittaa osoitteessa kansa-
laisaloite.fi. Olet tervetullut osallistu-
maan ja kantamaan vastuuta yhdes-
sä lähimmäisestä lähellä ja kaukana!

 

ANu FedotoFF
Kirkkohallituksen yhteisvastuutoimikunnan 

keräystoimikunnan jäsen

MuiStiini on tallennettuna lukemattomia 
kielteisiä viestejä, vaatimuksia ja odotuksia, 
joiden valossa elämä näyttäytyy vain sarja-
na suorituksia.

On vahvistettava sitä ääntä, joka sanoo mi-
nulle: ”Sinä riität”.

Minna-Sisko Mäkinen
Esse 15.5.

Kun oleMMe metsässä, olemme paitsi apo-
logian luennolla myös ylistyskokouksessa. Sa-
noohan profeetta Jesaja, että kaikki metsän 
puut taputtavat käsiään (Jes. 55:12)

Danielle Miettinen
Kotimaa 15.5.

oMAA KirKKoAMMe pidän vieläkin vähän 
jäykkänä ja vanhanaikaisena ja ennen kaikkea 
vakavana. Sitten täytyy muistaa, että olem-
me kansanakin vähän jäykkä ja vakava. Vaik-
ka kuinka ajattelisi järjestävänsä riehakasta 
gospel-laulua, se ei ole meille kovin luontais-
ta. Myös uskonto ja sen harjoittaminen ovat 
meille aika yksityisiä asioita.

Laulaja Anna Hanski 
Sana 15.5.

Kun rahat ei riitä

Millainen on 
minun mielestäni 
hyvä elämä ja 
hyvä kuolema?

RIITTA HIRVONEN 
riitta.hirvonen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 
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Kirkon piha hyötykäyttöön
Pastori Kimmo Kieksi esittelee Oulussa Karjasillan kirkon takapihalla paikkaa, johon ensi kesänä pääsee harrastamaan cityviljelyä. 

Karjasillan kirkon 
takapihalla aloitetaan 
suosittua kaupunkiviljelyä.  
Hortonomi Satu 
Mörsäri oulun 
Kestävän Kehityksen 
Keskuksesta riemuitsee 
uudentyyppisestä 
kirkon toiminnasta. 

Karjasillan kirkon taka-
maasto on muuttumassa 
tänä kesänä raivaustöiden 
ja maan kääntämisen jäl-

keen kukkapelloksi. 
Kukkien istutus aloittaa kau-

punkiviljelyn kirkon pihapiirissä. 
Vuoden päästä karjasiltalaisil-

le on tarkoitus tarjota kirkon ku-
peesta kymmenkunta maapals-
taa esimerkiksi porkkanan ja pe-
runan viljelyä varten. 

Kaupunkiviljelyinnostusta 
ovat myös viljelylaarit takapihan 
patiolla. Laareissa ryhdytään kas-
vattamaan yrttejä ja salaatteja.

– Laatikkoviljelmä voi olla 
hauska juttu, joka tarjoaa peh-
meän laskun niille, joilla ei ole 
viljelystä aikaisempaa kokemus-
ta, Karjasillan kappalainen Kim-

Messun jälkeen opastusta 
kaupunkiviljelyyn

mo Kieksi hehkuttaa.
Kaupunkiviljelystä innostunut 

Kieksi toivoo, että jo tämänkesäi-
sestä kukkamaasta on iloa alueen 
ihmisille. Haaveissa on iso aurin-
gonkukkapelto, josta itse kukin 
voi hakea kukkia kotiinsa.

Mainiota kirkon
toimintaa
Oulun Kestävän Kehityksen Kes-
kuksen suunnitteluhortonomi 
Satu Mörsäri riemastuu kuulles-
saan kaupunkiviljelyn aloittami-
sesta Karjasillalla.

– Aivan mahtava idea. Ensim-
mäistä kertaa kuulen tällaisesta. 

Mörsäri tietää kokemuksesta, 
että palstaviljelystä saa monen-
laista iloa elämään. 

– Palstalla voi kasvattaa kuk-
kia ja syötävää omaan ruoka-
pöytään. Yksi yksinkertaisin ta-
pa ryhtyä vihannesten kasvatta-
jaksi on istuttaa kaupasta ostettu 
salaatti uudelleen maahan. Koh-
ta jo onkin uutta salaattia tarjot-
tavaksi. 

Mörsäri uskoo, että palstavilje-
ly – kasvun seuraaminen ja puu-
haaminen pikkupuutarhassa – on 
myös sielunhoitoa, ja siksi sopivaa 
kirkon toimintaa.

– Viljeleminen rentouttaa ja 

on kaikin puolin terapeuttista. 
Seurakuntahan saa näin kirkko-
lounaille ruokaa omasta pellosta, 
hän nauraa ihastuksissaan uu-
dentyyppiselle toiminnalle kir-
kossa.

Perhekerhoissa innostusta 
kaupunkiviljelyyn
Kimmo Kieksi tietää omasta ko-
kemuksesta, että viljelypalsto-
ja voisi olla enemmänkin tarjol-
la Oulussa.

Maailmassa on miljoonia kau-
punkiviljelijöitä, hän selvittää 
harrastuksesta, joka yleistyy kai-
ken aikaa myös Suomessa.

Kieksin mukaan perhekerho-
jen vanhemmat olivat keväällä 
kiinnostuneita seurakunnan ai-
keista antaa oma maapalsta kau-
punkiviljelijöiden käyttöön. 

Lapsille ja vanhemmille kasvi-
maa on luonteva paikka oleskel-
la yhdessä ja viljelylaatikot anta-
vat hauskaa tekemistä, Karjasil-
lan seurakunnassa uskotaan.

  
Historia velvoittaa
kirkkoa viljelyyn
Kieksi ei ole ensikertalainen kau-
punkiviljelyssä. Vieraillessaan 
Berliinissä hän näki, että vihe-
liäisinkin betonilähiö muuttuu 

inhimilliseksi kaupunkiviljelyn 
myötä.

Pappi puhuu myös parvekevil-
jelyn puolesta.

– Parveke on loistopaikka esi-
merkiksi yrttien viljelylle. On-
han se elämys nähdä ruuan kas-
vavan silmien edessä omalla par-
vekkeella.

Kieksi muistuttaa, että pappi-
lat olivat 1700- ja 1800-luvuilla 
puutarhakulttuurin edelläkävi-
jöitä Suomessa. Monet hyöty- ja 

S a nna K r o o k

koristekasvit tulivat ensin pappi-
loiden puutarhoihin ja levisivät 
sieltä kansan pariin.  

Historia jo siis velvoittaa seu-
rakuntia ennakkoluulottomik-
si kaupunkiviljelijöiksi, Kieksi 
nauraa.

RIIttA HIRVoNeN

Karjasillan kirkossa viete-
tään luomakunnan sun-
nuntaita 1.6. kello 10 
messussa. Messun jäl-

keen on kirkkoväelle salaattia 
tarjolla.

Kello 12 siirrytään Karjasil-
lan kirkon pihamaalle kevätkyl-
vön siunaamiseen. 

– Kylvö on uuden elämän 

alku, ja se on täynnä toivoa. 
Kasvava sato on tärkeä meil-
le kaikille. Jumala on elämän 
antaja ja ylläpitäjä, joka kut-
suu meitä viljelemään ja varje-
lemaan, pastori Kimmo Kiek-
si toteaa.

Siunaamisen jälkeen anne-
taan opastusta kaupunkivilje-
lyyn.
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Virsikisan 
voitto 
ouluun

Suomen ensimmäisen Ai-
kuisten virsikisan voitti 
lauantaina haukiputaa-
lais-yli-iiläinen joukkue 

Virsiveteraanit. Joukkueen 
muodostivat Rauno Kinnu-
nen, Leo Tihinen, Martti Ti-
hinen ja Teuvo Päkkilä. Toi-
selle sijalle ylsi Veisuopet Hi-
mangalta, ja kolmanneksi sel-
visi muoniolainen Virsistä voi-
maa.

Aikuisten virsikisassa kil-
pailijoiden piti laulamisen li-
säksi osoittaa virsitietoutta. 
Kisassa kysyttiin virsien taus-
toista ja pääteltiin niiden sy-
vintä olemusta. Kisaan osal-
listui 14 joukkuetta eri puolil-
ta Suomea. 

Piispa julisti 
kristittyjen 
kansanliikkeen 

Kristittyjen on ryhdyttä-
vä nykyistä pontevam-
min puolustamaan oi-
keuttaan uskontoon ja 

uskonsa ilmaisemiseen, Mik-
kelin hiippakunnan piispa 
Seppo Häkkinen sanoi avates-
saan Kirkkopalvelut ry:n val-
tuuston kokouksen Helsingis-
sä tiistaina.

– Nyt on aika kristittyjen 
positiiviselle kansanliikkeel-
le oman uskonnon puolesta. 
Kannustan kansalaisia tuo-
maan esille kokemuksia po-
sitiivisen uskonnonvapauden 
loukkauksista, Häkkinen sa-
noi.

Piispa totesi puheensa aluk-
si, että kevään merkiksi on vii-
me vuosina tullut väittely su-
vivirren laulamisesta koulu-
jen päätösjuhlissa. Hänen mu-
kaansa suvivirrestä on julki-
sessa keskustelussa tullut väli-
ne, jonka avulla arvioidaan us-
konnon ja kulttuurin suhdet-
ta, monikulttuurisuutta, us-
konnonvapautta ja uskonnon 
asemaa julkisessa tilassa.

Häkkisen mukaan kirkon 
ja kristittyjen tehtävä on täs-
sä keskustelussa pitää esillä ja 
puolustaa uskonnonvapautta.

Seurakuntalaiset eivät halua luopua tiloistaan
Pateniemen 
seurakuntatalolla 
oulussa pidetyssä 
yleisötilaisuudessa 
kuultiin kiihkeitä 
kommentteja ja 
huolestuneita 
äänenpainoja. 

Seurakuntalaiset haluavat 
pitää kiinni oman alueensa 
toimintatiloista. Tämä tuli 
esiin viime viikolla järjes-

tetyssä avoimessa yleisötilaisuu-
dessa, jossa mietittiin Patenie-
men, Rajakylän ja Kuivasjärven 
seurakuntatilojen kohtaloa. 

Pateniemen kirkolle oli ko-
koontunut reilut 30 ihmistä – 
edustettuina olivat niin vauvat, 
vaarit ja mummot kuin nuoret 
perheenäidit ja -isätkin.

Oulun seurakuntayhtymän 
kiinteistöjohtajan Jaana Valjuk-
sen ja Tuiran kirkkoherran Nii-
lo Pesosen pitämässä alustukses-
sa lyötiin faktat pöytään: säästöjä 
pitää syntyä. Viime vuonna teh-
dyn päätöksen mukaan seura-
kuntayhtymän taloutta turvataan 
luopumalla osasta kiinteistöistä.

Tavoitteena on jättää joka kol-
mas kiinteistö korjaamatta ja saa-
vuttaa näin 15 miljoonan säästöt 
vuoteen 2017 mennessä.

– Toisena vaihtoehtona olisi 
ollut henkilöstön vähentäminen, 
valotti Pesonen tilannetta.

Pateniemen seurakuntata-
lon korjausaste on 85 prosenttia. 
Työntekijät ovat myös raportoi-
neet tiloissa olevan jonkinasteisia 
sisäilmaongelmia.

– Kun jonkin rakennuksen 
korjausaste on yli 70 prosenttia, 

on mietittävä remontin järke-
vyyttä, sanoi Valjus.

Minkään rakennuksen kohtalo 
ei vielä ole sinetöity, korosti Val-
jus. Parhaillaan jatketaan sen sel-
vittämistä, millaista tarvetta ti-
loille missäkin on.

”olemme riippuvaisia
tästä rakennuksesta”
Kun seurakuntalaiset alustuk-

sen jälkeen pääsivät ääneen, vies-
ti oli selvä: tiloja ei voi viedä pois 
ilman, että jotain saadaan tilalle.

– Pateniemen kirkkoa ei mis-
sään nimessä voi poistaa. Tältä 
alueelta ei löydy korvaavia tiloja, 
koulutkin ovat täynnä, kommen-
toi yleisössä istunut mies.

– Lapset tarvitsevat paikan, jo-
ka on lähellä, kommentoi yleisös-
tä nainen, jonka lapset ovat käy-

neet Pateniemessä perhekerhos-
sa, päiväkerhossa, iltapäiväker-
hossa, partiossa, kokkipyhäkou-
lussa, puuhakerhossa ja sunnun-
taipyhäkoulussa.

Myös partiolaiset toivat tilai-
suudessa äänensä esille seurakun-
tatalon puolesta. 

Pateniemen Polunpolkijoilla 
on kolo ja varasto rakennukses-
sa. Tiloja tarvittaisiin lisääkin Pa-

Kiinteistöjohtaja Jaana Valjus kertoi Pateniemen seurakuntatalolle kokoontuneelle väelle, että seurakuntayhtymä luopuu joka kolmannesta       kiinteistöstään seuraavien 10 vuoden aikana. 
Pateniemen kirkon kohtalo on yksi kysymysmerkeistä.

Oulun ev.lut. seurakunnat 
ja Medialähetys Sanan-
saattajat järjestävät 14.–
15. kesäkuuta Oulussa 

kaikille avoimet ja maksuttomat 
Medialähetyspäivät teemalla Lä-
hetä vahva viesti. 

Ohjelma koostuu lähetysai-
heisista tilaisuuksista, raamattu-
opetuksesta, musiikista ja ruko-
uksesta. Päätapahtumapaikkoi-
na ovat Oulun tuomiokirkko ja 
Keskustan seurakuntatalo (Iso-
katu 17). 

Medialähetys Sanansaattajat 
(Sansa) on Suomen evankelis-lu-
terilaisen kirkon lähetysjärjestö, 
joka tukee kristillistä mediatyö-
tä 40 kielellä Aasiassa, Afrikassa 
ja Euroopassa.

Medialähetyspäivillä syven-
nytään erityisesti Lähi-idän ja 

Pohjois-Afrikan kristilliseen me-
diatyöhön. 

Tapahtuman pääpuhu-
jiin kuuluu Sansan yhteistyö-
kumppanin medialähetysjärjes-
tö TWR:n arabiankielisen työn 
johtaja.  Satelliittitelevision yleis-
tyminen on tuonut kristillisiä tv-
kanavia myös arabimaihin. Poh-
jois-Afrikkaan suuntautuvas-
ta tv-työstä ja muslimien koh-
taamisesta internetin välityksel-
lä puhuvat David ja Marja-Liisa 
Ezzine. Arabiankielisen Hanna-
työn koordinaattori Lähi-idästä 
kertoo puolestaan, mitä kuuluu 
arabinaisille.

Kotimaisina puhujina on 
joukko Oulun ev.lut. seurakun-
tien ja Sansan työntekijöitä. Sun-
nuntain messussa saarnaa Oulun 
piispa Samuel Salmi. 

Medialähetyspäiville Ouluun 
tarvitaan vapaaehtoisia

Medialähetyspäiviä voi seura-
ta suorina nettilähetyksinä osoit-
teessa www.sansa.fi/nettitv. Sun-
nuntain messu lähetetään myös 
osoitteessa www.virtuaalikirkko.
fi sekä Radio Pookissa.

Medialähetyspäivien aatto-
na Keskustan seurakuntatalossa 
(Isokatu 17) järjestetään koulu-
tusseminaari Vaikuttava media-
lähetys.

Kaikille avoimen se-
minaarin osallistumis-
maksu on 15 euroa, ja 
siihen ilmoittaudutaan 
ennakkoon 30.5. men-
nessä  (sansa@sansa.fi 
tai 019 457 7700). 

Medialähetyspäivi-
en toteutukseen tar-

vitaan mukaan suuri joukko va-
paaehtoisia, muun muassa pysä-
köinnin ohjaajia,  keittiöavusta-
jia, tarjoilijoita, roudareita, siis-
tijöitä, ensiapuvastaavia sekä tie-
tokoneen käyttäjiä diaesityksiin. 

Kaikki tehtävät löytyvät osoit-
teesta www.suurellasydamella.fi. 
Lisätietoja saa lähetyssihteeri Kir-
si Paavolalta (044 576 0019, kirsi.
paavola@evl.fi).
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Seurakuntalaiset eivät halua luopua tiloistaan

Oulunsalolaiset saavat  
sunnuntaina uuden 
kirkkoherran.

Edellisen kerran Ou-
lunsalossa oli kirkkoherranvaali  
vuonna 1959. Sen jälkeen kirkko-
herran virkaan ei ole ollut kuin 
yksi pätevä hakija, ja kirkkoher-
rat on valittu ilman vaalia. 

Oulunsalon seurakunnan vt. 
kirkkoherra Minna Salmi kan-
nustaa seurakuntalaisia äänes-
tämään, sillä kirkkoherralla on 
merkittävä asema seurakunnassa. 

– Kirkkoherralla on paljon val-
taa ja vastuuta koko seurakuntaa 
koskevassa päätöksenteossa. 

– Oulunsalo on Oulun seura-
kuntayhtymän pienin seurakunta 
ja pappeja on vain kolme kirkko-
herra mukaan lukien. Se tarkoit-
taa sitä, että Oulunsalossa myös 
kirkkoherra osallistuu aktiivi-
sesti messujen toimittamiseen ja 
kirkollisiin toimituksiin eli kas-
taa, vihkii ja siunaa hautaan seu-

suunnitelmista.
– Meidän pitää miettiä ajoissa, 

mistä voimme tarjota partiolai-
sille tilat vai pitääkö meidän siir-
tyä pihalle, Visuri jatkoi. 

Mitään luksusta
ei tarvita
Rajakylän seurakuntatalo sai yh-
tä paljon puolustajia kuin Pate-
niemikin.

– Meidän seurakuntataloa ei 
saa viedä pois, ilmoitti Vuokko 
Arstio topakasti heti tilaisuuden 
alussa.

Pateniemessä ja Ylikiimin-
gissä järjestetyt yleisöti-
laisuudet ovat osa Oulun 
seurakuntayhtymän kiin-

teistöselvitystyötä.
Syyskuun loppuun mennessä 

selvitetään, millaista toimintaa 
Tuiran seurakunnan pohjois-
osissa ja Ylikiimingissä on, pal-
jonko tiloilla on käyttäjiä ja mil-
laisia tiloja näillä alueilla tarvi-
taan. 

Samalla ratkaistaan, korja-
taanko peruskorjauskuntoisia 
rakennuksia, luovutaanko niistä 
tai rakennetaanko tilalle uutta.

Pateniemen, Rajakylän, Kui-
vasjärven ja Ylikiimingin seura-

kuntatilat ovat kaikki peruskor-
jauskuntoisia.

Lähtökohta on, että neliöitä 
karsitaan. Seurakuntayhtymän 
kiinteistöjohtajan Jaana Val-
juksen mukaan tilojen käytös-
sä mietitään yhteistyötä muiden 
yhteiskunnan toimijoiden, esi-
merkiksi kaupungin kanssa.

Jos päädytään rakentamaan 
uusia tiloja tai peruskorjaa-
maan vanhoja, ne valmistuvat 
noin kolmen vuoden kuluttua. 
Vuokratiloihin siirtyminen taas 
onnistuisi käytännössä muuta-
massa kuukaudessa.

KAtI LuoMA

Ylikiimingissä viime vii-
kolla pidettyyn yleisö-
tilaisuuteen osallistui 
kuutisenkymmentä ih-

mistä. Keskustelua käytiin Ou-
lujoen kirkkoherran Satu Saari-
sen mukaan hyvässä hengessä.

– Tilaisuudessa oli kivaa ide-
ointia ja tulevaisuuteen katsova 
ote, kiittelee Saarinen.

Saarisen mukaan keskustelu-
tilaisuudessa yhteisöllisyys tuli 
vahvasti esille.

– Ihmiset haluavat tulevai-
suudessakin tulla kirkon tiloi-
hin.

Tilaisuudessa mietittiin 
myös, millaista yhteistyötä kau-
pungin ja koulujen kanssa voi-
taisiin tehdä tilojen käytössä.

Kiinteistöjohtaja Jaana Val-
jus sanoo olevan selvää, että 
seurakunnalla on jatkossakin 
tilat Ylikiimingin keskustassa. 
Tällä hetkellä tutkitaan, millai-
sille ja minkä kokoisille tiloille 
tarvetta on.

– Myös Ylikiimingissä tila-
määrää vähennetään nykyises-
tä, Valjus sanoo.

Ylikiimingin seurakuntatalo 
on peruskorjauskuntoinen. 

Samassa pihapiirissä sijait-
seva suojeltu pappilarakennus 
odottaa myös peruskorjausta. 
Pappila on purettu sisäpuolisil-
ta osilta.

KAtI LuoMA

Oulunsalon kirkkoherranvaali ratkeaa tällä viikolla
rakuntalaisia.

Ennakkoäänestysmahdollisuus 
on vielä torstaina ja perjantaina.

Ennakkoon voi äänestää kello 
9–18 Oulunsalon seurakunnan 
kirkkoherranvirastossa (Vattu-
kuja 2) tai  Oulunsalon kirjastos-
sa kello 14–18.

Kirkkoherranvaalin varsinai-
nen vaalipäivä on sunnuntaina 
25. toukokuuta. Äänestys alkaa 
messun jälkeen noin kello 11.30 
ja jatkuu kello 20 saakka. Varsi-
naisena äänestyspäivänä äänes-
tyspaikka on Oulunsalon kirkko 
(Uhrikirkonkuja 2).

Kirkkoherran virka on ainoa 
vakituinen virka Suomessa, johon 
valitaan henkilö suoralla kansan-
vaalilla. 

Kirkkoherra vaikuttaa monin 
tavoin kotiseurakuntansa toi-
mintaan. Hän on seurakunnan 
johtaja ja vastaa sen toiminnas-
ta, talou desta ja hallinnosta sekä 
toimii seurakunnan työntekijöi-

den esimiehenä.
Oulun hiippakunnan tuomio-

kapituli on asettanut hakijois-
ta ensimmäiselle vaalisijalle Sa-
lon seurakunnan kappalaisen Ju-
ha Hekkalan. Toisella vaalisijal-
la on Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan kappalainen Ari-Pekka 
Metso ja kolmannella vaalisijalla 
Karjasillan seurakunnan kappa-
lainen Petri Satomaa.

Oulun  hiippakunnan tuomio-
kapituli asettaa kelpoisiksi totea-
mistaan kirkkoherran paikkaa 
hakevista ehdolle varsinaisille 
vaalisijoille enintään kolme. 

Vaalisijajärjestykseen vaikutta-
vat muun muassa hakijan koulu-
tus, kokemus ja sopivuus virkaan. 

Eniten ääniä saanut ehdokas 
tulee valituksi. 

Vaalisijoilla on merkitystä 
vain, jos kaksi ehdokasta saa tis-
malleen yhtä paljon ääniä: silloin 
valituksi tulee se ehdokas, joka on 
korkeammalla vaalisijalla.

Oulunsalon seurakunnan 
kirkkoherranvaali 

Tutustu ehdokkaisiin 
verkkosivuillamme!

www.oulunseurakunnat. /vaali

Vaalipäivä su 25.5.2014 Oulunsalon kirkko. 
Ennakkoäänestys ma–pe 19.–23.5.2014

Oulunsalon seurakunnan kirkkoherranvirastossa, 
Oulunsalon kirjastossa, Salonpään koululla ja 

Niemenrannan koululla.

Ylikiimingissä 
ideoitiin tulevaa

Tarpeet selvillä syksyllä

Minkään 
rakennuksen kohtalo 
ei vielä ole sinetöity. 
Parhaillaan jatketaan 
sen selvittämistä, 
millaista tarvetta 
tiloille missäkin on.

teniemestä ja Ritaharjusta, mutta 
niitä ei ole onnistuttu saamaan.  

– Olemme erittäin huolestu-
neita tilanteesta. Olemme ihan 
täysin riippuvaisia tästä raken-
nuksesta, sanoi Pateniemen Po-
lunpolkijoiden lippukunnanjoh-
taja Outi Visuri.

Visuria huolestutti myös se, 
milloin partiolaiset saavat tiedon 
mahdollisista purku- tai myynti-

Henna-Leena Kekkonen huo-
mautti, että Rajakylässä on täl-
lä hetkellä muun muassa erittäin 
tarpeellinen työttömien ruokai-
lu, perhekerho ja vireää aikuisten 
toimintaa.

– Olisi hyvä, että niille löytyisi 
jatkossakin yhteinen tila, eikä nii-
tä ripoteltaisi eri puolille.

Hanna Lounela oli samoilla 
linjoilla:

– Jos aina etsitään korvaavia ti-
loja eri puolilta, pian ei ole enää 
yhteistä kirkkoa, johon tulla.

Moni keskustelutilaisuuteen 
osallistunut seurakuntalainen 
oli sitä mieltä, että seurakunnan 
tiloihin ei tarvita luksusta eikä 
hienoa arkkitehtuuria. Askeetti-
semmatkin tilat käyvät, kunhan 
ne ovat olemassa eivätkä ole lii-
an kaukana.

– Vaikka kuinka hieno uu-
si pytinki rakennettaisiin, sekin 
jää käyttämättä, jos ihmiset eivät 
pääse kulkemaan sinne, tiivisti 
Lounela monen tunnot.

KAtI LuoMA

– Olemme erittäin huolestuneita tilanteesta. Olemme ihan täysin riippuvaisia tästä 
rakennuksesta, sanoi Pateniemen Polunpolkijoiden lippukunnanjohtaja Outi Visuri 
Tuiran kirkkoherralle Niilo Pesoselle.

Kiinteistöjohtaja Jaana Valjus kertoi Pateniemen seurakuntatalolle kokoontuneelle väelle, että seurakuntayhtymä luopuu joka kolmannesta       kiinteistöstään seuraavien 10 vuoden aikana. 
Pateniemen kirkon kohtalo on yksi kysymysmerkeistä.

Ku va t :  K a t i  L u o ma
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Aiheesta on luvassa 
tiedotustilaisuus 
kesäkuun alkupuolella.
osallistuminen siihen ei 
vielä velvoita mihinkään. 

Vaikka tuhkaukset yleis-
tyvät, on Oulussa vie-
lä valtaosa arkkuhau-
tauksia.  

Arkunkantajia on kuitenkin 
toisinaan saatavilla liian vähän. 
Pula arkinkantajista voi johtua 
esimerkiksi vainajan korkeasta 
iästä, jolloin lähipiiriä on yleen-
sä vähän. Suvut ovat myös pie-
nentyneet, samoin kuin hauta-
jaisten saattoväki.

– Tähän tilanteeseen halu-
amme tarjota apua keräämällä 
ja kouluttamalla vapaaehtoisia. 
Arkunkantaminen on hieno ja 
kunniakas tehtävä ja uskomme, 
että monellakin seurakuntalai-
sella saattaa olla siihen kiinnos-
tusta, hautaustoimen päällikkö 
Tuomo Vuontisjärvi arvioi.

Intiön kappelilla järjestetään 
asiasta tiedotustilaisuus 11. ke-
säkuuta. Tilaisuuteen voi tulla 
ihan vain kuulemaan lisää asi-
asta ja pohtimaan, voisiko sil-
loin tällöin olla pyynnöstä kan-
tamassa arkkua vapaaehtoisena.  

Tilaisuuteen osallistumi-
nen ei sitouta mihinkään, mut-
ta siellä voi antaa yhteystieton-
sa, jos haluaa mukaan perehdy-
tykseen.

– Tämäntyyppinen vapaaeh-
toistehtävä vaatii erityistä hie-
notunteisuutta ja salassapito-
velvollisuutta. Hautauspalvelun 
väki ja seurakunta opastavat va-
paaehtoiseksi aikovia myös pu-
keutumisasioissa ja muissa hau-
taustilanteeseen liittyvissä yksi-
tyiskohdissa, Vuontisjärvi ker-
too.

Hankkeessa mukana oleva 
pastori Satu Kreivi-Palosaa-
ri pitää arvokkaana, jos seura-
kunnat saavat koottua ryhmän 
vapaaehtoisia arkunkantoteh-
tävään.

– Seurakunta on paitsi us-
konyhteisö, myös palveluyhtei-
sö, ja tässä tilanteessa luonteva 
toimija, jos omaisilla ei ole kan-
tajia riittävästi. 

– Olen pappina kohdannut 
useita tilanteita, joissa on mie-
titty, mistä saataisiin kantajia 
riittävästi. Toisinaan on kan-
nettu neljällä, vaikka kuusi kan-
tajaa olisi ollut tarpeen.

Arkunkantamisen 
vapaaehtoistehtävästä 
kiinnostuneita kutsutaan 
kuulemaan lisää aiheesta ke 11.6. 
kello 16.30, paikkana on 
Intiön kappeli (Kajaanintie 5)

oulun seurakunnat kouluttavat 
vapaaehtoisia arkunkantajiksi

– Voisin ryhtyä vapaaehtoisek-
si arkunkantajaksi, miettii Pau-
la Sarkkinen.

– Itse asiassa vapaaehtois-
ten arkunkantajien tarve voi ol-
la ajankohtainen omassakin per-
heessä 10 vuoden sisään. 

– Meitä alkaa jossakin vai-
heessa olla hyvin pieni saattajien 
joukko. Arkunkantajien tarve on 
pienten perheiden ja sukujen lie-
veilmiöitä, Sarkkinen sanoo.

Naispuoliset arkunkantajat 
ovat vielä verrattain harvinainen 
näky. Sarkkinenkaan ei ole näh-

nyt naista arkunkantajana kuin 
kerran.

– Tiesin, että vainaja ja kantaja 
olivat olleet läheisiä. Tuntui hie-
nolta, että hän sai olla tekemässä 
läheisen ihmisen viimeistä mat-
kaa.

Arkkua kantamassa on tähän 
saakka nähty useimmiten miehiä.

–Varmaan pääasiassa perin-
teen vuoksi, Sarkkinen arvelee.

– Ja kun on ollut varaa valita, 
fyysisesti raskas tehtävä on lan-
gennut yleensä miehille.

Akseli Erkkilä ja Leevi Puo-

lakka suhtautuvat myönteises-
ti ajatukseen ryhtyä kantajiksi, 
vaikka vainaja ei olisi omaa sukua 
eikä muutenkaan itselle tuttu.

Erkkilä voisi ajatella toimivan-
sa vapaaehtoisena arkunkantaja-
na muutaman kerran vuodessa.

– Kyllä lähtisin, jos soitettai-
siin. Onhan se sellaista laupeu-
dentyötä, että joku pääsee hau-
taan.

Akseli Erkkilä on ollut kanta-
massa arkkua kerran, mummon-
sa hautajaisissa toissa vuona. 

Leevi Puolakalle tehtävä ei ole 

tähän mennessä osunut kohdalle 
kertaakaan.

– Mutta todennäköisesti lähti-
sin vapaaehtoiseksi, jos sellainen 
tilanne tulisi, Puolakka tuumii.

Erkkilän mukaan pula arkun-
kantajista johtuu siitä, että ihmi-
set pakkautuvat kaupunkeihin 
kauas suvustaan.

– Itselläni on niin iso suku, et-
tä kantajia kyllä riittää.

MINNA KoLIStAJA

Pula arkunkantajista on 
seurausta pienistä perheistä

Lili Tarkiainen on vielä liian nuori arkunkantajaksi. Paula Sarkkinen sen sijaan voisi 
ryhtyä vapaaehtoiseksi arkunkantajaksi. 

Leevi Puolakka ja Akseli Erkkilä suhtautuvat myönteisesti ajatukseen kantaa itselle 
entuudestaan tuntemattoman ihmisen arkkua.

S a nna K r o o k

M inna Ko l i s t a jaM inna Ko l i s t a ja

Arkun kantaminen on uudenlainen vapaaehtoistehtävä. Pula kantajista on huomattu viime vuosina.
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LIISA    JAAKONSAARI

VAIKEA AIKA VAATII  
VAHVAN PÄÄTTÄJÄN

europarlamentaarikko europarlamentaarikko 

233

Huom! KOTILÄÄKÄRI kotisairaanhoidossa 
ja tehostetussa kotisairaanhoidossa.

Hallituskatu 26 A
90100 Oulu
info@jovicare.fi 
www.jovicare.fi 
y-tunnus: 1983078-4

• Kotihoito
• Kotisairaanhoito
• Kotikuntoutus
• Terapiapalvelut
• Kotisiivous
• Asumispalvelut
• Neuvonta
• Lakimiespalvelut

• mielenterveys- ja päihdekuntoutujille
• vammaisille ja vammaantuneille
• ikääntyneille
• muistisairaille
• lapsiperheille

Muista kotitalousvähennys! Lue lisää: www.vero.fi 
Kelan korvaukset kotisairaanhoidossa lääkärin 
lähetteellä. Lue lisää: www.kela.fi 

Palveluesimies Ulla Rantala:
p. 044 9745 968 
(ark. 8-16)
Vastaavat sairaanhoitajat:
p. 044 9745 978 ja 044 9745 986 
(arkisin 8.00 - 16.00 ja sopimuksen 
mukaan klo 8.00 - 22.00)

yksityisasiakkaat • palveluseteliasiakkaat • ostosopimusasiakkaat

Turvallisia vuokra-asuntoja 

VVO:n asunto on turvallinen asua ja asuminen on 
helppoa ja vaivatonta. Meiltä löydät kodin kaikkiin 
elämäntilanteisiin. Tutustu monipuoliseen vuokra-asun-
totarjontaamme Oulussa osoitteessa: www.vvo.fi tai tule 
käymään VVO-kotikeskuksessamme!

VVO-kotikeskus | Saaristonkatu 2 | 
90100 Oulu | Avoinna ma-ke, pe 8.30 
-15.30, to 10.30 - 15.30 |
Puh. 020 508 4900 | oulu@vvo.fi |
www.vvo.fi Y
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kirkonulkomaanapu.fi /
merkkipaivakerays, 020 787 1201

Palveluja tarjotaan

Isokatu 32 B 90100 Oulu • puh. (08) 375 128

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg   Sampo Heikkilä

Hammassampo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

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

Siivouksesta  
– Hoivaan

Kaikkiin elämäsi vaiheisiin  
siivouksesta hoivaan

Pyhä Tuomaan kirkossa Ou-
lussa pistetään jälleen 23.5. 
hyvä kiertämään.

Kyseessä on Tuiran seura-
kunnan järjestämä diakoniapäivä. 

Työttömille ja vähävaraisille 
tarkoitettu tapahtuma on aloite-
taan kello 10 messulla. Messun 
jälkeen on tarjolla ruokaa sekä 
vaatteiden ja tavaroiden jakoa.

Mikäli kevätsiivouksessa on 
paljastunut itsellesi ylimääräisiä 
hyväkuntoisia vaatteita tai ko-
dintavaraa, ei niitä kannata lait-
taa haaskioon vaan antaa eteen-
päin. Nyt siihen on tarjolla help-
po kanavakin.

– Tavaralahjoituksia ei tarvitse 
kuljettaa minnekään, vaan käyn 
hakemassa ne lahjoittajalta ko-
toa, vahvistaa Tuiran diakoni Sa-
mi Riipinen.

Vastaan otetaan vain hyvä-
kuntoisia ja ehjiä huonekaluja, ta-
loustavaroita ja vaatteita.

– Eniten on kysyntää kodin 
pienirtaimistosta, vaatteista ja as-
tioista, Riipinen listaa ja muistut-
taa samalla, että seurakunta ei ole 
jätteenkäsittelylaitos:

– Diakoniapäivässäkään ku-
kaan ei halua loppuunkäytettyjä 
tavaroita.

–  Vaatteiden tulee olla sellaisia, 
joita voi pitää yllä ilman, että niis-

Diakoniapäivä pistää 
hyvän kiertämään

Diakoniatyöntekijä Eeva-Marja Laitinen esitteli viime syksyn diakoniapäivässä 
pehmoleluja. Hyväkuntoiset vaatteet ja tavarat löytävät tänäkin vuonna uuden 
omistajan Tuiran diakoniapäivässä.

Kempele huomioi kesäkauden 
avajaisilla, julistuksella ja lauluhetkellä

Kempeleen seurakunnas-
sa vietetään helatorstaina 
29.5. kesäkauden avajaisia.

Tilaisuus alkaa Keskus-
tan srk-talolla (Tiilitie 1) kello 14. 
Vieraille tarjotaan makkaraa, 
mehua sekä kakkukahvit.  Kävijät 

voivat tutustua seurakuntataloon 
ja jutella seurakunnan työnteki-
jöiden kanssa. Tapahtuma on tar-
koitettu kaikille riippumatta sii-
tä, onko tulija kirkon jäsen vai ei.

Avajaispäivä päätetään kello 
15.30 Suvivirsi-yhteislaulutilai-

suuteen.
Kesäaika julistetaan jo edellis-

päivänä 28.5. kauppakeskus Zep-
pelinissä kello 18. Julistuksen li-
säksi kuullaan Askeleet-kuoroa ja 
lauletaan yhdessä Suvivirsi.

tä saa hervottomia naurukohtauk-
sia. Lahjoitettavat vaatteet eivät voi 
olla viime vuosikymmeniltä – ellei 
sitten kyseessä ole retromuodista.

Tähän 23.5. diakoniapäivään 
nyt tehdyt lahjoitukset eivät enää 
ehdi mukaan,  mutta lahjoituksia 
otetaan vastaan jo tulevia diako-
niapäiviä silmällä pitäen. Seuraa-

va järjestetään syyskuussa.
Toukokuun diakoniapäivässä 

on paikalla on myös parturi. Ai-
koja voi kysellä Saila Luukkoselta, 
p. 040 5747 092.

Tavaralahjoituksissa ota yhte-
ys Sami Riipiseen, p. 040 5747 149.

MINNA KoLIStAJA

A r k i s t o  /  M inna Ko l i s t a ja



8    Nro 20     22.5.–5.6.2014

Terveys ja Hyvinvointi

Tervetuloa tilavaan
KAIJONHARJUN APTEEKKIIN

HELPPO TULLA!
tilaa pysäköidä ja mukava asioida

    

    

  

www.kai jonhar junapteekki . f i

Palvelemme:
ma–pe 8:30–19:00

la 9:00–16:00

Yhteystiedot:
Sammonkatu 14, Oulu

puh. 08 5561 591

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas

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

Kotikäynnit lähialueille.

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

Isokatu 45, 90100 Oulu
Puh. (08) 311 3112
Fax: (08) 311 6001

oulun.keskus.apteekki@
apteekit.net

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

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

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

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

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

Lounashinta 6,95

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

www.caritaslaiset.fi

Ajanvaraus 
netissä tai 

050 520 2383 

Lääkäritalomme palvelee 
Oulun keskustassa osoitteessa 
Mäkelininkatu 31.

Tervetuloa - Olemme täällä sinua varten.

Lääkäritalo  •  Työterveys  •  Kotilääkäri

Caritas Lääkäritalo tarjoaa sinulle monipuoliset ja kattavat 
terveyspalvelut. Palvelemme kaikenikäisiä vauvasta vaariin. 
Palveluihimme kuuluvat yleis- ja erikoislääkäreiden vastaan-
otto, työterveyshuolto sekä lääkärien kotikäynnit. 

Aidosti oululainen.

Ilmoittaja: 
Ota yhteyttä!

Pirjo Teva
020 754 2284, 
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.� 

Helatorstaina 29.5. kello 
16 voi heittäytyä kevät-
klassiseen tunnelmaan 
Pyhän Tuomaan kir-

kossa (Mielikintie 3). 
Kevätklassista-konsertis-

sa kuullaan Mozartin, Beet-
hovenin ja Brahmsin sonaat-
teja. Esiintyjinä ovat Johanna 
Leponiemi, viulu, ja Kristiina 
Puolitaival, piano. 

– Konsertin ohjelma sopii 
mainiosti kevääseen ja alka-
vaan kesään. Kaikkien kon-
sertin sonaattien sävellajit ovat 
duurissa. Tunnelmat polveile-
vat Mozartin riemukkaista ja 
leikkisistä Beethovenin voi-
makkaisiin pyörteisiin sekä 
Brahmsin täyteläistä onnea 
hehkuviin melodioihin. 

– Tämä sävelmatka saa 
kuulijan hyvälle tuulelle, ku-

vailee pianisti Kristiina Puo-
litaiva. 

Viulisti Johanna Leponiemi 
valmistui musiikin maisterik-
si Sibelius-Akatemiasta vuon-
na 1997. 

Hän on esiintynyt erilaisis-
sa kamari-, barokki- ja teatte-
rimusiikkiyhtyeissä sekä or-
kesterisolistina. 

Pianisti Kristiina Puolitai-
val on opiskellut Sibelius-Aka-
temiassa ja Kölnin musiikki-
korkeakoulussa, josta hän val-
mistui vuonna 2000. 

Puolitaival on esiintynyt 
kotimaan lisäksi useissa Eu-
roopan maissa. Sekä Leponie-
mi että Puolitaival toimivat 
opetustehtävissä Oulun am-
mattikorkeakoulussa.

Konserttiin on vapaa pääsy.

Oulun vanhin kirkkokuo-
ro, Tuomiokirkkokuoro, 
saavuttaa tänä vuonna 80 
vuoden iän. 

Kuoro juhlistaa merkkivuot-
taan konsertilla ja kahvitilaisuu-
della sunnuntaina 25. toukokuuta.

Musiikkimatinean ohjelmis-
tossa on tuttuja hengellisiä laulu-
ja, jotka ovat tulleet kuorolle tär-
keiksi vuosien varrella.

Oulun Tuomiokirkkokuo-
ro perustettiin vuonna 1934, jol-
loin Oulussa ei ollut vielä yhtään 
hengellistä kuoroa. Ensimmäisek-
si kuoronjohtajaksi valittiin kant-
tori, tirehtööri Aapeli Närhi, joka 
johti kuoroa kolmella vuosikym-
menellä vuoteen 1961 saakka.  

Nykyinen kuoronjohtaja on ol-
lut vuodesta 2007 lähtien Tuomio-
kirkkoseurakunnan kanttori Hen-
na-Mari Sivula. 

 Tuomiokirkkokuorossa on ol-
lut enimmillään yli 70 laulajaa 

1960-luvulla. Nykyään kuoros-
sa on noin 50 eri-ikäistä laulajaa, 
joista vanhimmat ovat olleet mu-
kana jo 1950-luvulta lähtien. 

Siinä missä monet neliääniset 
kirkkokuorot ovat 2000-luvulle 
tultaessa supistuneet kolmeääni-
siksi kuoroiksi tai naiskuoroiksi, 
Tuomiokirkkokuoro on pysynyt 
neliäänisenä sekakuorona.

– Iloitsemme siitä, että olemme 
saaneet jatkaa kuoron alkuperäi-
sellä linjalla suhteellisen kookkaa-
na sekakuorona. 

– Muistamme kiitollisina vuo-
sien varrella kuoroa taidokkaas-
ti ja antaumuksellisesti johtaneita 
kanttoreita ja muita vastuunkan-
tajia sekä lukuisia kuorolaisia, sa-
noo Tuomiokirkkokuoro ry:n pu-
heenjohtaja Aira Sassali.

Oulun Tuomiokirkkokuo-
ron tehtävänä on perustamises-
taan saakka ollut seurakunnan ti-
laisuuksissa avustaminen. Kuoro 

avustaa Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnan jumalanpalveluksissa 
noin kerran kuukaudessa. 

Ohjelmiston rungon muodos-
taa jumalanpalvelusmusiikki, ku-
ten vuorovirret, psalmimusiikki ja 
muut hengelliset laulut. 

Lisäksi kuoro laulaa seurakun-
nan tilaisuuksissa, tekee yhteistyö-
tä muiden kuorojen kanssa ja vie-
railee muun muassa hoiva-osas-
toilla. 

Juhla alkaa kello 10 jumalan-
palveluksella Oulun tuomiokir-
kossa, jonka jälkeen on kuoron 
musiikkimatinea kirkossa kello 11. 

Matinean jälkeen on juhla ja 
juhlakahvit Keskustan seurakun-
tatalossa (Isokatu 17). Messuun, 
matineaan ja juhlaan ovat kaikki 
tervetulleita.

Messu ja matinea lähetetään 
myös Virtuaalikirkossa osoittees-
sa www.virtuaalikirkko.fi.

oulun vanhin kirkkokuoro täyttää 80 vuotta Pyhän tuomaan kirkossa kuullaan
helatorstaina sonaatteja duurissa
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Tarkkojen laskelmien lopputulos:

lähes kaikki ainaishoitosopimukset 
lakkautuvat oulussa 
Oulun hautausmaalla al-

kaa piakkoin harvinais-
laatuinen, jopa historial-
linen urakka. 

Oulun seurakuntayhtymä 
lakkauttaa suurimman osan ai-
naishoitosopimuksista.

Päätös koskee pääosin Oulun 
hautausmaan vanhalla osalla si-
jaitsevaa noin 1800 ainaishautaa, 
joissa sopimushetkellä makset-
tu pääoma korkotuottoineen on 
loppunut viime vuoden loppuun 
mennessä. 

Oulun seurakuntien hautaus-
toimen päällikkö Tuomo Vuon-
tisjärvi kertoo, että sopimuk-
sen päättymisestä kerrotaan hau-
doille laitettavissa ilmoituksissa. 
Myös omaisiin pyritään olemaan 
asiasta yhteydessä. Tosin useat yh-
teystiedot ovat jo vanhentuneita.

Ainaishoitosopimukset päät-
tyvät vuoden 2015 alusta. 

– Tämän jälkeen hautaa hoide-
taan vielä seuraavat kolme kesää, 
vuoteen 2017 saakka, mutta ny-
kyinen kukkahoito muuttuu pe-
rennahoidoksi, Vuontisjärvi sel-
vittää.

Ne ainaishoitosopimukset, jois-
sa pääomaa on vielä jäljellä, hoide-
taan toistaiseksi entiseen tapaan.

Vuontisjärvi tähdentää, ettei 
ainaishoidon päättyminen mer-
kitse haudan hallinta-ajan lop-
pumista.

Ainaisen tilalle
määräaikainen sopimus
Tuomo Vuontisjärvi selvittää, et-
tä lakkauttamisilmoituksen saa-
neen hautaoikeuden haltijalla tai 
lähiomaisella on luonnollisesti 
oikeus tehdä uusi, määräaikainen 
sopimus haudan hoidosta. 

Ainaishoitosopimuksia on teh-
ty Oulussa 1800-luvun loppupuo-
lelta 1970-luvulle saakka. Vuo-
den 1994 kirkkolakiuudistus te-
ki mahdottomaksi ainaishoidos-
ta sopimisen.

Vuontisjärvi sanoo ymmärtä-
vänsä, että ilmoitus ainaishoidon 
päättymisestä saattaa aiheuttaa 
hämmennystä ja pahaa mieltä: 
Eikö ainainen olekaan ikiaikais-
ta seurakunnassa?

Vuontisjärvi perustelee pää-
töstä tarkoilla laskelmilla. 

– Kyse on taloudellisesta pa-
kosta, hän sanoo.

Korkotuoton lisäksi
pääomat loppuneet
Ainaishoidosta on sopimusta teh-
täessä maksettu hautainhoitora-
hastoon pääoma, jonka korkotuo-
toilla on ollut tarkoitus kustantaa 
haudan hoito.

– Näissä haudoissa, joista nyt 
ainaishoitosopimus lakkaute-
taan, korkotuotot eivät ole suun-

nitelmista huolimatta riittäneet 
hoidon kattamiseen. Lähes kai-
kissa ainaishoitosopimuksissa 
myös pääomat ovat kuluneet lop-
puun, Vuontisjärvi kertoo.

1900-luvun alussa tyypillinen 
ainaishoitomaksu oli 500 mark-
kaa. 

1950–1960-lukujen vaihtees-
sa korkeimmat hoitomaksut oli-
vat noin 50 000–90 000 markkaa. 
Vuoden 1963 rahauudistuksen 
jälkeen summat vastasivat 500–
900 markkaa.

Tämänhetkisen kustannusta-
son mukaan yhden haudan hoi-
to maksaa hautausmaan reuna-
kivialueella keskimäärin noin 
120 euroa kesältä.

taustalla yksikyiskohtaiset
laskelmat
Laskelmat varojen loppumises-
ta perustuvat tarkkaan selvityk-
seen Oulun seurakuntayhtymäs-
sä. Selvitystyö on tehty jokaisen 
haudan kohdalla erikseen. 

Laskemista ovat helpottaneet 
hautoihin liittyvät hoitokortit, 
joihin on kirjattu, milloin ai-
naishoitosopimus on tehty sekä 
maksetun pääoman suuruus.

– Yksityiskohtaisten laskelmi-

en mukaan suurimmalta osal-
ta ainaishoitohautoja alun perin 
sijoitettu raha loppui jo 1990-lu-
vun alkuun mennessä, Vuontis-
järvi kertoo.     

Hänen mukaansa laskelmat 
on tehty seurakunnassa kaikkein 
edullisimman laskutavan mu-
kaan.

Hoitokuluja tulee kukista se-
kä nurmikon hoidosta. Suurim-
mat kustannukset koituvat palk-
kamenoista.

Maksut määräaikaisista 
hoitosopimuksista
Vuontisjärvi muistuttaa, että hoi-
tokustannuksia syntyy koko ajan, 
vaikka suurimmalta osalta ai-
naishautoja pääoma on loppunut.

– Kustannukset katetaan hau-
tainhoitorahaston sijoitustuotoil-
la. Ne ovat käytännössä nykyisten 
määräaikaisten sopimusten tuot-
toja, hän kertoo.

Vuontisjärven mukaan pää-
oman loppuminen vaikuttaa seu-
rakuntayhtymän mahdollisuuk-
siin palkata riittävästi kesätyön-
tekijöitä hautausmaalle. 

– Hautainhoitorahaston varat 
eivät ole riittäneet ottamaan niin 
monta kausityöntekijää kuin to-
dellinen hoitotaso hautausmaalla 
vaatisi, hän harmittelee. 

Hoitotasosta on
käytävä keskustelua
Koska ainaishoitosopimukset 
lakkautuvat vasta kolme vuot-
ta kestävän siirtymäajan jälkeen, 
Oulun seurakuntayhtymässä on 
aikaa harkita, mitä tehdä niille 
haudoille, joiden hoitosopimus-
ta ei uusita. 

Osa ainaishaudoista on niin 
sanottuja unohdettuja hautoja.

– Ainaishautoja sijaitsee alu-
eella, joka on kulttuurihistorial-
lisesti merkittävä. Hautausmaan 
yleisilmeen ränsistymistä ei halua 
kukaan. Alueen tason vaaliminen 
on tärkeä keskustelunaihe.

– Ensin on kuitenkin hoidet-
tava ilmoittelu ainaishoitosopi-
musten päättymisestä, Vuontis-
järvi sanoo.

Hän haluaa lisätä vielä, että ai-
naishoitohaudoista koituvia kulu-
ja ei voida kattaa kirkollisverova-
roilla eikä yhteisöveroja hyödyn-
täen, vaan pelkästään hautainhoi-
torahaston sijoituksilla.

RIIttA HIRVoNeN

Oulun seurakuntayhtymän vi-
rallinen ilmoitus ainaishoito-
sopimuksen päättymisestä jul-
kaistaan Kalevassa sekä Viralli-
sessa lehdessä 2.6.2014. 

Mikäli omainen katsoo, että 
ainaishoito lakkautetaan perus-
teettomasti, hänellä on oikeus 
tehdä päätöksestä valitus Ou-
lun hallinto-oikeuteen  30 päi-
vän kuluessa. 

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n

Ensimmäiset ilmoitukset ainaishoidon päättymisestä ilmestyvät haudoille jo toukokuun lopussa.

Hautaustoimen päällikkö Tuomo 
Vuontisjärvi.

lakkauttamis-
ilmoituksen saaneen 
hautaoikeuden 
haltijalla tai 
lähiomaisella on 
luonnollisesti 
oikeus tehdä uusi, 
määräaikainen 
sopimus haudan 
hoidosta. 

Tuomo Vuontisjärvi
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Radio dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 25.5. klo 8.45. Rukoussunnun-
tain Radiopyhäkoulun pitää las-
tenohjaaja Kirsi Isola Oulujoen 
seurakunnasta.
Klo 10 messu Haukiputaan kir-
kosta. Virret: 271, 131, 353, 373, 
224 ja 309. Synnintunnustukse-
na luetaan virsikirjasta teksti 701.
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon -oh-
jelmassa Medialähetys Sanansaat-
tajien Mervi Viuhko ja lähetyssih-
teeri Kirsi Paavola kertovat mi-
tä tapahtuu Medialähetyspäivil-
lä Oulussa kesäkuun puolivälissä.  
Toivon päivä ma-pe klo 15–17.
Ke 28.5. klo 16.40 Kurkistus kirk-
koon -ohjelmassa on haastatte-
lussa Oulunsalon kirkkoherran-
vaalin voittaja.

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

Ke 4.6. klo 16.40 Kurkistus kirk-
koon -ohjelmassa Oulun yhteisen 
kirkkoneuvoston puheenjohtaja 
Pauli Niemelä kertoo miltä Ou-
lun seurakuntayhtymän rahati-
lanne näyttää, ja mitä vaikutuksia 
sillä on seurakuntien toimintaan.
Dein Oulun aluelähetykset ja 
Kurkistus kirkkoon -ohjelmat 
jäävät kesätauolle, ja jatkuvat 
syyskuussa.

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 25.5.  klo 9.45 Rukoussunnun-
tain Radiopyhäkoulun pitää las-
tenohjaaja Kirsi Isola Oulujoen 
seurakunnasta.
Klo 10 jumalanpalvelus Kemin 
kirkosta.
Su 1.6. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa lapsityönohjaaja Kirsi Me-
renheimo-Mäenpää Tuiran seu-

rakunnasta kertoo Pyhän Hengen 
odotuksesta.
Klo 10 jumalanpalvelus Ylivies-
kan kirkosta

Suora lähetys oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 25.5. klo 10 sanajumalanpal-
velus. Klo 11 Musiikkimatinea, 
jossa esiintyy 80 vuotta täyttävä 
Oulun Tuomiokirkkokuoro.
Su 1.6. klo 10 messu.     
 
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 25.5. klo 10 jumalanpalvelus 
Kokkolan kirkosta.
Helatorstaina 29.5. klo 10 juma-
lanpalvelus Kiimingin kirkosta.
Su 1.6. klo 10 jumalanpalvelus 
Kuokkalan kirkosta. Virret: 499, 
135, 501, Lasten virsi 69 ja 571.

YLe tV 1
Helatorstaina 29.5. klo 10 Noja-
tuolikirkko. 

Yhdistykset

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
www.lhpk.fi/oulu

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

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 25.5. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Kjell Asplund.
Su 1.6. klo 17 Seurat 
Matti Rahja.
Tervetuloa!

Muut seurakunnat

Herättäjän päiviä: to 29.5. Sepän seurat: klo 10.00 messu Yli-Iin kirkossa, 
klo 11.30 ruokailu Yli-Iin seurakuntatalolla, klo 12.30 seurat kirkossa ja 
klo 14.00 kahvi ja seurat Hökän pirtissä, to 29.5. klo 10.00 messu Piip-
polan kirkossa, tarjoilu ja seurat seurakuntatalossa, su 1.6. Maakunnalli-
nen Herättäjän päivä Oulun tuomiokirkossa: klo 10.00 messu kirkossa, 
tarjoilu ja seurat keskustan seurakuntatalossa.
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: to 22.5. klo 18.00 Pattijoen Pappilassa, 
ti 27.5. klo 18.00 Kerttu ja Vilho Weissenfeltin kodissa, Karintie 16 D 14, 
Liminka, ti 27.5. klo 18.00 seurat ja makkaranpaistoa Koortilan toiminta-
keskuksessa, Pappilantie 30, Muhos.
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 25.5. klo 11.00 LÄHETYS-
JUMALANPALVELUS

Lähetystyöntekijä Leo Mäkinen 
Raahesta

Ma 26.5. klo 12.00 Rukoushetki 
Pällissä

Ke 28.5. klo 19.00 Sanan ja 
Rukouksen ilta

To 29.5. klo 18.00 Hengellisten 
laulujen ilta

Kirpputorin tiloissa Valtatie 23
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 23.5. klo 19.30 LiftUp. La 24.5. klo 11-13 
Soppaa ja evankeliumia Toppila-Centerissä, 
Paakakatu 2. Su 25.5. klo 11 ”Anna sade, Jumala”
-musiikkijumalanpalvelus, Holy Wind, Pasi Mark-
kanen. Seimi, pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 25.5. 
klo 18 ”Suoraan sydämeen”-konsertti, Rene’ 

Laulajainen. Ma 26.5. klo 18 Sykarin kaivolla-ilta naisille. Ke 28.5. klo 19 Jumalan 
kohtaamisen ilta, Niina Männistö, Pasi Markkanen & co. Päivärukous ti, ke ja to 
klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!Seurat su 25.5. klo 14. 

Heli Heikkilä, Elias Koivula.
Rukoushuoneen toiminta jää 
kesätauolle jatkuen syksyllä 7.9. 
seuroilla klo 14.
Uusheräyksen Kesäseurat 
”Jeesus on Herra”, 
Kempeleessä 25.-27.7.2014

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

25.5. Su Jumalanpalvelus klo 11.00 ja KANNATUSRYHMÄ klo 13.00.
29.5. To Toivelauluja klo 14.00.

8.6. SUOMEN PELASTUSARMEIJAN 125-vuotis juhla klo 11.00. 
( Pohjois Suomen alue)

TERVETULOA TILAISUUKSIIN !

To 22.5. klo 19 Lähde-ilta, kaste, Päivi Tuohimaa, Mika Martinmäki, God’s 
Bell, aihe: Tuhlaajapoika. Su 25.5. klo 11 Aamukirkko, Sirpa Saarela, Kai 
Similä, aihe: 1 Kor. 14: 1-25, kielillä puhuminen ja profetoiminen. Ti 27.5. klo 10 
Äitimiitti & Taaperotapaaminen. Ke 28.5. klo 18 Nuortenilta . 8.-11.6. Salai-
nen Agentti lastenleiri 7–10 -vuotiaille, ilmoittautuminen outi.huczkowski@svk.
fi . Tervetuloa!

Hautauspalveluja

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

Kauppurienkatu 23, OULU
Puh. 312 5640, 040 508 1675

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Limingan seurakuntakoti
29.5. klo 14.
Tervetuloa!

”Herralla on asiaa”
Sanan iltapäivä Su 1.6. klo 15 
Heinätorin srk-kodilla, Aleks.katu 71. 
Raamattutunti Outi Cappel, 
musiikki Tommi Cappel. Tervetuloa!

Järj. Palavan Sydämen säätiö

Su 25.5. klo 18. Sanan ja rukouk-
sen ilta.
Su 1.6. klo 18. Sanan ja rukouk-
sen ilta. Ehtoollinen. 
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

Oulun ev.lut. seurakun-
tien jokakesäiset Lasten-
päivät järjestetään tänä 
vuonna 2.6.–26.6. Hieta-

saaren kaupunkileirikeskuksessa 
(Hietasaarentie 19) ja 5.6.–31.7. 
Lämsänjärven kaupunkileirikes-
kuksessa (Hiihtomajantie 2).

 Lastenpäivät on ohjattua vi-
riketoimintaa, joka on tarkoitet-
tu, vuosina 2004–2007 syntyneil-
le oululaisille lapsille. 

– Oulun seurakunnat haluavat 
auttaa lapsiperheitä tarjoamal-
la lapsille mielekästä, järjestet-

tyä tekemistä kesäpäiviksi, sanoo 
Karjasillan seurakunnan lapsi- ja 
perhetyön sihteeri Mari Jääske-
läinen.

 Osallistuminen Lastenpäiville 
on ilmaista, mahdollisista retkis-
tä peritään erillinen maksu. 

Lastenpäivien ohjelmaan kuu-
luu hartaushetki, ohjattua toimin-
taa, leikkejä, askartelua, pelaamis-
ta ja retkeilyä. Lisäksi lapsille tar-
jotaan päivittäin lämmin ateria. 

Lastenpäivillä on aikaa myös 
vapaalle leikille ja mahdollisuus 
tavata kavereita.

 Sekä Hietasaaren että Läm-
sänjärven lastenpäiville on il-
moittautuminen käynnissä.

Hietasaaren lastenpäiville tu-
lee ilmoittautua viimeistään osal-
listumisviikkoa edeltävänä tors-
taina osoitteessa www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo. Lämsänjärven 
lastenpäiville voi ilmoittautua 
myös paikan päällä, lastenpäi-
vien aikana. 

Lastenpäiville ilmoittaudu-
taan viikoksi kerrallaan. Osallis-
tua voi niin monelle viikolle kuin 
haluaa.

Ilmoittautuminen kesän 
Lastenpäiville on käynnissä

 

Muistibussi kiertää jakamassa 
tietoa

Noin 250 000 suomalaisella on muistiin liittyviä ongel-
mia.  Työikäisiä muistisairaita on Suomessa noin 7000. Vä-
lillisesti muistisairaus koskettaa vähintään puolta miljoonaa 
ja jopa miljoonaa suomalaista jollakin tapaa. Oulun seudun 
muistiyhdistyksen muistikahvilakiertue nostaa esiin valta-
kunnallisen Muistiliiton taide ja kulttuuri-teemaa. 

Muistibussi pysähtyy vielä perjantaina 23.5. Tyrnävällä 
(kello 9 - 11, S-market, Vanhatie) ja Muhoksella (klo 13 - 15, 
K-Supermarket Mimmi), maanantaina 26.5. Hailuodossa 
(klo 10 - 13, K-market Hailuoto) ja keskiviikkona 28.5. Ou-
lussa (klo 9 - 11, Kastellin ostoskeskus, klo 12 - 14, Höyhty-
än ostoskeskus)

Muistikahvilakiertueella ovat mukana Oulun Seudun 
Muistiyhdistyksen Muistiluotsin työntekijät, työikäisten 
muistisairaiden ja heidän perheiden kanssa työskentelevät 
Kiinni elämässä-hankkeen työntekijät sekä ikääntyneiden 
ja muistivapaaehtoisten kanssa toimivat Vielä virtaa-hank-
keen työntekijät.
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Matt. 6: 5-13
Jeesus opetti ja sanoi:
    ”Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien 
tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin 
ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat 
ihmisten näkyvissä. Totisesti: he ovat jo 
palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene 
sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten 
Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, 
mikä on salassa, palkitsee sinut.
    Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin 
pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, 
kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän 
kaltaisikseen. Teidän Isänne kyllä tietää mitä 
te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä 
pyytäneetkään. Rukoilkaa te siis näin:
      - Isä meidän, joka olet taivaissa!
      Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
      Tulkoon sinun valtakuntasi.
      Tapahtukoon sinun tahtosi,
      myös maan päällä niin kuin taivaassa.
      Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen 
leipämme.
      Ja anna meille velkamme anteeksi,
      niin kuin mekin annamme anteeksi niille,
      jotka ovat meille velassa.
      Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen,
      vaan päästä meidät pahasta.”

Joh. 17: 24-26
Jeesus rukoili ja sanoi:
    ”Isä, minä tahdon, että ne, jotka olet minulle 
antanut, olisivat kanssani siellä missä minä 
olen. Siellä he näkevät minun kirkkauteni, jonka 
sinä olet antanut minulle, koska olet rakastanut 
minua jo ennen maailman luomista. Vanhurskas 
Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä 
tunnen, ja nämä, jotka ovat tässä, ovat tulleet 
tietämään, että sinä olet lähettänyt minut. Minä 
olen opettanut heidät tuntemaan sinun nimesi ja 
opetan yhä, jotta heissä pysyisi sama rakkaus, jota 
sinä olet minulle osoittanut, ja jotta minä näin 
pysyisin heissä.”

Joh. 7: 37-39
Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi 
puhumaan ja huusi kovalla äänellä: ”Jos jonkun 
on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon! Joka 
uskoo minuun, ’hänen sisimmästään kumpuavat 
elävän veden virrat’, niin kuin kirjoituksissa 
sanotaan.” Tällä Jeesus tarkoitti Henkeä, jonka 
häneen uskovat tulisivat saamaan. Vielä ei 
Henki ollut tullut, koska Jeesusta ei vielä ollut 
kirkastettu.

Kun puhumme ystävillemme sydämellä, tarkoitamme sanoillamme jotakin kaunista ja 
hyvää. Kun teemme niin kuin sydän sanoo, toimimme oman halumme mukaan tarkoi-
tuksena hyvä itselle tai toiselle. Sydämeen liitämme positiiviset ajatukset ja tunteet. Toki 
lauseet voi tulkita toisinkin.

Lapsuudessa ja nuoruudessa olin hyvin ahkera rukoilemaan. Äitini opetti iltarukouk-
sen ja koulussa opin Herran rukouksen. Myös seuroissa sain kuulla paljon rukousta. Ilta-
rukoukseni oli pitkä ja toisti samaa kaavaa. Ensin virallinen osa: Levolle lasken Luojani 
ja Isä meidän rukous. Sen jälkeen pyysin siunausta läheisilleni ja yritin muistaa kaikkien 
nimet, sekä kiitin kaikesta mahdollisesta. Iltahetki oli hyvä ja tunsin olevani turvassa. 

Aikuisuudessa iltarukous on muuttanut muotoaan. Se on vapaamuotoinen ja vaihte-
leva. Joskus väsyneenä vain huokaisen: ”Kyllä sinä Jumala tiedät kaiken. Jätän itseni ja 
läheiseni sinun haltuusi.” 

Työssäni saan rukoilla ihmisten kanssa ja heidän puolestaan. Vanhukset kertovat 
lapsuuden iltarukouksen merkityksestä elämässään. Jollekin lapsuuden rukous on ollut 
ainoa asia joka on kantanut vaikeina aikoina. Siihen on ollut hyvä tarrautua.

Miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein? Henki itse kuitenkin puhuu 
puolestamme, kirjoittaa Paavali. Jeesus varoitti tekopyhyydestä ja tyhjän hokemisesta. 
Hän jätti meille rukouksen, joka on aina ajankohtainen ja uusi. Rukouksen, joka liittyy 
jokaiseen päivään. 

Rukous on sydämen puhetta Jumalalle. Hän kuulee meitä ja näkee kaiken sen hyvän 
mitä sydämessämme on, mutta myös kaiken pahuuden ja heikkouden, jonka kätkemme 
ja kiellämme. Ennen kuin avaamme sydämemme, sen sisältö on jo nähty. 

Voimme kantaa läheistemme ja kaikkien kärsivien taakkaa rukoilemalla heidän puo-
lestaan, sillä rukousyhteys on meille annettu oikeus viipyillä Jumalan lähellä.

MARJA-LIISA HAutAMäKI
Seurakuntapastori

Limingan seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 25.5.2014 
Psalmi: Ps. 40: 2-6
1. lukukappale: Dan. 9:17-20
2. lukukappale: Room. 8:24-28
Evankeliumi: Matt. 6:5-13

Helatorstai 29.5.2014 
Psalmi: Ps. 47: 6-9

1. lukukappale: Dan. 7:13-14
2. lukukappale: Ap. t. 1:1-11 tai Ef. 4:7-15

Evankeliumi: Joh. 17:24-26
Sunnuntai 1.6.2014 
Psalmi: Ps. 27: 1-3, 7-9
1. lukukappale: 1. Kun. 19:8-13
2. lukukappale: Ap. t. 1:12-14
Evankeliumi: Joh. 7:37-39

Rukous muuttaa muotoaan

w w w.sxc . hu /  A l e xan d e r  R i s t
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lähi-idän arki tuli tutuksi eu-komennuksella

Uutiskuvaan on saatu py-
säytettyä ohikiitävä hetki 
Lähi-Idän arkea.

Farkkuihin ja villapai-
taan pukeutunut palestiinalainen 
mielenosoittaja heittää kivellä Is-
raelin armeijan sotilasta. Sotilas 
tähtää mielenosoittajaa täydessä 
armeijan taisteluvarustuksessa.

– Vertaus Daavidista ja Golja-
tista kuvaa hyvin tilannetta isra-
elilaisten ja palestiinalaisten kon-
fliktissa. Israelilaisilla on aseena 
panssarivaunut, palestiinalaisil-
la kiviritsat, sanoo Tarmo Kan-
gastalo.

Kempeleläinen komisario on 
palannut vastikään Suomeen toi-
mittuaan puolitoista vuotta EU-
hankkeessa Israelin Länsirannal-
la ja Jerusalemissa.

Arki Lähi-idän kriisin keski-
pisteessä ei kuitenkaan ole vält-
tämättä yhtä dramaattista kuin 
uutiskuvissa tai tv-uutisissa.

Toki kahinointia ja yhteenot-
toja sattuu, mutta EU-hankkeen 
työntekijät pidettiin hyvin ajan 
tasalla paikoista, joita on syytä 
vältellä.

Kangastalo ei kokenut oloaan 
uhatuksi kertaakaan. 

– Työni oli pääasiassa toimis-
totyötä. Kentällä Jerusalemissa tai 
Länsirannalla oltiin aika vähän, 
Kangastalo selventää.

Lisäksi EU-hankkeen työn-
tekijät saivat päivittäin turval-
lisuustiedotteen. Siinä listattiin 

sille hankittiin liikenteenvalvon-
nassa tarvittavia välineitä, muun 
muassa heijastinliivejä sekä kola-
ripaikkatutkinnassa tarvittavia 
rullamittoja ja kameroita.

– Se oli hyvä yhdistelmä: ensin 
annettiin koulutus, sitten hankit-
tiin työkaluja, Kangastalo sanoo.

Palestiinan poliisi saa lähiai-
koina myös lisää järeämpää ka-
lustoa.

Luxemburgin valtio halusi lah-
joittaa 100 000 euroa Palestiinan 
turistipoliisille.

– Luxemburg maksaa rahan 
EU:n tilille ja me ostamme sillä 

paikat, joihin ei saanut mennä.
– Hot spotteja, tiettyjä kuu-

mia paikkoja, vältellään. Niitä 
ovat esimeriksi rajanylityspaikat, 
jotka muuttuvat usein muslimien 
perjantain rukoushetken jälkeen 
mielenosoitusten näyttämöiksi.

Muuri ja piikkilanka
kansojen välillä
Israelin ja Länsirannan palestii-
nalaisalueen välillä on Israelin ra-
kentama Wall of separation, joka 
on paikoin piikkilanka-aitaa, pai-
koin yhdeksän metriä korkeaa be-
tonimuuria.

Suuri määrä palestiinalaisia 
kulkee töissä Israelin puolella. 

Heitä varten rajalla on joka aa-
mu tarkat turvatarkastukset me-
tallinpaljastimineen. Palestiina-
laiset myös johdetaan turvatar-
kastukseen aivan eri kautta kuin 
muut rajanylittäjät.

– Jerusalemista Länsirannal-
le kulkevien EU-hankkeen työn-
tekijöiden liikkumista helpottaa 
kulku diplomaattiautoille vara-
tusta portista, Kangastalo kertoo.

Poliisi ja armeija näkyvät kaik-
kialla.

– Voi sanoa, että Jerusalemissa 
ja Länsirannan läheisyydessä Is-
raelin puolella poliisi ja armeija 
ovat osa maisemaa.

Jerusalemissa Israelin sotilaat 
kulkevat järeästi aseistettuina ja 
on ihan tavallista nähdä perhe, 
jossa isä lykkää lastenrattaita ki-

oppia Palestiinan 
liikennepoliisille
Kangastalo toimi EUROPOL-
COPPS-hankkeen liikenne- ja 
ihmisoikeusasioiden asiantunti-
jana ja neuvonantajana, nimik-
keellä police adviser.

Kangastalo muun muassa 
opasti palestiinalaisia poliiseja 
ymmärtämään ihmisoikeuksia 
poliisityössä ja koulutti yli 220 
palestiinalaispoliisia liikenteen-
valvontaan sekä kartoitti, min-
kälaisia välineitä Palestinian Ci-
vil Police tarvitsee.

EU:n antamilla varoilla polii-

pa päässään ja rynnäkkökivääri 
selässään.

Suhtautuminen virkapukui-
seen ulkomaalaiseen oli Kan-
gastalon kokemuksen mukaan 
myönteistä:

– Palestiinalaiset saattoivat to-
deta, että mahtavaa kun tulette 
tänne meidän takiamme. Israeli-
laiset sen sijaan olivat varauksel-
lisempia. 

– Juutalaisissakin on onneksi 
niitä, jotka ymmärtävät, että kun 
me autamme palestiinalaisia ra-
kentamaan demokraattista val-
tiota, se tuo vakautta myös heille.

Vertaus 
Daavidista ja 
Goljatista kuvaa 
hyvin tilannetta 
israelilaisten ja 
palestiinalaisten 
konfliktissa. 
israelilaisilla 
on aseena 
panssarivaunut, 
palestiinalaisilla 
kiviritsat.

Tarmo Kangastalo

Palestiinan poliisiakatemia toimii maailman vanhimmassa kaupungissa Jerikossa 
Kuolleen meren rannalla. Tarmo Kangastalon oppilaina poliisikoulussa oli myös 
naisia.

Itkumuuri, taustalla Kalliotemppeli.
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lähi-idän arki tuli tutuksi eu-komennuksella

Jerusalem on juutalaisuuden, 
kristinuskon ja islamin pyhä 
kaupunki.

Uskonnollinen matkai-
lu onkin Israelin pääelinkeino. 
Matkailijoita saapuu kaikkialta 
maailmasta.

– Viime joulukuussa olin käy-
mässä paimenten kedolla. Kysäi-
sin yhdeltä turistiryhmältä, mis-
tä kaukaa he olivat tulleet. Nige-
riasta, kuului vastaus.

Puolentoista vuoden komen-
nuksellaan Tarmo Kangasta-
lo ehti käydä monilla Raamatun 
keskeisillä paikoilla.

– Oli mielenkiintoista nähdä 
paikat, joista jo koulun uskon-
nontunnilla puhuttiin. Ja olihan 
se jännä tunne asua seitsemän 
kilometrin päässä Jeesuksen syn-
tymätallista ja kilometrin päässä 
Golgatan mäeltä.

Puhutteleva kohde oli muun 
muassa Jeesuksen syntymä-
kirkko.

Vaikuttavia olivat myös 
muun muassa Kalliotemppe-
lin alue sekä aivan sen vieressä 
oleva muslimien kolmanneksi 
pyyhin paikka al-Aqsa vanhas-
sa kaupungissa.

Genesaretin järven rannal-
la Kangastalo kävi jo YK-vuosi-
naan 1990-luvulla.

Ja missä suomalainen, siellä 
sauna:

– Me muutamat EU-mission 
suomalaiset työntekijät saimme 
saunoa Suomen Lähetysseuran 
saunassa. 

– Lähetysseuran pastori Sep-
po Paulasaari sanoi, että milloin 
vain pääsette tulemaan, ilmoit-
takaa, pistetään sauna lämpiä-
mään. Saunominen muutaman 
kerran kuukaudessa oli tärkeä 
henkireikä, Kangastalo kiittää.

Asunto seitsemän kilometrin 
päässä Jeesuksen syntymätallista

viisi autoa turistipoliisin toivo-
muksen mukaisesti.

Yksi palestiinalaishallinnon 
merkittävistä tukijoista on Yh-
dysvallat. Sieltä saadaan rahat esi-
merkiksi toukokuussa järjestettä-
vään arabien liikenneviikkoon.

Liikenneturvallisuudessa on-
kin paljon parantamisen varaa. 
Viime vuonna sattui 140 liiken-
nekuolemaa. Liki puolet uhreista 
oli alle 18-vuotiaita.

Arabikulttuurissa ei arjen tur-
vallisuudesta kovin paljoa välite-
tä, Kangastalo huomasi.

Turvavyön käytön merkityk-
sen ymmärtää valitettavasti vain 
osa autoilijoista. Iso ongelma ovat 
myös liian suuret ajonopeudet ja 
se, että kuljettaja puhuu kännyk-
kään ajaessaan.

Palestiinan poliisi on Kangas-
talon mukaan vuosikymmeniä 
jäljessä meikäläistä poliisilaitosta. 

Esimerkiksi vielä 2006 Pales-
tiinan puolen liikennepoliisilla ei 
ollut käytössään kuin yksi auto.

– Nyt sillä on välineitä, ul-
kopuolisia neuvonantajia ja ra-
hoittajia niin paljon, että sillä on 
mahdollisuudet hoitaa homman-
sa tehokkaasti.

– Kehitystä on tapahtunut ko-
ko sen ajan, jonka EU vuodes-
ta 2006 on ollut mukana laitos-
ta kehittämässä. Kysymysmerkik-
si jää, millä rahalla taso pidetään 
yllä tulevina vuosina. Palestiina 
itse ei siihen pysty. Ulkopuolisel-
la tuella on ratkaiseva merkitys.

Monen sukupolven 
mittainen konflikti
Konflikti israelilaisten ja pales-
tiinalaisten välillä on jatkunut 
sukupolvia.

Taustalla ovat kiista kahden 
kansan, juutalaisten ja arabi-
en, oikeudesta itsenäisyyteen ja 
alueiden hallintaan.

Kun Israelin juutalaisvaltio 
perustettiin 1948, liki miljoona 
palestiinan arabia joutui jättä-
mään kotinsa. Tällä hetkellä pa-
lestiinalaisten alueita ovat Län-
siranta Jordan-joen rannalla se-
kä Gaza Välimeren rannalla. 

Israel miehitti alueet vuoden 
1967 kuuden päivän sodassa ja 
rakensi alueille omia siirtokun-
tiaan.

Palestiina haluaisi itsenäisen 
Länsirannan ja Gazan sekä pää-
kaupungikseen Itä-Jerusalemin.

Rauhanneuvotteluiden pa-
himpana esteenä ovat sadat siir-
tokunnat, joita Israel on raken-
tanut miehittämilleen alueille. 

Siirtokuntien rakentaminen 
rikkoo kansainvälisiä sopimuk-
sia.

– Eihän naapurin maalle saa 
rakentaa meilläkään, Kangasta-
lo vertaa.

Kangastalo kertoo jututta-
neensa paikallisia ja kyselleen-
sä, miksi Palestiina halutaan 
erottaa itsenäiseksi valtioksi Is-
raelista.

– Palestiinalaiset toivovat, et-
tä miehitys ja siirtokuntien ra-
kentaminen loppuisivat. Mut-
ta harva Israelin puolella päi-
vittäin töissä käyvä palestiina-
lainen lopulta haluaisi jäädä lo-
pullisesti Palestiinan puolelle. 
Heillä on parempi elämä ny-
kyisellään, Tarmo Kangastalo 
sanoo.

MINNA KoLIStAJA

Ku va t :  Ta r m o K an g as t a l o

Kun israelin 
juutalaisvaltio 
perustettiin 1948, 
liki miljoona 
palestiinan arabia 
joutui jättämään 
kotinsa. 

Opetustuokio Jerikon  poliisikoulussa.

Tule mukaan!
Sinulla on mahdollisuus tulla toteuttamaan 
yhteistä jumalanpalvelusta. 
Tule tekstinlukijaksi, kolehdinkantajaksi, esirukouksen 
toteuttajaksi tai johonkin muuhun avustustehtävään. 
Infotilaisuus järjestetään su 25.5. messun jälkeen 
kirkkokahvin yhteydessä! 
Tehtäviin opastaminen tapahtuu syksyn alkaessa. 

Ylikiimingin kirkko täyt-
tyy moottoripyöräilyn 
ystävistä helatorstaina 
29. 5. kun jo perinteek-

si muodostunut motoristikirk-
ko järjestetään kello 12 alkaen. 

Motoristikirkko on gospel-
tyyppinen, rennosti toteutettu 
jumalanpalvelus, jossa pyyde-
tään siunausta tulevalle ajokau-
delle ja kesän kilometreille. 

– Motoristi huolehtii talven 
aikana pyöränsä kunnosta, jot-
ta kesän matkat onnistuisivat 
mahdollisimman hyvin, mut-
ta myös motoristi itse tarvitsee 
huoltoa, sanoo tilaisuuden jär-
jestämisessä alusta asti mukana 
ollut motoristi-kirkkoherra Jou-
ni Riipinen. 

Edellisinä vuosina motoristi-
kirkossaon ollut paikalla satoja 

motoristeja plus muita kiinnos-
tuneita. 

Motoristikirkko onkin hy-
vä mahdollisuus kokoontua yh-
teen jakamaan kuulumisia, ko-
kemuksia ja tietenkin puhu-
maan pyöristä.

Kirkonmenojen jälkeen mo-
toristien paraatiajo suuntaa seu-
rakuntatalolle, jossa nautitaan 
kirkkokahvit. 

Tarjolla on myös makkaraa 
pientä maksua vastaan, myyn-
nin tuotot käytetään lähetystyön 
hyväksi.

Motoristikirkon järjestävät yh-
teistyössä Oulun ev.lut. seurakun-
nat, Oulun Gospel Riders ja Ou-
lun seudun moottoripyöräkerhot. 

Tilaisuuteen ovat tervetullei-
ta kaikki kiinnostuneet, vaikka 
omaa pyörää ei olisikaan.

Yli-Iissä järjestetään hela-
torstaina 29.5. perintei-
set Sepän seurat. Ohjel-
ma alkaa kello 10 mes-

sulla Yli-Iin kirkossa. Messussa 
avustaa Oulun seudun virsikuo-
ro Mervi Kyrkin johdolla. Kello 
11.30 on ruokailu Yli-Iin seura-
kuntatalolla. Kello 12.30 aloite-
taan seurat kirkossa (Sauli Typ-
pö, Pasi Kurikka) ja kello 14 on 
vuorossa kahvi ja seurat Hökän 
pirtissä (Satu Saarinen, Tuo-
mo Ruuttunen, Toivo Hyyry-
läinen).

Oulun seudun herännäisyy-
den juuret juontavat 1800-luvun 
alkuun.  Herännäisseurat levisi-
vät ensiksi Oulujoelle, Kiimin-
kiin, Kempeleeseen ja Limin-
kaan. 

Samoilta ajoilta historia tie-
tää kertoa herätyksistä myös Iis-
sä ja Rantsilassa. Siikajokilat-
voilla esiintyi 1820–1830-luvul-
la hurmoksellisuuteen taipuvai-
nen herätys, jota paikallisesti on 
kutsuttu "kaienikulaisuudeksi",  
kun johtohahmona toimi Niilo 
(Niku) Laurila -niminen, kan-
gaspuiden kaiteita valmistanut 
käsityöläinen. 

Oulun kaupungissa he-
rännäisyys sai jalansijaa vas-
ta 1800-luvun loppupuoliskol-
la. Vuosisadan lopulla hajaan-
nus näytti tukahduttavan he-

rännäisyyden kokonaan, mut-
ta elpyminen alkoi, kun Oulun 
seudun herännäisyyden johtoon 
tuli rehtori Mauno Rosendal. 
Merkittäviä henkilöitä olivat 
myös piispa Juho Rudolf Kos-
kimies sekä Muhoksen ja Ou-
lujoen kirkkoherrana toiminut 
Erkki Pesonen sekä piispa Väi-
nö Malmivaara. 

Oulun pohjoispuolella seu-
raliike on ollut hajanaisempaa, 
mutta perinteiseksi alueellisek-
si tapaamiseksi on muodostunut 
aina helatorstaina pidettävät Se-
pän seurat Yli-Iissä. 

Paavo Ruotsalaisen hengel-
lisen herätyksen isähahmona 
tunnetuksi tullut käsityöläinen 
ja maallikkosaarnaaja Jaakko 
Högman (Hökkä) vietti lapsuu-
tensa ja nuoruutensa Iijoen var-
rella.

Vuonna 1750 syntynyt Hök-
kä kierteli sepän ammatissa 
Pohjois-Suomea ja siirtyi  sit-
temmin elannon perässä Piela-
vedelle, Laukaaseen ja lopulta 
1790-luvulla Jyväskylään.

Sukunimi muuttui Högma-
niksi ajan käytännön mukaises-
ti: käsityöammatissa toimivalta 
vaadittiin valtakunnan pääkie-
len mukaisesti ruotsalaisasuinen 
nimi viimeistään silloin, kun 
siirryttiin kisällistä mestariksi.

Motoristeille huoltoa Ylikiimingissä 
helatorstain motoristikirkossa

Perinteiset Sepän seurat 
Yli-iissä helatorstaina
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Menot Oulun seurakunnissa 22.5.–5.6.2014

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: Minja Emmii-
na Niskasaari, Fiona Iines Jo-
hanna Rynnäs.
Haukipudas: Veera Mariaa-
na Vesterberg, Veikka Vilja-
mi Rehu, Oliver Alexander 
Vänttilä, 
Milja Maria Tyni, Seela Hert-
ta Olivia Ålander.
Karjasilta: Isla Kerttu Kris-
tiina Alapuranen, Ella Lii-
sa Inkeri Ervasti, Eepi Väinö 
Henrik Ervasti, Jare Tuomas 
Hanhela, Noel Onni Gabri-
el Hoikkaniemi, Iida Loviisa 
Kamula, Pietu Eemeli Kinnu-
la, Aamu Unna Johanna Kle-
metti, Eetu Pietari Koivisto, 
Fanni Heljä Alexandra Kok-
ko, Meea Anni Ilona Manni-
nen, Lea Maria Mikkola, Sil-
ja Emilia Pöyskö, Teresa Leila 
Kaarina Rasinkangas.
Kiiminki: Matilda Aleksan-
dra Määttä, Jere Aaron Ben-
Baruch, Aino Maria Koivu-
kangas, Jaakko Tapani Pesiö.
Oulujoki: Inka Valpuri Ant-
tila, Kerttu Inkeri Ilola, Armi 
Maria Julkunen, Sofia Mar-
gareta Kainua, Helmi Ma-
ria Koskenniemi, Pihla Ina-

ri Nordman, Miia Maria Ol-
likainen.
Tuira: Elmeri Toivo Aukus-
ti Apila, Atte Jaakko Mikael 
Barsk, Viljo Eemil Hanhela, 
Miina Lilja Loviisa Hämäläi-
nen, Kasper Juho Olavi Kos-
ki, Aava Olga Lyytia Kumpu-
la, Veikku Eemeli Johannes 
Perttunen, Adelia Iida Sofia 
Rantsi, Miska Olavi Salo, Ri-
ku Akseli Samuel Sorvari, Vil-
le Iivari Jaakonpoika Taanila.

Vihityt
Karjasilta: Eero Veli Pitkälä 
ja Eila Tellervo Holappa, Las-
se Markus Räihä ja Maija Lii-
sa Pöyskö, Juho Jonne Mati-
as Kinnunen ja Sonja Roosa 
Tuulia Kesälä.
Oulujoki: Esa Tapio Harju ja 
Marita Mirjam Sillanmäki.
Tuira: Johannes Hermanni 
Liukko ja Maiju Pirita Luuk-
konen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Meimi Elii-
sabet Kauppinen 100, Väi-
nö Johannes Sipilä 94, Hilk-
ka Hellin Huovinen 93, Esko 
Johannes Kyllönen 84, Kyös-
ti Aapeli Häyrinen 80, Anja 

Marjatta Strübel 68.
Haukipudas: Matti Juha-
ni Annala 72, Pirkko Anneli 
Bergman 67.
Karjasilta: Sylvi Maria Kurki 
93, Liisa Sirkka Savukoski 86, 
Asta Ainu Soinikki Ahola 83.
Kiiminki: Raili Marjatta 
Paakki 67.
Oulujoki: Aili Sofia Nykänen 
92, Alpo Alfred Pulkkinen 74, 
Anita Kaarina Louhela 71.

Oulunsalo: Aimo Leo Perä-
mäki 76.
Tuira: Aino Maria Karvonen 
92, Aili Maria Kaleva 91, Au-
ne Irma Roininen 90, Leena 
Kaari Valjus 83, Kauko Ilkka 
Rinne 71, Heikki Väinö Jo-
hannes Leinonen 55, Leila 
Marjatta Harju 51, Birgitt Su-
sanna Kallio 44, Jani Petteri 
Heikkinen 36.

Helatorstain konsertti
29.5. klo 16 Pyhän Tuomaan kirkossa

Johanna Leponiemi, viulu
Kristiina Puolitaival, piano

Ohjelma:
W. A. Mozart: Sonaatti F KV 376
L. V. Beethoven: Sonaatti D op. 12 nro 1
J. Brahms: Sonaatti A op. 100

Kevätklassinen

Tuomiokirkko, Cafe Krypta ja pieni käsityöpuoti 

avoinna koko kesän
Oulun tuomiokirkon 

ovet ovat avoinna 
yleisölle kesä-, hei-
nä- ja elokuussa jo-

ka päivä kello 10–21. Paikal-
la on myös opas. Opastetut 
kierrokset järjestetään tors-
taisin kello 18. Oulun tuo-
miokirkossa käy joka kesä 
noin 16 000 vierailijaa.

Tuomiokirkon kella-
rissa, alttarin alla sijaitse-
va kesäkahvila Cafe Krypta 
on avoinna 26.5.–29.8.2014 
maanantaista torstaihin 
kello 10–20 ja perjantaisin 
kello 10–15. Käynti kahvi-
laan on Isonkadun puolelta.

Kahvilassa on tarjolla 
edulliseen hintaan kahvia, 
teetä ja tuoreita, paikan pääl-
lä valmistettuja leivonnaisia. 
Poutaisena päivänä kahvit voi 
nautiskella ulkosalla tuomio-
kirkon kirkkotarhassa.

Kahvittelun lisäksi Ca-
fe Kryptassa voi tehdä käsi-
työostoksia. Kahvilan ja kä-
sityömyynnin tuotot mene-
vät Suomen Lähetysseuran 
kautta Tasauskeräykselle, 
jolla tuetaan kehitysmaiden 
vammaisten lasten koulun-
käyntiä.

Kesäohjelmaa 
kirkossa
Tuomiokirkossa järjeste-
tään kesäkonserttien sarja 
neljänä tiistai-iltana, 17.6., 

22.7. ja 5.8. kello 20 sekä tai-
teiden yönä 21.8. kello 21. 
Konserttien jälkeen voi vie-
lä poiketa iltakahville, sillä 
Cafe Krypta on konsertti-
iltoina avoinna kello 22.30 
saakka.

Lisäksi tuomiokirkon 
kesäohjelmaan kuuluvat 
muun muassa kesäkinkerit 
heinäkuussa keskiviikkoi-
sin kello 18. Oulun Päivien 
aikaan 13.6.–16.7. tuomio-
kirkossa avataan toiveiden 
arkku, jonne seurakunta-
laiset voivat kirjoittaa omia 
toiveitaan kirkosta, seu-
rakunnasta ja sen toimin-
nasta. 

työtä monelle 
nuorelle
Oulun tuomiokirkko ja Ca-
fe Krypta antavat kesätyön 
monelle nuorelle. Kirkos-
sa ja kahvilassa työskente-

lee kesäsesongin ajan kah-
deksan nuorta aikuista op-
paan ja kahvilantyönteki-
jän tehtävissä. Lisäksi kah-
vilassa työskentelee 15 ke-
säsetelinuorta.

Poikkea kirkkoon –  oulun kirkkojen 
aukioloaikoja kesällä 2014
Haukiputaan kirkko 
avoinna 2.6.–22.8. maanantaista perjantaihin kello 10–18, opas paikalla.
Kiimingin kirkko 
avoinna 23.6.–8.8. maanantaista perjantaihin kello 12–18, opas paikalla. 
Oulunsalon kirkko 
avoinna 23.6.–1.8. maanantaista perjantaihin kello 12–18.
Oulun tuomiokirkko 
avoinna 26.5.–29.8. kello 9–21. Opastetut kirkkokierrokset kesätorstaisin klo 18 (ei 31.7.) 
Oulujoen kirkko 
avoinna 3.6.–7.8. tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin kello 15–18. Kirkossa ei ole varsinaista 
opastusta, mutta kirkkoon pääsee tutustumaan suntion avustuksella.
Tuiran kirkko 
avoinna ympäri vuoden maanantaista perjantaihin kello 9–16, sisäänkäynti 
kirkkoherranviraston ovesta. 
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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
Sanajumalanpalvelus su 
25.5. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Jouko Lan-
kinen ja avustaa Hanna-Mai-
ja Ollanketo. Kanttorina 
Henna-Mari Sivula ja urkuri-
na Péter Marosvári. Lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 25.5. klo 14, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Jouko Lankinen ja kant-
torina Péter Marosvári.
Messu to 29.5. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Ari-
Pekka Metso ja avustaa Jou-
ko Lankinen. Kanttorina Pé-
ter Marosvari. Haukiputaan 
kirkon kamarikuoro. 
Messu su 1.6. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Ari-
Pekka Metso, saarna Mat-
ti Nuorala ja avustaa Anna-
Mari Heikkinen. Kanttorina 
Henna-Mari Sivula ja urkuri-
na Lauri-Kalle Kallunki. Ou-
lun seudun virsikuoro. Lähe-
tys www.virtuaalikirkko.fi.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 22.5. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 
Aamupiiri la 24.5. klo 10, 
Vanha pappila. 
Raamattupiiri ke 28.5. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
28.5. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. NNKY ja Sina-
pinsiemen ry.

Musiikki ja kulttuuri
Kesän konserttisarja tuo-
miokirkossa ti 17.6. klo 20, 
Oulun tuomiokirkko.

Diakonia
Heinäpään kevätkirppis la 
24.5. klo 11–14, Heinätorin 
seurakuntatalo. Lisätietoja 
kaisa.jaakkola@evl.fi. Tervetu-
loa tekemään löytöjä ja naut-
timaan kahvion herkuista.
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 28.5. klo 11, Hei-
nätorin seurakuntakoti. Ruo-
kailun hinta 2 €.
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisessa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 419, Keskustan 
seurakuntatalo.

Lapset ja lapsiperheet
Intiön perhekerho to 22.5. ja 
5.6. klo 10, Intiön seurakun-
takoti. Perhekerhoon ei ole 
ilmoittautumista.
Perhekerhojen kevätretki 
kukka-ja eläinpuisto Escu-
rialiin ke 28.5. Kevätretki on 
suunnattu Tuomiokirkkoseu-
rakunnan perhekerholaisille 

ja on heille ilmainen (sisältää 
matkat, vakuutuksen, sisään-
pääsymaksut ja makkara/pil-
limehu). Puistossa on mah-
dollisuus talutusratsastuk-
seen, hinta 3 €. Halutessan-
ne voitte ottaa mukaan omia 
eväitä. Paikan päältä löytyy 
myös linnakahvila sekä kios-
ki. Linja-auton kyytiin mah-
tuu rattaat. Lisätietoja pai-
kasta voit käydä katsomassa 
osoitteesta www.kukka-ja-
elainpuistoescurial.fi. Lähtö 
Intiön seurakuntakodilta klo 
9, Heinäpään seurakuntata-
lolta klo 9.15. Saapuminen 
Escurialiin n. klo 10. Takaisin 
Ouluun lähdemme klo 13. Il-
moittautuminen viimeistään 
23.5. Kaijalle, p. 050 5249 779 
kaija.siniluoto@evl.fi Tealle, 
p. 050 5207 757, tea.lakka-
la@evl.fi 
Heinätorin perhekerho ti 
3.6. klo 10, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Perhekerhoon 
ei ole ilmoittautumista.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Ks. ilmoitus s. 20.

Seniorit
Eläkeläisten tarinatupa to 
22.5. klo 12.30, Intiön seura-
kuntakoti

Leirit ja retket
Seikkailuleiri Saaressa ma–
ke 16.–18.6. Montajan saa-
ressa, Simossa. Etusijalla ovat 
Tuomiokirkkoseurakunnan 
varhaisnuoret. Leirillä mm. 
seikkailua, askartelua, sau-
nomista, uintia, hiljentymistä 
yhdessä toisten kanssa.  Hin-
ta on 30 € / hlö, sis. matkat, 

Musiikkimatinea – Tuomiokirkkokuoron 
80-vuotisjuhlatilaisuus

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

jälkeen juhlakahvit Keskustan seurakuntatalossa.

majoituksen, ruuat, ohjel-
man sekä vakuutuksen. Ilm. 
www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo 30.5. mennessä. Li-
säinfo Kaija Siniluoto, p. 050 
5249 779, Jukka Kärkkäinen, 
p. 040 5747 183. Seikkailijoil-
le lähetämme leirikirjeen. 
 

Muut menot
Yhteisvastuun kiitosjuh-
la to 29.5., Keskustan seura-
kuntatalo. Messu tuomiokir-
kossa klo 10, jonka jälkeen 
juhlakahvit Keskustan seu-
rakuntatalolla, Isokatu 17. 
Vihkihetket Oulun tuomio-
kirkossa to 29.5. klo 15, Ou-
lun tuomiokirkko. 

Kouluun lähtevien 
siunaus 
keskiviikkona 28.5. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa. 
Siunaamisella toivotaan ja ru-
koillaan pienille koululaisille 
turvallista koulutietä ja rauhal-
lista mieltä.Tilaisuuteen on tervetullut koko perhe, iso-
vanhemmat ja kummit. Tilaisuus kestää noin puoli tun-
tia, jonka jälkeen on kahvi ja mehutarjoilu juhlahuoneis-
tossa (Asemakatu 6). Tilaisuudessa on tilaa myös niille 
jotka ovat vaihtaneet seurakuntaa tai eivät jostain muus-
ta syystä ole saaneet kutsua tapahtumaan.Siunatuille 
kouluunlähteville annetaan pieni lahja.

Kesän konserttisarja 
tiistaina 17.6. klo 20 Oulun tuomiokirkossa. 
Kesän konserttisarjan ensimmäisessä konsertissa esiin-
tyy Kaj Skrabb (trumpetti) ja Péter Marosvári (urut). Oh-
jelmassa kuunnellaan barokki- ja Viinin-klassista mu-
siikkia. Konserttiin on vapaa pääsy. Ohjema 5 €.

Kesäraamattupiiri 
Kesäkeskiviikkoisin 4.6., 11.6., 18.6. ja 25.6. 
klo 18 Oulun tuomiokirkon kryptassa. 
Aiheena Raamattu ja luonto. Teologiharjoittelija Salla 
Laurila ja pastori Anna-Mari Heikkinen.

Ekumeeninen 
kylvön 
siunaaminen
helatorstaina 29.5. klo 13 
Eerolan tilalla, Tuulikellontie 13 
(ent. Hämeenjärventie 541).
Toimittavat isät Marko Patronen, 
Krystian Kalinowski ja Veijo Koivula.
Makkara- ja kahvitarjoilu.

Ekumeeninen 
pyhiinvaellus 
Bulgariaan 
4.–11.11.2014  
Oulun ekumeenisen ryhmän pyhiinvaellus suun-
tautuu ensi syksynä Bulgariaan, jossa tutustutaan 
kirkolliseen elämään, useisiin luostareihin, kirkkoi-
hin ja muihin nähtävyyksiin. Sofia–Veliko Tarnovo–
Preobrazhenskin luostari–Lyaskovskin luostari–Ar-
banassi–Etara–Kazanlak–Plovdiv–Bachkovon luosta-
ri–Brestovitsa–Starosel–Rilan luostari–Boyanan kirk-
ko–Sofia.  
Matkapaketin hinta: 
n. 1.500 € / henkilö (2 hh) (+ 150 € 1 hh)
Hintaan sisältyvät lennot Oulu-Helsinki-Sofia-Hel-
sinki-Oulu, majoitus laadukkaissa hotelleissa, aami-
aiset sekä lounaat tai päivälliset, ohjelman mukai-
set kuljetukset, englanninkielinen opas sekä sisään-
pääsymaksut.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Veijo Koivula, 
p.040 574 7138 tai veijo.koivula@evl.fi.

Naisten illat Hietasaaressa 
Kokoonnumme neljänä keskiviikkoiltana 
4.6, 25.6, 9.7 ja 23.7. klo 18–20. 
Ohjelmassa keskustelua, laulua, saunomista 
ja hartautta. Voit ottaa makkaraa mukaasi ja 
paistaa sitä nuotiossa. Tarjoamme kahvin / teen 
ja pientä iltapalaa. 
Järjestänä Tuiran seurakunnan diakoniatyö

Vapaaehtoiseksi 
arkunkantajaksi? 

Kiinnostaisiko sinua vapaaehtoistyö 
arkun kantajana?

Oulun seurakunnat kutsuvat kuulemaan lisää 
vapaaehtoistyöstä, jossa annettava apu on 

erityisen konkreettista ja kunniakasta.
11.6. klo 16.30 Intiön kappeli, Kajaanintie 5

Tervetuloa!

S a nna K r o o k

Motoristikirkko 
torstaina 29.5. klo 12 Ylikiimingin kirkossa. 

Toimittaa Jouni Riipinen. 
Kirkkokahvit ja makkaran myynti 

seurakuntatalon pihassa. 
Tuotto lähetyksen hyväksi. 

A r k i s t o  /  S a t u  L a p in la m p i

www.suurellasydamella.fi
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Menot Oulun seurakunnissa 22.5.–5.6.2014

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

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

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

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

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

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 25.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Arto Neva-
la, saarna Martti Heinonen, 
kanttorina Else Sassi. Juma-
lanpalvelus radioidaan Ra-
dio Dein kautta, 106,9 MHz. 
Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
25.5. klo 16 Martinniemen 
srk-kodilla. Toimittaa Mart-
ti Heinonen, kanttorina Else 
Sassi. Kirkkokahvit.
Messu helatorstaina 29.5. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Jaakko 
Kaltakari, saarna Urpo Luok-
kala, kanttorina Else Sassi. 
Oulun hiippakunnan kuulo-
vammaisten ja kuurojen kirk-
kopyhä. Kirkkokahvit.
Gospelmessu pe 30.5. klo 18 
kirkossa.
Messu su 1.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Leena Brock-
man, saarna Martti Heino-
nen, kanttorina Hannu Nie-
melä.

Hartauselämä
Rukouspiiri to 22.5. klo 18 
srk-keskuksen neuvottelu-
huoneessa. 

Lapset ja lapsiperheet
Päiväkerholaisten ja perhe-
kerholaisten kevätkirkko to 
22.5. klo 18 kirkossa.
Lapsiparkki Martinniemen 
srk-kodilla pe 23.5. sekä Kel-
lon srk-kodilla pe 30.5. Mak-
suton lapsiparkki on avoin-
na klo 9–12 välisenä aikana 
ja se on tarkoitettu kaikille 
haukiputaalaisille lapsiper-
heille. Lapsiparkkiin pitää il-

moittautua edelliseen keski-
viikkoon mennessä, p. 045 
6577 426. 
Elokuussa alkavissa 3–5- 
vuotiaiden päiväkerhoryh-
missä on vielä tilaa!  Soita 
kerhonumeroihin: Vakkurila, 
p. 045 6578 347, Kellon srk-
koti, p. 045 6577 426, Martin-
niemen srk-koti, p. 045 1394 
096 ja Jokelan vanha koulu, 
p. 040 5128 224. Lisätietoja 
antaa myös lapsityönohjaa-
ja, p. 040 5471 472 tai outi.
palokangas@evl.fi.

Nuoret
Nuorten ilta pe 23.5. klo 18 
Vakkurilassa. Rippikoululaiset 
saavat korttiinsa merkinnän.
RaJu- ilta ke 28.5. klo 18.30 
Wirkkulassa.
Gospelmessu ja nuorten il-
ta pe 30.5. Gospelmessu kir-
kossa klo 18, jonka jälkeen 
nuorten ilta Vakkurilassa. 
Tarjolla kahvia, mehua ja 
korppuja. Rippikoululaiset 

saavat korttiinsa molemmis-
ta merkinnän.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Nuorten aikuisten ilta ti 
27.5. klo 18 Vakkurilassa. Il-
lassa pientä tarjoilua, har-
tautta ja yhdessä tekemistä. 
Lisätiedot Elisa Manninen, p. 
050 5133 225 tai elisa.manni-
nen@evl.fi.

Muut menot
Puttaan Tuvan avoimet ovet 
pe 23.5. klo 11–14.  Keitto-
lounaspäivä, jauhelihakeit-
to, aterian hinta 5 €. Terve-
tuloa päiväkahville tai -teelle 
ja tapaamaan toisia Tuvalle 
tulijoita. Avoimet ovet jäävät 
kesätauolle ja jatkuvat syys-
kuussa. Puttaan Tuvan pitä-
jät kiittävät kävijöitä kulu-
neesta kaudesta.
Kirkkovuotta seuraten -hil-
jaisuuden ilta ma 2.6. klo 
18 Pikku-Vakkurilan Vieras-

Jumalanpalvelukset
Messu su 25.5. klo 10 kirkos-
sa. Ttoimittaa Juha Tahko-
korpi, avustaa Jaana Kontio, 
kanttorina Sari Wallin. Lau-
letaan Suvi-linnun laulukir-
jasta. 
Jäälin messu su 25.5. klo 13 
Jäälin kappelissa. Toimittaa 
Juha Tahkokorpi, avustaa 
Jaana Kontio, kanttorina Sa-
ri Wallin. Lauletaan Suvi-lin-
nun laulukirjasta. 
Messu to 29.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pauli Niemelä, 
avustaa Miia Seppänen, Sei-

ja Helomaa, Jii-Pee Nyyssö-
nen, Sari Wallin, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo, Tuomo 
Nikkolan soitinryhmä, radi-
ointi Yle 1.
Messu su 1.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaa Seija Lomma, kant-
torina Jarkko Metsänheimo.
Kansanlaulukirkko su 1.6. 
klo 13 Pihlajarannassa. Toi-
mittaa Seija Helomaa, kant-
torina 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 on jäänyt kesä-
tauolle, aloitamme syyskau-
den 1.9. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu on jäänyt kesä-
tauolle, aloitamme syyskau-
den 1.9.
Mielenterveyskuntoutujien 
omaisryhmä ti 27.5. klo 11–
13 Suvelan saunalla. 

kamarissa. Hiljaisuuden ilta 
antaa tilaa hiljentymiselle ja 
rauhoittumiselle arkisen elä-
män keskellä, Jumalan läsnä-
oloa kuunnellen. Lähtökoh-
tana ovat kirkkovuoden raa-
matuntekstit. Illan aiheena 
"Henkesi voimalla". Vetäjinä 
diakonissat Laila Juntti ja Jo-
hanna Kerola. Lisätietoja Lai-
lalta, p. 040 8668 319.
Omaishoitajien vertaistuki-
ryhmä ti 3.6. klo 13 srk-kes-
kuksen neuvotteluhuoneessa. 
Nuotioilta ke 4.6. klo 18 Put-
taan Tuvalla. Mukana Leena 
Brockman, Hannu Niemelä ja 
Johanna Kerola. Ohjelmassa 
yhteislaulua ja hartaus sekä 
makkaranpaistoa ja kahvi-
tarjoilu.
Kellonkartanon toimintaa: 
avajaisjuhlat, yhteisöllinen 
viikonloppu 24.–25.5., kesä-

Naisten kasvuryhmä ti 27.5. 
klo 14 Suvelan saunalla.
Naisten saunailta to 22.5. 
klo 18–20 Suvelassa. Terve-
tuloa!

Musiikki ja kulttuuri
Retki Kuhmon kamarimu-
siikkijuhlille 23.7.2014. Sito-
va ilmoittautuminen kirkko-
herranvirastoon 15.6. men-
nessä, p. 040 5844 406 tai 
Leena Mikkoselle, p. 040 
7543 151. Hinta n. 75 € sisäl-
tää matkat, kaksi konsertti-
lippua, ruuan ja kahvit.

Lapset ja lapsiperheet
Esikkoryhmä tiistaina klo 
10–12 Jäälin kappeli.
Päiväkerhot jäävät kesätau-
olle viikon 21 jälkeen. Kesä-
kerhotoimintaa tarjolla kesä-
kuussa, kts. isompi ilmoitus.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 25.5. klo 
17 kevätjuhla ry:llä, Erkki Töl-
li, ke 28.5. klo 18 tosimiesten 
toimintailta ry:llä, iltaharta-
us Aarne Mikkonen, su 1.6. 
klo 12 päiväseurat ry:llä, Es-
ko Mattila.

Haukiputaan kirkko on 
tiekirkko ja avoinna yleisölle 
2.6.–22.8. maanantaista perjantaihin klo 10–18, 
jolloin myös kirkon opas on paikalla. Voit tutustua Hau-
kiputaan kirkkoon ja Mikael Toppeliuksen kirkko maa-
lauksiin myös osoitteessa  www.pilvikirkko.fi. Pilvikirkko 
-sivulla ei ole toiminnallista ohjelmaa.

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.

Tervetuloa mukaan 
radiojumalanpalvelukseen
Kiimingin kirkosta lähetetään YLE1-kanavalla valta-
kunnallinen radiojumalanpalvelus helatorstaina 29.5. 
klo 10. Messua toteuttamassa ovat mm. kirkkoherra 
Pauli Niemelä, Kirkkokuoro ja Tuomo Nikkola soitin-
ryhmineen. Tule sinäkin mukaan laulamaan ja osallis-
tumaan yhteiseen messuun. Jumalanpalvelus on kuun-
neltavissa jälkeenpäin viikon ajan Yle Areenassa.

Kesäkerhot 
2014      

Perinteisiä lasten kesäkerhoja järjestetään 
Kiimingissä Kirkkopirtillä ja Jäälissä Jäälin kappelilla 
arkipäivisin (ma-pe) 2.–13.6. välisenä aikana, 
voitte valita joko aamu- tai iltapäivän ryhmän. 
Aamupäivän ryhmä kokoontuu klo 9–11.30 ja iltapäivän ryhmä klo 12.30–15. 

Kirkkopirtin kesäkerhoon voivat osallistua lapset, 
jotka ovat syntyneet vuosina 2008–2010. 
Jäälin kappelin kesäkerhoon voivat osallistua lapset, 
jotka ovat syntyneet vuosina 2007–2010.

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

A
rkisto

A
rkisto

kuun lasten ja varhaisnuor-
ten leirit: 4.–6.6. varhaisnuo-
rille (11–14-v.), 10.–12.6. lap-
sille (7–10-v.), 16.–18.6. lap-
sille (7–10-v.), 24.–26.6. päi-
väleiri lapsille (4–8-v.) ja iso-
vanhemmille. Kyselyt ja ilm. 
sade.pokka@gmail.com, p. 
044 0210 112, www.kellon-
kartano.fi. Kartanon kirkot 
sunnuntaisin klo 13.
Ry:n toimintaa: Haukipu-
das: seurat su 25.5. klo 14 
Kultasimpussa ja klo 17 kir-
kossa, seurat ja uudistettujen 
Siionin laulujen ilta su 1.6. 
klo 17 ry:llä. Kello: kevätjuhla 
su 25.5. klo 15 ry:llä. Jokiky-
lä: kevätseurat la 24.5. klo 18 
ja su 25.5. klo 13 ja 18 ry:llä.
Tule mukaantoteuttamaan 
yhteistä jumalanpalvelusta. 
Ks ilmoitus sivulta 13. 
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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

hittämiseen ja tukemiseen 
Nuorten Keskuksen kautta.

Hartauselämä
Kristillinen meditaatio to 
22.5. klo 16.15, Karjasillan 
kirkko. 
Pappilan torstai-illan Raa-
mattupiiri to 22.5. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Raamattupiiri to 22.5. klo 
18, Maikkulan kappeli.
Healing Rooms rukouskli-
nikka ti 27.5. klo 18.30, Py-
hän Andreaan kirkko
Miesten raamattupiiri ke 
28.5. ja 4.6. klo 18, Karjasil-
lan kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri
Kahvikonsertti Noora ja 

Jumalanpalvelukset
Messu su 25.5. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Ks. ilmoitus.
Messu su 25.5. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustaa Esa Nevala, 
kanttorina Riitta Piippo. Mu-
kana avustamassa rippikoulu 
vaellusryhmä. 

Perhemessu su 25.5. 
klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. Toimittaa Mir-
jami Dutton, avustavat 
Maija Konttinen, Han-
na Partanen, Juha-Mat-
ti Seppä, kanttorina Ee-
va Holappa. Pyhän An-
dreaan lapsikuoro. 

Messu su 25.5. klo 12, Kauko-
vainion kappeli. Ks. ilmoitus.
Messu su 25.5. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Ks. ilmoitus.
Messu to 29.5. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa Esa 
Nevala, avustavat Kimmo 
Kieksi, Anu Kontio, Päivi Rah-
ja, Seppo Meriläinen, kantto-
rina Ilkka Järviö. 80-vuotiai-
den juhla. 
Messu to 29.5. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Er-
ja Järvi, avustaa Petri Sato-
maa, kanttorina Riitta Piip-
po. Kirkkokahvit.
Messu to 29.5. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimit-
taa Heikki Karppinen, avus-
taa Mirjami Dutton, kantto-
rina Eeva Holappa. Koleh-
ti nimikkolähetystyölle. Ma-
ria ja Mikko Vuorman työn 
tukemiseen Papua-Uudessa 
Guineassa, SEKL:n kautta.
Messu su 1.6. klo 10, Karjasil-
lan kirkko. Ks. ilmoitus. 
Messu su 1.6. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Juha Vä-
häkangas, avustaa Päivi Rah-
ja, kanttorina Ilkka Järviö. 
Messu su 1.6. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Heikki Karppinen, avustaa 
Päivi Rahja, kanttorina Eeva 
Holappa. Kolehti Seurakun-
nissa tehtävän nuoriso-, eri-
tyisnuoriso- ja rippikoulutyö 
sekä nuorten aikuisten paris-
sa tapahtuvan toiminnan ke-

Katamaraani -bändi la 24.5. 
klo 15, Vanha pappila. Tu-
le viihtymään yhteisvastuun 
hyväksi keväisenä lauantaina 
kahvin, leivonnaisen ja hy-
vän musiikin parissa vanhan 
pappilan kauniissa miljöössä. 
Vapaaehtoinen maksu yh-
teisvastuun hyväksi. Järjes-
tää Karjasillan seurakunta.
Soon ah will be done kon-
sertti su 25.5. klo 17, Karja-
sillan kirkko. Pääsylippukon-
sertti. Liput 12 €/ 8 €, opis-
kelijat 5 €.

Diakonia
Aamupuuro to 22.5. klo 9, 
Kaukovainion kappeli. 
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 044 3161 579 
tai paikan päältä Karjasillan 
kirkolta.

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

Lapset ja lapsiperheet
Kaakkurin olohuone ke 
28.5. klo 14.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. Vertaistuki-
ryhmä yhden vanhemman 
perheille. Aikuiset voivat ju-
tella keskenään ja lapset viih-
tyvät hoitajien seurassa. Ta-
paamisessa tarjotaan kaikille 
pientä purtavaa. Ryhmä on 
maksuton. Ryhmän järjestää 
Oulun Seudun Yhden Van-
hemman Perheet ry yhteis-
työssä Karjasillan seurakun-
nan kanssa. 
Puistopyhäkoulu ti 3.6. klo 
9.30, Metsokankaan keskus-
leikkipuisto. Kutsumme mu-
kaan perhepäivähoitajia, äi-
tejä, isiä ja isovanhempia ym. 
aikuisia lapsineen. Hiljennym-
me yhdessä touhuamme, lau-
lamme ja leikimme. Mukana 
menossa vetäjinä Mari Jääs-
keläinen ja Riitta Leppäluoto.

Seniorit
Eläkeläisten kesäkerho ma 
2.6. klo 12, Maikkulan kap-
peli. 
Seurakuntakerho ma 2.6. 
klo 13, Caritas-Koti, juhlasali. 
eläkeläisten kesäkerho to 
5.6. klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 12.6. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 

Muut menot
Melko nuoret naiset to 22.5. 

klo 18, Maikkulan kappe-
li. Viimeisen kokoontumisen 
aiheena Perhe ja suku – Voi-
mavara vai kipupiste? Oletko 
kuullut yleistyksiä ison per-
heen ihanuudesta tai rasitta-
vuudesta? Entä onko pienes-
sä perheessä, jopa ainoana 
lapsena, kasvaminen aina su-
ru? Onko uusperhe lähtökoh-
taisesti rikkinäinen? Ajatuk-
sia ja keskusteluja, perhees-
tä ja suvusta, alustaa pastori 
Satu Kreivi-Palosaari.

Syntymäpäiväjuhlat 
torstaina 29.5. klo 10 Karjasillan kirkossa. 

Yhteislauluilta 
Helatorstaina 29.5. klo 18 Pyhän Andreaan kirkossa 

Viisikielisen laulukirjan toivelauluilta.
Mukavaa yhdessäoloa musiikin merkeissä.

Tervetuloa laulamaan!

Järjestäjä:  
Karjasillan seurakunta 
ja Majakkatiimi  

Kevätkylvön siunaaminen
luomakunnan sunnuntaina 1.6.
Karjasillan kirkossa klo 10

Tilaisuus alkaa messulla, jonka toimittaa Maija Kontti-
nen ja avustaa Kimmo Kieksi. Kanttorina Eeva Holap-
pa. Messun jälkeen siirrytään Karjasillan kirkon pihal-
le kevätkylvön siunaamiseen. Siunaamisen aikana kyl-
vämme auringonkukkia, joita jokainen saa myös mu-
kaan kotiin. Tilaisuudessa annetaan opastusta ja kan-
nustetaan kaupunkiviljelyyn. Tarjolla on myös salaatti-
lounas. Tervetuloa koko perheellä. Lue juttu sivulla 3.

Vietämme helatorstaina 29.5. tänä vuonna
70 ja 80 vuotta täyttävien juhlaa 

Karjasillan kirkossa. 
Tervetuloa 80-vuotiaiden juhlaan klo 10 ja 

70-vuotiaiden juhlaan klo 14, 
molemmat juhlat aloitamme yhteisellä messulla.

Pihalaulutapahtuma Kaukovainiolla
ja kevätpäivä Maikkulassa
Kaukovainion ja Maikkulan kappeleissa siirrytään kesä-
tauolle ja kevään viimeistä messua vietetään iloisissa ja 
juhlavissa merkeissä sunnuntaina 25.5. klo 12. 
Messut jatkuvat jälleen syksyllä.

Kaukovainion kappelissa mes-
sun jälkeen alkavassa piha-
laulutapahtumassa musisoi 
Pikku Kakkosestakin tuttu Liik-
kuva laulureppu. Lisäksi kant-
tori Inkeri Rantanen laulattaa 
perinteisiä keväisiä yhteislau-
luja. Tarjolla on kevätlounas 
ja kirkkokahvit. Messun toi-
mittaa Kimmo Kieksi, avus-
tajina Satu Kreivi-Palosaa-
ri ja Maija Konttinen. Tilaisuus sopii kaikenikäisille.

Maikkulan kappelissa keväisen juhlamessun jälkeen 
on tarjolla kakkukahvit ja mehut. Messun toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, avustajina toimivat Anu Kontio, Kaisa 
Junger, Riitta Yliluoma. Musiikista vastaa kanttori Riit-
ta Piippo. Tervetuloa koko perheellä.

Lapsi- ja perhetyön kevätpäivät
Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa
ma 26.5. klo 18, ti 27.5. klo 9.30 ja 11.30 ja 
ke 28.5. klo 10 ja 18. 
Kevätpäivät ovat Karjasillan seurakunnan lapsi- ja per-
hetyön kerhokauden päätös. Päivät sisältävät ohjelmaa 
ja yhdessäoloa sisällä ja ulkona. Tarjolla on makkaraa 
ja mehua. Myös omia eväitä voi ottaa mukaan. Voitte 
valita itsellenne sopivan ajankohdan.

Tehtävään siunaaminen 
Karjasillan kirkossa su 25.5. klo 10
Messun aikana tehtävään Karjasillan seurakunnassa 
siunataan diakoni Seppo Meriläinen, nuorisotyönoh-
jaaja Anna-Leena Ylänne, seurakuntamestari Piia Haa-
pa-aho sekä lastenohjaajat Jenni Hepo-oja ja Sanna 
Pitkänen. Messun toimittaa kirkkoherra Juhani Lavan-
ko, avustajina Kimmo Kieksi, Nina Niemelä ja Marjaa-
na Lassi. Karjasillan kirkkokuoroa johtaa kanttori Eeva 
Holappa. Messun jälkeen tehtävään siunattujen esitte-
ly ja juhlakahvit.
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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 22.5.–5.6.2014

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
Rukoussunnuntain messu 
su 25.5. klo 10, Oulunsalon 
kirkko. Toimittaa Jukka Jo-
ensuu, saarna Minna Salmi. 
Kanttorina Taru Pisto, Uusi 
Ääni. Kirkkokahvit Toimita-
lolla. Kirkkoherranvaalin ää-
nestys alkaa messun jälkeen.
Helatorstain messu to 29.5. 
klo 10. Toimittaa Jukka Jo-
ensuu, avustaa Sauli Tuuli. 
Kanttorina Tuomo Kangas. 
Diakonian kirkkopyhä. Kirk-
kokahvit  toimitalolla.
Messu, 6.sunnuntai pääsiäis-
tä su 1.6. klo 10, Oulunsalon 
kirkko. Toimittaa Mari Flink, 
kanttorina Taru Pisto.

Hartauselämä
Hartaus to 22.5. klo 11.30, 
Teppola. Kirsi Paavola.

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

Jumalanpalvelukset
Suomalainen messu su 25.5. 
klo 10, Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, avus-
taa Sanna Jukkola, kantto-
rina Sanna Leppäniemi. Esi-
lauluryhmänä Oulujoen kirk-
kokuoro. Säestys Sanna Lep-
päniemi, piano, Riikka Vuo-
risto, huilu ja Pertti Haipola, 
harmonikka. 
Messu su 25.5. klo 12, Hin-
tan seurakuntatalo. Toimit-
taa Sanna Jukkola, kanttori-
na Sanna Leppäniemi. 
Kansanlaulukirkko su 25.5. 
klo 12, Turkansaaren kirk-
ko. Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Leo Rahko. 
Messu su 25.5. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, avustaa Juha Hänni-
nen, kanttorina Anja Hyy-

ryläinen. Kirkkokuoro. Van-
husten kirkkopyhä. Kirkko-
kahvit. 
Messu su 25.5. klo 10, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Sa-
tu Saarinen, kanttorina Leo 
Rahko. 
Messu helatorstaina 29.5. 
klo 10, Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Antti Leskelä, saar-
na Juha Hänninen, kanttori-
na Lauri Nurkkala. Veteraani-
en kirkkopyhä. Kirkkokahvit 
Myllyojan seurakuntatalossa.
Motoristikirkko helatorstai-
na 29.5. klo 12, Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Jouni Rii-
pinen. Kirkkokahvit ja mak-
karan myynti seurakuntata-
lon pihassa. Tuotto lähetyk-
sen hyväksi. 
Messu helatorstaina 29.5. 
klo 10, Yli-Iin kirkko. Toimit-
taa Tuomo Ruuttunen, avus-
taa Sauli Typpö, kanttori-
na Anja Hyyryläinen, Oulun 
Seudun virsikuoro. Ruokailu. 
Sepän seurat.

Messu su 1.6. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Saarna Arja Sa-
vuoja, toimittaa Pentti Kor-
tesluoma, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. Medialähetys 
Sanansaattajien info kirkos-
sa messun jälkeen.
Messu su 1.6. klo 12, Tur-
kansaaren kirkko. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Lauri Nurkkala.
Messu su 1.6. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimitta Pertti Lahti-
nen, kanttorina Leo Rahko. 
Oulun seudun sotilaspoikien 
kirkkopyhä. Ruokailu ja juh-
la seurakuntatalolla.
Sanajumalanpalvelus su 
1.6. klo 10, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Tuomo Rahko.

Hartauselämä
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 27.5. klo 19, Myllyo-
jan seurakuntatalo.  Juhani 
Liukkonen, Kalle Laivamaa.

Hartaus ke 28.5. klo 13.30, 
Salonkartano. Riitta Markus-
Wikstedt.
Hartaus ke 4.6. klo 13.30, Sa-
lonkartano. Jukka Joensuu.
Hartaus to 5.6. klo 11.30, 
Teppolassa. Jukka Joensuu.

Lapset ja lapsiperheet
Kesäperhekerho ti 3.6. klo 
9–11, Salonpään kylätalo. 
Kesäperhekerho ti 3.6. klo 
9–11, Vattukujan kerhopiste.

Varhaisnuoret
Varkkareille avointa päi-
vätoimintaa Repussa arki-
päivisin 2.–6.6. sekä 9.–13.6. 
Mahdollisuus pelaamiseen, 
askarteluun ja yhdessä te-
kemiseen ohjaajien kanssa. 
Sään salliessa ollaan myös ul-
kona. Reppu on avoinna klo 
10–15, ennakkoilmoittautu-

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.

mista ei tarvitse. Lisätieto-
ja saa Annelilta, p. 044 745 
3852. 
Varkkarien päiväleiri Um-
pimähkässä ti–to 17.–19.6, 
Umpimähkän leirikeskus. 
Oulunsalon seurakunta jär-
jestää kesäkuussa varkkareil-
le päiväleirin Umpimähkässä. 
Leirillä leikitään ja touhu-
taan yhdessä ohjaajien kans-
sa, välillä syödään lämmin 
ruoka. Leiripäivät ovat klo 
9–15, yhteiskuljetusta ei ole. 
Ilmoittautumiset 2.6. men-
nessä osoitteessa www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo. Lisä-
tietoja saa Annelilta, p. 044 
7453 852.

Seniorit
Seurakuntakerho to 22.5. 
klo 11, Oulunsalon seura-
kunnan toimitalo. Seurakun-
takerho alkaa klo 11 oppi-
tunnilla/ Jukka Joensuu, klo 
11.45 arkilounas. 
Kyläkamarin lauluhetki ke 
28.5. klo 12, Toimitalolla. Kir-
si Paavola.
Ei seurakuntakerhoa to 
29.5. 

Muut menot
Kirkonkylän rauhanyhdis-
tys: Seurat Teppolassa la 
24.5. klo 11.30. Kevätjuhla 
ja seurat su 25.5. klo 14 Erk-
ki Alasaarela. Seurat 29.5. klo 
16 Pekka Kinnunen, Markku 
Seppänen. Seurat su 1.6. klo 
16 Osmo Sarajärvi, Esa Kur-
kela.
Salonpään ry: Kevätseurat 
su 25.5. klo 14.

Oulunsalon seurakunnan 
kirkkoherranvaali

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

ENNAKKOÄÄNESTYS
19.–23.5.2014
•  Oulunsalon seurakunnan kirkkoherranvirasto, Vattukuja 2, 

ma–pe 19.–23.5. klo 9–18
•  Oulunsalon kirjasto, Karhuojantie 2, to 22.5. ja pe 23.5. 

klo 14–18

Tutustu ehdokkaisiin: 
www.oulunseurakunnat. /vaali.
TERVETULOA ÄÄNESTÄMÄÄN!

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

Orvokin päivän lauluilta 
tiistaina 3.6. klo 18 Hönttämäen seurakuntakodissa. 
Orvokin päivän lauluilta. Laulamme kesäisiä yhteislau-
luja. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. 

Eläkeläisten kesäkerhot
Myllyojan seurakuntatalossa 5.6. ja 19.6. klo 12.
Sanginsuun seurakuntakodissa 12.6. ja 26.6. klo 12.
Ylikiimingin seurakuntatalossa 10.6. klo 12.
Yli-Iin seurakuntatalossa 12.6. klo 12.

Kouluun lähtevien 
siunaaminen 
maanantaina 26.5. klo 18 
Ylikiimingin kirkossa. 
tiistaina 27.5. klo 18
Yli-Iin kirkossa. 
Lasta alttarille siunaamaan voi 
tulla äiti, isä tai joku muu läheinen. Tervetuloa!

Lähetyksen 
kevätmyyjäiset 

perjantaina 23.5. klo 18 
Yli-Iin seurakuntatalossa. 
Myynnissä mm. kukkien 

taimia. Lahjoituksia 
myyntituotteista 
otetaan vastaan. 

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

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret_tapahtumat, 

löytyvät päiväkerhot, pik-
kukoulut, pyhäkoulu, perhe-
kerhot, perhekahvilat, mus-
karit ja nuorten kerhot.

Muut menot
Fransupiiri ti 27.5. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Oulujoen kirkko on avoinna 
tutustumista varten ti, ke, 
to 3.6.–7.8. välisenä aikana 
klo 15–18.

Suvenjuhla 
torstaina 5.6. Myllyojan asukastuvalla. 
Ohjelma: 
klo 17: Kahvitarjoilu, karkkiarvaus, arpoja, 
musiikkia, tarjouslippuja Yrjänäisen puutarhalle.
klo 18: Puheita, musiikkia, yhteislauluja, näytel-
mä "Vanhat saranat" käsikirjoitus Annikki Vuoti 
ja ohjaus Ester Alakopsa.
Järjestää: Myllyojan suuralueen yhteistyöryhmä, 
Tuvan seniorisoittajat, Liikenneturva, Yrjänäisen 
puutarha, Hintan Martat ja Oulujoen seurakunta.

Kivikkokankaan kierros 
keskiviikkona 4.6. klo 18–20. Kokoontuminen Rakkaki-
ventie parkkipaikalla (Rakkakiventien ja Kuntolenkin 
välinen kulma). Tutustumme kävellen runsaan tunnin 
ajan Kivikkokankaan alueeseen. Nautimme omat eväät 
sopivassa mukavassa paikassa. 
Lisätietoja: ilkka.makinen@evl.fi. 

Oulunsalon seurakunnan kesäkerhot 
2008-2010 syntyneille lapsille viikoilla 23 ja 24
(kerhoihin otetaan max. 15 lasta/ 
kerho saapumisjärjestyksessä) 
Eväät ja ulkoiluvaatteet mukaan!
ma 2.6. Vattukujalla klo 9–11
ti 3.6. Salonpään kylätalolla klo 12–14
ti 3.6. Vattukujalla klo 12–14
to 5.6. Vattukujalla klo 12–14
ma 9.6. Vattukujalla klo 9–11
ti 10.6. Vattukujalla klo 12–14
to 12.6. Salonpään kylätalolla klo 12–14

Kesäperhekerhot Vattukujalla ja Salonpään 
kylätalolla tiistaisin 3.6., 10.6. ja 17.6. klo 9–11
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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

OMG-ilta 
lauantaina 24.5. klo 18–19 
Tuiran kirkossa. 

Kevään viimeinen OMG-ilta! Tuttuun tapaan ohjel-
massa musiikkia, draamaa ja rukousta. Tässä OMG 
-illassa siunaamme myös kaikki kesän isoset tärkeään 
tehtäväänsä. Mukana myös rippikoululaisia. Illan jäl-
keen kaakaojatkot nuorisotilassa. 

Jumalanpalvelukset  
Messu su 25.5. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Ulla Mitru-
nen-Nyyssönen, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri. Duurisiskot, 
johtaa Ulla Metsänheimo.
Suvivirren sunnuntain mes-
su su 25.5. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Stiven Naatus, avustavat 
Sanna Tervo ja Atte Tolonen, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Pyhäkoulu saarnan aikana. 
Rajakylä 1-rippikouluryhmä 
osallistuu messuun.
Messu su 25.5. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toimit-
taa Niilo Pesonen, avustavat 
Heli Mattila ja Sami Riipinen, 
kanttorina Taru Ängeslevä. 
Jaana ja Jorma Pulkkinen, 
laulu. 70-vuotiaiden synty-
mäpäiväjuhla.
Messu su 25.5. klo 12, Pa-
teniemen kirkko. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, avustaa 
Jukka Kolmonen, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri. 
Englanninkielinen messu 
(saarna myös suomeksi) su 
25.5. klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Toimittaa Ari Savu-
oja. Kirkkokahvit takkahuo-
neessa.
Iltamessu su 25.5. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa An-
na-Leena Häkkinen, avustaa 
Jonna Piirainen, kanttorina 
Tommi Hekkala.
Petri Laaksonen / Anna-Ma-
ri Kaskinen Mukulamessu ke 
28.5. klo 18, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Liturgi Jonna Piirai-
nen, saarna Anu Ojala, kant-
torina Anu Arvola-Greus, las-
tenohjaajien lauluryhmä, Py-
hän Tuomaan lapsi- ja nuo-
risokuoro, johtaa Anu Arvo-
la-Greus.
Messu to 29.5. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Lauri Kuja-
la, saarna teol. yo. Atte Tolo-
nen, kanttorina Tommi Hek-
kala.
Messu to 29.5. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Stiven Naatus, avustavat Nii-
lo Pesonen ja Tarja Oja-Viir-
ret, kanttorina Taru Änges-
levä. Missionuorten matkaan 
siunaaminen.
Messu to 29.5. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Anu Ojala, avustaa Ulla Mit-
runen-Nyyssönen, kanttori-
na Raakel Pöyhtäri.
Messu su 1.6. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Riitta Lou-
helainen, avustaa Jukka Kol-
monen, kanttorina Anu Ar-
vola-Greus.
Messu su 1.6. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Ulla Mitrunen-Nyyssönen, 
avustaa Anu Ojala, kanttori-
na Tommi Hekkala.
Messu su 1.6. klo 13, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Juha Valppu, avustaa Anu 
Ojala, kanttorina Anu Arvo-
la-Greus.
Iltamessu su 1.6. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, avustaa Pasi 
Kurikka, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri.
Viikkomessu ke 4.6. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Lau-
ri Kujala, kanttorina Tommi 
Hekkala.
Pateniemen kirkossa ke-
vään viimeinen jumalanpal-
velus messu su 25.5. klo 12, 

seuraava jumalanpalvelus il-
tamessu su 10.8. klo 18.
Rajakylän seurakuntakodis-
sa kevään viimeinen juma-
lanpalvelus oli su 18.5., seu-
raava jumalanpalvelus messu 
su 24.8. klo 12.

Hartauselämä
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 22.5. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. Vetäjänä pastori Riit-
ta Louhelainen.
Pateniemen, Herukan ja Ra-
jakylän raamattupiiri to 
22.5. klo 13, Pateniemen kirk-
ko. Lisätietoja pastori Jukka 
Kolmoselta, p. 044 3161 722.
Palokan palvelukeskuksen 
seurakuntakerho to 29.5. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. Tervetuloa kaikki uu-
detkin sanankuulijat. Muka-
na pastori Jukka Kolmonen ja 
diakoni Heli Mattila. Lisätie-
toja Heliltä, p. 040 5747 145.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. 044 3161 412. 
Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyöntekijään.
Diakonian päivä pe 23.5. klo 
10–13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Päivä alkaa viikkomessul-
la klo 10,  jonka jälkeen ruo-
kailu ja vaatejako. Mahdol-
lisuus hiustenleikkaukseen, 
johon ilmoittautuminen dia-
konissa Saila Luukkoselle, p. 
040 5747 092. Vapaaehtoisil-
le tehtäviä tarjolla!

Lähetys
Puutyökerho ma 26.5. 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.
Laulava lapsi to 22.5. klo 9, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Ks. 
ilmoitus.
Laulava lapsi to 22.5. klo 
10, Pateniemen kirkko. Ks. 
ilmoitus.

Nuoret
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.
Nuorten Yökahvila pe 23.5. 
klo 18, Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. Yökahviloiden 
kevätkauden päätöstapahtu-
ma Hietasaaren leirikeskuk-
sessa. Rentoa meininkiä, ki-
sailua, pelailua, musisointia, 
yllärijuttuja, kahvia, pullaa 
ja makkaraa. Lisätietoja vs. 
nuorisotyönohjaaja Sanna 
Parkkinen, p. 050 3408 982.
OMG -ilta la 24.5. klo 18, Tui-
ran kirkko. Ks. ilmoitus.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 22.5. 
klo 13–14, Koskelan Palvelu-
keskus.
Eläkeläisten kesäkerho to 
12.6. klo 13, Tuiran kirkko. 
Vietä kanssamme kesäinen 
hetki. Ohjelmassa keskuste-
lua, yhteislaulua ja kahvitte-
lua. Mukana Paula Kyllönen 
ja kesätyöntekijä Elina Koi-
vulahti.

Muut menot
Käsityökerho ma 26.5. klo 
12, Tuiran kirkko. Tule teke-
mään käsitöitä hyvään seu-
raan Tuiran kirkolle. Ota mu-
kaan oma kahvimuki sekä 
lankaa ja virkkuukoukku.
Kivikerho ti 27.5. klo 10, Py-
hän Tuomaan kirkko. Tule 
opettelemaan korukivien hi-
ontaa ja tekemään kivistä ko-
ruja. Kerhossa opastetaan al-
kuun. Kerho kokoontuu kir-
kon kellaritiloissa. Pääovelta 
oikealle kiertäen löytyy por-
taat alas. Tervetuloa!
Naisten illat Hietasaaren 
kaupunkileirikeskuksessa 
keskiviikkona 4.6., 25.6., 9.7. 
ja 23.7. klo 18-20. Ks ilmoi-
tus s. 15.

Laulava lapsi
Lasten oma lauluhetki

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

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.

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!

Eläkeläisten kesäkerho 
torstaina 12.6. klo 13 Tuiran kirkossa. 

Vietä kanssamme kesäinen hetki. Ohjelmassa 
keskustelua, yhteislaulua ja kahvittelua. Mukana 
Paula Kyllönen ja kesätyöntekijä Elina Koivulahti.

D'amen -kuoron 
kevätkonsertti 
perjantaina 23.5. klo 19 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
D'amen päättää laulukautensa perinteiseen kevät-
konserttiinsa. Tämän konsertin ohjelma on osa syk-
syllä Hampuriin suuntautuvan kuoromatkan konsert-
tiohjelmistoa. Soolot laulaa Pirjo Mäntyvaara. Kuoroa 
johtaa Tommi Hekkala.

Puistopyhäkoulut

• torstaina 22.5 klo 13–13.30 
Rajakylän Talvikkipuistossa.

• tiistaina 27.5 klo 13–13.30 
Kaijonharjun keskusleikkipuistossa.

• keskiviikkona 4.6 klo 13–13.30 
Nallikarinpuiston leikkipuistossa.

Perheiden puistopyhäkoulussa lauletaan, 
hiljennytään ja puuhaillaan luonnon helmassa. 

Sadevaraus. 
Lisätietoja: Anu Hannula, p. 044 3161 718.

Petri Laaksonen / Anna-Mari Kaskinen 

Mukulamessu
keskiviikkona 28.5. klo 18 Pyhän Tuomaan kirkossa.
Liturgi Jonna Piirainen, saarna Anu Ojala, kanttorina Anu 
Arvola-Greus, lastenohjaajien lauluryhmä, Pyhän Tuo-
maan lapsi- ja nuorisokuoro, johtaa Anu Arvola-Greus.
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Menot Oulun seurakunnissa 22.5.–5.6.2014

Hailuoto
Seurakunnissa tapahtuu 22.5.–5.6.2014

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
Kirkkoherra Merja Jyrkkä 
lomalla 22.6. asti. Sijaisena 
Martti Arkkila. 
Ehtoollishartaus 23.5. klo 14 
Vaarintalossa ja Ainolassa.
Siivoustalkoot ti 27.5. klo 
17 Junnonojan Rukoushuo-
neella. 
Lapsikuoro Stellojen esiin-
tyminen ke 28.5. klo 17 Ko-
tipihassa.
Hartaus pe 30.5. klo 13 Koi-
vulehdossa.
Kuorot: To 22.5. veteraani-
kuoro klo 11 Piippolan srk-
kodissa. To 22.5. lapsikuo-
ro klo 15 ja kirkkokuoro klo 
16.30 Pulkkilan srk-talossa. 
To 22.2. veteraanikuoro klo 
12 ja lapsikuoro klo 17 Py-
hännän srk-talossa. 
Rauhanyhdistykset: Kestilä: 
Ompeluseurat pe 23.5. klo 19 
ja kevätjuhla su 25.5. klo 13 
ry:llä.  Aikuisten raamattu-
luokka to 29.5. klo 14 Tar-
ja ja Tuomo Koivukankaal-
la. Pulkkila: Raamattuluok-
ka pe 23.5. klo 19, kevätjuh-
la su 25.5. klo 13 ja seurat to 
29.5. klo 19 ry:llä. Pyhäntä: 
Seurat su 25.5. klo 16 ry:llä. 
Seurat su 1.6. klo 16 ry:llä, K 
Kämäräinen ja A Vatanen. 
Rantsila: Ompeluseurat pe 
23.5. klo 19 ry:llä. Kevätjuh-
la to 29.5. klo 13 ry:llä, Erk-
ki Alasaarela. Seurat su 1.6. 
klo 17 ja klo 18.30 srk-talossa. 

Sanajumalanpalvelus su 
25.5. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Timo Juntu-
nen, kanttorina Sinikka 
Stöckell. Suora lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi.
Helatorstain sanajuma-
lanpalvelus 29.5. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Timo 
Juntunen, kanttorina Si-
nikka Stöckell.
Koulun kevätkirkko la 
31.5. klo 8.45 kirkossa. 
Toimittaa Pekka Kinnu-
nen, kanttorina Kaisamar-
ja Stöckell.
Sanajumalanpalvelus su 
1.6. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Pekka Kinnunen, 
kanttorina Kaisamarja 
Stöckell.

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

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. Siipi kesälomalla 29.5. alkaen.

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!

Laulamme yhdessä pe 23.5. klo 12–13, Siipi, lähe-
tyksen puoti ja paja. Kevätlauluja ja -virsiä, Sanna 
Leppäniemi. 
 

Puttaan Tuvan avoimet ovet pe 23.5. klo 11–14.  Keit-
tolounaspäivä, jauhelihakeitto, aterian hinta 5 €. Ter-
vetuloa päiväkahville tai -teelle ja tapaamaan toisia 
Tuvalle tulijoita. Avoimet ovet jäävät kesätauolle ja 
jatkuvat syyskuussa. Puttaan Tuvan pitäjät kiittävät 
kävijöitä kuluneesta kaudesta.

Remonttiale toukokuun ajan: 
English Service on Sunday 25th of May at 4 pm. in St. 
Luke's Chapel. Sunday school for children. 
Englanninkielinen messu (saarna myös suomeksi) su 
25.5. klo 16 Pyhän Luukkaan kappelissa. Kaksikielinen 
pyhäkoulu lapsille.
English Service on Sunday 1st of June at 4 pm. in St. 
Luke's Chapel. Sunday school for children. 
Englanninkieliset seurat su 1.6. klo 16 Pyhän Luukkaan 
kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu lapsille.

Kansainvälisyys

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Nuorten aikuisten raamis to 22.5. klo 18–19.30, Van-
ha pappila, Jössensali. 
Kolomio pe 23.5. ja 30.5. klo 16.30–18, Dom second 
hand, Asemakatu 6. Tule istahtamaan hetkeksi, rupat-
telemaan ja halutessasi askartelemaan Kolomioon! 
Tuomioklubi pe 23.5. klo 19–23.59, Keskustan seura-
kuntatalo. Yökahvila joka toinen perjantai, parittomilla 
viikoilla. Ilta sisältää keskustelua, rentoa yhdessäoloa, 
herkkuja ja musiikkia. 
Nuorten aikuisten ilta ti 27.5. klo 18 Vakkurilassa. Illas-
sa pientä tarjoilua, hartautta ja yhdessä tekemistä. Li-
sätiedot Elisa Manninen p. 050 5133 225 tai elisa.man-
ninen@evl.fi.
Lenkkiryhmä to 29.5. klo 18, Keskustan seurakuntata-
lo. Torstaisin parillisilla viikoilla klo 18–20. Käymme tun-
nin reippailulla, jonka jälkeen nautimme iltapalasta ja 
hartaudesta. Tervetuloa! 

JäRJESTöT
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat to 
22.5. klo 19, Retkiseurat, kysy paikka Johannalta puh. 
040 7071 681.
OPKOn kesäraamis, ti 27.5. ja ti 3.6. klo 18.30, Torika-
tu 9 A 32. 

Erityisdiakonia
KEHITySVAMMAISET
Jumalanpalvelus pe 23.5. klo 13, Tahkokangas, juh-
lasali. 
Olkkari-ilta ke 28.5. klo 17. Kehitysvammaisille nuorille 
aikuisille (18–40-v.). Mennään keilaamaan. Tarkemmat 
tiedot Anne Kellokumpu, p. 040 5156 935

KuuLOVAMMAISET
Hyvä tietää -luento pe 23.5. klo 9.30, Keskustan seu-
rakuntatalo. Kokoonnumme poikkeuksellisesti pienes-
sä seurakuntasalissa! Järjestösuunnittelija Jukka Tau-
riainen kertoo Parkinsonin tautiin liittyvistä asioista.
Kuurojen eläkeläisten päiväpiiri ke 28.5. klo 13, Kes-
kustan 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.
Hietasaaren kesäilta to 5.6. klo 17, Hietasaaren leirikes-
kus. Yhdessäoloa ulkona, hartauas, makkaranpaistoa ja 
kahvitarjoilu. Sateella olemme sisätiloissa.

NäKöVAMMAISET
Näkövammaisten ja läheisten lenkki-ja saunailta
torstaina 22.5. klo 17–20 Lämsänjärven leirikeskukses-
sa, Hiihtomajantie 2. Lähdetään aluksi kimppalenkil-
le, mahdollisuus saunoa ja uida. Iltapalaa, makkaran-
paistoa ja rentoa yhdessäoloa. Illan päätteeksi iltahar-
taus. Opasystävä  on parkkipaikalla vastassa klo 16.40 
alkaen.

päIHDETyö
Päihdetyöntekijän päivystys tiistaisin klo 9–11, Dia-
koniset erityispalvelut, Puusepänkatu 4, 2. kerros.

Kesäkahvila 
Cafe Krypta ja pieni käsityöpuoti avoinna 26.5.–29.8. 
ma–to 10–20 ja pe 10–15 Oulun tuomiokirkon kryp-
tassa. Hyvää kahvia ja teetä, sekä joka päivä nuorten 
leipomia makeita ja suolaisia kahvileipiä. 

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.

Raamattu- ja rukousilta ti 
27.5. klo 18 Eila Ranta-Suo-
melalla, Pölläntie 38.
Kirkkovaltuuston kokous ti 
27.5. klo 18.30 srk-salissa.

Päiväkerhon 
ja kaverikerhon 

kesäkerho-
päivät 

torstaisin 5.6. ja 12.6. 
klo 10 alkaen. 

Omat kerhoeväät 
mukaan. 

Ulkoilua, pihaseikkailua, 
pelejä ja muuta 

mukavaa.

Perinteiset

Sepän seurat
Helatorstaina 29.5. klo 10
Yli-Iin kirkossa ja Hökän pirtissä 

Ohjelma:
klo 10 Messu kirkossa, toimittaa Tuomo Ruuttunen
 avustaa Sauli Typpö, kanttorina Anja 
 Hyyryläinen, Oulun Seudun Virsikuoro, 
 joht. Mervi Kyrki
klo 11.30  Ruokailu Yli-Iin seurakuntatalolla
klo 12.30   Seurat kirkossa, Sauli Typpö, Pasi Kurikka
klo 14   Kahvi ja seurat Hökän pirtissä, Satu Saarinen,
 Tuomo Ruuttunen, Toivo Hyyryläinen
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Tuunanten Tansaniaan ja 
ommellen orpokotiin 
kummipäivä pe 6.6. klo 10 alkaen. 

Talkoillaan kesän kummikioskiin 
myytävää yhdessä tai omia töitä 

saa tuoda myytäväksi. Myös 
koululaisille askartelupuuhaa 

– tulkaa mukaan! 
Talkooruokailu ja kahvit.

Perhekerho to 22.5. klo 10 
alkaen pikkukirkolla kirkos-
sa. Tämä on kevään viimei-
nen perhekerho.
Rippikouluilta omalle ryh-
mälle to 22.5. klo 18 kirkos-
sa, leiri-info.
Raamattuilta to 22.5. klo 
18.30 srk-talossa, tutkitaan 
Apostolien tekojen 7.lukua.
Friday Club pe 23.5. klo 18 
srk-talossa. 0.–4.-luokkalai-
sille monenlaista ohjelmaa, 
raamattuopetusta sekä nyyt-
tärit.
Limingan seudun musiikki-
opiston oppilaiden kevät-
konsertti ma 26.5. klo 18 srk-
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www.hailuodonseurakunta.fi
lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma, ke, pe 
klo 9–14

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

eurakunnissa tapahtuu 22.5.–5.6.2014

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Kirkkoherran puhelinpäivystys 
maanantaisin klo 9–13, p. 040 7430 371.

Diakonissan puhelinpäivystys 
maanantaisin klo 9–11, p. 040 7430 382.

Pyhäkoulukirkko (sjp) su 
25.5. klo 12 kirkossa. Toi-
mittaa Markku Tölli ja 
kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen. 
Helatorstain messu to 
29.5. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Olavi Palovaara, 
kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen, kuoro 
avustaa.
Sanajumalanpalvelus su 
1.6. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Markku  Tölli ja 
kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen.

Lasten päiväkerhot kesätau-
olla, mutta tervetuloa vielä 
pikkukirkkoon to 22.5. klo 10.
Pikkukirkko to 22.5. klo 10 
kirkossa. Kaikkien lasten yh-
teinen keväinen kirkkohetki. 
Pikkukirkon jälkeen perhe-
kerho srk-talossa.

Kastettu: Nea Janika Kinnunen (Piippola), 
Kerttu Maia Orvokki Näpänkangas (Kestilä), 
Jani Markus Karppinen (Kestilä).
Kuollut: Aili Inkeri Väyrynen 85 (Kestilä), 
Teuvo Johannes Lampela 74 (Rantsila).
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Jumalanpalvelukset
Messu su 25.5. klo 10 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina Veijo Kinnunen.
Messu Su 25.5. klo 10 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Saila Karppinen, kanttorina Arja Leinonen. 
Kirkon jälkeen lähetystilaisuus seurakuntatalossa, 
vieraana nimikkolähetti Keski-Aasiasta.
Pihakirkko su 25.5. klo 13 Piippolan pappilan niemessä. 
Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina Unto Määttä. 
Seurakuntakodin lähistölle tehdyn polun 
käyttöönottojuhla. Kirkkokahvit lähetystyön hyväksi.  
Messu helatorstaina 29.5. klo 10 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Matti Nuorala, kanttorina Unto Määttä. 
Herättäjän päivä. Tarjoilu ja seurat seurakuntakodissa, 
Matti Nuorala ja Martti Arkkila.
Messu helatorstaina 29.5. klo 10 Pulkkilan kirkossa.
Toimittaa Martti Arkkila. Kanttorina Arja Leinonen,
avustaa Pulkkilan Stellat.
Messu helatorstaina 29.5. klo 10 Pyhännän kirkossa.
Toimittaa Saila Karppinen, kanttorina Veijo Kinnunen.
Messu helatorstaina 29.5. klo 13 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Saila Karppinen. Kanttorina Unto Määttä,
avustaa kirkkokuoro.
Messu helatorstaina 29.5. klo 19 (huom. kellonaika)
Rantsilan kirkossa. Toimittaa Martti Arkkila, 
kanttorina Arja Leinonen.
Sanajumalanpalvelus su 1.6. klo 10 
Pulkkilan kirkossa. Toimittaa Martti Arkkila, 
kanttorina Unto Määttä.
Sanajumalanpalvelus su 1.6. klo 13 (huom. kellonaika)
Rantsilan kirkossa. Toimittaa Martti Arkkila, 
kanttorina Arja Leinonen.
Iltakirkko su 1.6. klo 19 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Tero Väisänen, kanttorina Veijo Kinnunen.

Kylvöjen siunaus
Pyhäntä: To 22.5. klo 10 Pekka Kemppaisen pellolla Tavastkengällä, Martti Arkkila 
ja Veijo Kinnunen. Pelto sijaitsee Pyhännän joen jälkeen heti vasemmalla. Kylvön 
siunauksen 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. kirkkoherranvi-
rastoon p. 040 552 8989. 
Ajoreitti: Rantsilan seurakuntatalo klo 7.00, Kestilän 
kirkon parkkipaikka klo 7.30, Pulkkilan seurakuntatalo 
klo 8.00, Piippolan kirkon parkkipaikka klo 8.10 ja Py-
hännän seurakuntatalo klo 8.30. 

talossa. 
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 28.5. klo 14.
Haudanhoitosopimuksia 
tehdään toukokuun ajan. So-
pimuksia voi tehdä käymällä 
virastossa tai p. 044 7750 600.
Virasto suljettuna ma 26.5. 
sekä 2.–6.6. Puhelimeen py-
rimme silti vastaamaan tuo-
na aikana mahdollisuuksien 
mukaan p. 044 7750 600.
Rauhanyhdistys: Raamattu-
luokkalaistenretki 23.–24.5 
lähtö ry:ltä klo 17. Su 25.5. 
klo 12 pyhäkoulukirkko ja klo 
17 seurat ry:llä. Pe 30.5. klo 19 
nuortenilta Pitkäsellä. 

Kirppari-, kierrätys- 
ja myyjäispäivä 
tiistaina 10.6. Rantsilan 
seurakuntatalolla.
Tule myymään, ostamaan 
ja tekemään löytöjä. 
Pöytävaraukset 
p. 044 5181 171 / 
Eeva-Liisa Kekkonen. 

Ilmoittautumiset 
syksyn 

päiväkerhoihin
2.6.–22.8. 

osoitteessa www.
siikalatvanseurakunta.fi.  

Lapsi- ja perhetyö 
toivottaa oikein 

hyvää kesää!

Koululaiskirkot
Ke 28.5. klo 10 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina 
Veijo Kinnunen.
Pe 30.5. klo 9 Kestilän kirkossa. Toimittaa 
Saila Karppinen, kanttorina Arja Leinonen.
Pe 30.5. klo 8.20 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila. Kanttorina Veijo Kinnunen, 
avustaa lapsikuoro.
Pe 30.5. klo 12 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Saila Karppinen, kanttorina Arja Leinonen. 
Pe 30.5. Pulkkilan kirkossa, 
klo 10.15 yläkoulu ja lukio sekä klo 11.15 alakoulu. 
Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina Unto Määttä.

Limingan seudun 
musiikkiopiston oppilaiden

kevätkonsertti 
maanantaina 26.5. klo 18 

seurakuntatalossa. 
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Ahkeria käsiä Piilin pirtissä ompeluseuroissa. Kiitokset kevään aikana 
ompeluseurojen järjestäjille ja osallistujille - chimes-kellosarjamme 
täydentyy syksyksi!

K a i s a ma r ja  St ö c ke l l
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www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe 
klo 9–15
ke klo 9–14 ja 16–18
p. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500
 
Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
aukioloajat:
ma–ti ja pe klo 9–15,
ke klo 9–14 ja to klo 
9–17. Kesäaikaan 
(1.6.–31.8.) ma–ti ja
pe klo 10–15, ke klo 
10–14, to klo 10–17.
 
vt. kirkkoherra 
Vesa Äärelä
p. 040 7703 819
taloustoimisto
p. 040 7790 279
 
www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele
 
Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

konsertti ma 2.6. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Kirpputori Ilonpisara avoinna 
ti ja to klo 14–17 ja la klo 10–13. 
Varhaisnuorten leiri 4.–7. 
-luokkaisille 16.–18.6. Leiri-

keskus Luurinmutkas-
sa Utajärvellä. Hin-

ta 51 € sis. matkat, 
majoitus, ohjel-
ma, materiaalit 
ja ruokailut.
Varhaisnuorten 

leiri 1.–3. -luok-
kalaisille 18.6.–19.6. 

Leirikeskus Luurinmut-
kassa Utajärvellä. Hinta 34 € 
sis. matkat, majoitus, ohjel-
ma, materiaalit ja ruokailut. Il-
moittautumiset 1.6. mennes-
sä www.kempeleenseurakun-

Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. Kevään 
viimeinen nuttukerho 26.5.
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Pietun pianokoulun oppilas-

Perhemessu su 25.5. klo 
10 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa 
Juha Maalismaa, avustaa 
Olli Seikkula, diakoni Ma-
tias Jurmu, kanttori Mar-
jo Irjala. Musiikkiavustus 
Erja Anttila, marimba, Ol-
li Seikkula, kitara ja Var-
haisnuorten kuoro.
Helatorstain messu 29.5. 
klo 10 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, avus-
taa Teemu Riihimäki, dia-
koni Pia Rättyä, kanttori 
Pirjo Mäntyvaara. Musiik-
kiavustus Erja Anttila, ma-
rimba, Olli Seikkula, kita-
ra. Uusien työntekijöiden 
työhön siunaaminen.
Messu su 1.6. klo 10 Van-
hassa kirkossa. Toimittaa 
Teemu Riihimäki, avustaa 
Jouni Salko, diakoni Elisa 
Iso-Junno, kanttori Pirjo 
Mäntyvaara. Tapulikahvit 
messun jälkeen kirkkotar-
hassa.
Kuuntele Pyhän 
Kolminaisuu-
den kirkon ju-
malanpalve-
lukset suorana 
netistä: www.
kempeleenseu-
rakunta.fi

Kesäajan 
julistus 

keskiviikkona 28.5. 
klo 18 

Kauppakeskus 
Zeppelinissä.

ta.fi/ilmoittautuminen.
Nuoret: Nuorten ilta to 22.5. 
klo 19 Vanhassa pappilassa. 
Kastetut: Hugo Arto Adolf 
Tahkola, Venla Hilda Annii-
na Rytky, Isabel Fiina Estel-
le Ahola.
Vihitty: Iiro Taneli Nikula ja 
Jonna Marjukka Takkula.
Kuollut: Pasi Juhani Huttu-
nen 44.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Kevätseurat su 25.5. klo 
13 ry:llä, klo 18 iltamessu Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa (kuunneltavissa seurakun-
nan nettisivuilta). Seurat to 
29.5. klo 16 ry:llä. Seurat su 
1.6. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Ke-
vätjuhla su 25.5. klo 14 ry:llä.

ryhmä. Kesän alkajaiset seu-
rakuntatalolla. Mukana Ma-
rika Kamps, p. 044 7521 243 
ja Maire Taikina-Aho, p. 050 
4302 023.
Juustokeittoa myytävänä 
seurakuntatalolla 19.6. klo 

17. Hinta 7 € litral-
ta. Ennakkotila-

ukset, p. 044 
7521 235.
Partio: 19.–
25.5. Mark-
ku Korho-
nen vuosi-
lomalla. Ke 

30.5. Päivystys 
Partiotoimistos-

sa klo 14–16.  Ke 
4.6. Päivystys Partio-

toimistossa klo 14–16. Ko-
kous 2. suurjuhlaan lähtevil-
le Kotikololla klo 18–19. Lisä-
tiedot: www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka (5.–6.) pe 23.5. klo 
18.30 ry:llä. Kevätjuhla su 
25.5. klo 14 Limingan kirkossa. 
Seurat su 1.6. klo 16 ja 17.30 
ry:llä.

Ystävärengas Alatemmek-
sen vanhainkodilla to 22.5. 
klo 14. Mukana Marja-Liisa 
Hautamäki.
Puuro-aamiainen tarjolla 
eurolla seurakuntatalolla pe 
23.5. klo 9–10.30, tervetuloa 
syömään ja juttelemaan!
Ystävärengas Limingan vuo-
deosastolla ti 27.5. klo 13. 
Mukana diakonissa Marika 

Kastettu: 
Aate Benjam Niemi-
Korpi,  Onni Olavi Pätsi.
Avioliittoon vihitty: 
Ellamari Annika (Puoskari) 
ja Ossi Matias Kiuru. 
Kuollut: 
Helmi Aino Niemelä 83.

Suvivirren sunnuntain 
messu su 25.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittavat Aino 
Pieskä ja Ilkka Tornberg, 
kanttorina Mika Kotkaran-
ta. Avustajina Kirkonkylän 
vapaaehtoiset. Messun ai-
kana lapsille pyhäkoulu kir-
kossa. Messun jälkeen eh-
toollinen Niittypirtillä.
Gospelmessu helators-
taina 29.5. klo 12 kirkos-
sa. Toimittavat Kimmo He-
lomaa, Kirsi Junnonaho ja 
Maria Pohjola. Isosten siu-
naus tehtävään.
Messu su 1.6. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Marja-
Liisa Hautamäki, kanttori-
na Hanna Korri. Avustajina 
partiolaiset.

Kamps.
Siioninvirsiseurat ti 27.5. 
klo 18 Kerttu ja Vilho Weis-
senfeltin kodissa, Karintie 16 
D 14.
Tänä vuonna 70 vuotta 
täyttävien juhla seurakun-
tatalolla ke 4.6. klo 
12. Kakkukahvien 
lomassa yhteis-
tä ohjelmaa.
Puoliso tai 
ystävä mu-
kaan. Ilmoit-
tautuminen 
28.5. men-
nessä p. 044 
7521 226.
Esikoislestadio-
laisten seurat to 
29.5. klo 14–17 seurakunta-
talolla.
Leivonnaisia myytävänä 
Perjantai-pullassa 30.5. klo 
14 alkaen S-marketin edes-
sä niin kauan kuin tavaraa 
riittää.
Hyvänmielen päiväkahvit 
ti 3.6. klo 12. Mielenterveys-
kuntoutujien avoin vertais-

Senioripysäkki 
keskusteluryhmä 

aloittaa syksyllä 2014
Matka omaan itseen…

Haluatko pysähtyä itsesi äärelle
luottamuksellisessa keskusteluryhmässä

Ryhmä on suunnattu hiljattain 
eläkkeelle jääneille tai pian jääville.

•  ryhmä (6–8 henkilöä) kokoontuu keskiviikkoisin 
tai torstaisin seurakuntatalolla klo 9.15–10.45 
kerran viikossa 14 kertaa 4.9. alkaen.

•  ryhmästä kiinnostuneet haastatellaan 
henkilökohtaisesti ennen ryhmää.

•  ryhmään valitulta odotetaan sitoutumista 
osallistumiseen.

•  ryhmän ohjaajana toimii esh-diakonissa  
Sinikka Ilmonen, p. 044 7521 226. 

•  jos asia kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä, 
mielellään 3.7. mennessä.

Häämusiikki-ilta
torstaina 22.5. klo 18 Vanhassa kirkossa.

Suunnitteletteko kirkkohäitä? Häämusiikki-illassa 
on mahdollista tutustua vihkitilaisuuksien 

häämarsseihin, virsiin ja lauluihin. Kanttori, pappi ja 
suntio kertovat myös muista kirkkohäiden järjestelyistä. 

Sydämellisesti tervetuloa!

Seurakuntaretki Hengen uudistuksen 
kesäjuhlille Kalajoelle 1.–3.8. 
Retken hinta n. 90 € (sis. bussikyydin ja majoituksen Hos-
tel Retkeilijässä 2 hengen huoneissa, sis. aamupalan).  Li-
sätiedot ja ilmoitt. 16.6. mennessä www.kempeleenseu-
rakunta.fi/ ilmoittautuminen tai arkisin klo 9–15 p. 044 
7790 016.

Seurakunnan kesäkauden avajaiset 
Seurakunnassa vietetään helatorstaina 29.5. kesäkauden 
avajaisia. Tilaisuus alkaa Keskustan srk-talolla klo 14.
Avajaispäivänä tarjotaan osallistuneille mehua ja makka-
raa sekä kakkukahvit. Vieraat voivat tutustua seurakun-
tataloon ja jutella seurakunnan työntekijöiden kanssa. 
Kesäkauden avajaiset on tarkoitettu kaikille, myös heille,  
jotka eivät ole kirkon jäseniä. Avaispäivä päätetään klo 
15.30 ”Suvivirsi” -yhteislaulutilaisuuteen.
Kesäajan julistus keskiviikkona 28.5. klo 18 Kauppakes-
kus Zeppelinissä.

Lapaskilpailuun 
tuli yhteensä 16 mallia, joista 5 on valittu yleisöäänes-
tykseen. Voit antaa oman äänesi suosikkimallillesi 21.–
29.5. kirkkoherranviraston aulassa. Mallit ovat nähtä-
vissä äänestyspaikalla. Samana ajankohtana on mahdol-
lista äänestää myös seurakunnan nettisivuilla (linkki etu-
sivulla). Voittajalapasesta tulee Kempeleen seurakunnan 
myyntituote, jota myydään lähetystyön hyväksi.

Tupoksen kesäkahvila 
aloittaa jälleen Vanamossa keskiviikkoisin klo 10–12 
kesä- ja heinäkuun ajan (4.6. alkaen). Olet lämpimästi 
tervetullut yksin tai lasten kanssa! Leppoisaa jutuste-
lua yhdessä kahvin ja pullan kera! Tervetuloa!

Poikkeuksellisesti 9.7. kahvilaa ei pidetä, vaan 10.7. on 
kesäkirkko koko perheelle Limingan srk-talolla klo 10.

Perinteinen suvivirren 
sunnuntain messu 
ja pyhäkoulu Limingan kirkossa 25.5. klo 10. 

Tule mukaan 
laulamaan 
suvivirttä!

Kauden 
2014–2015

 päiväkerhoihin ilmoit-
tautuminen toukokuun 
aikana osoitteessa www.

liminganseurakunta.fi
Lisätietoja: 

044 7521 230 / 
Tuija.
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Kempeleen seurakunta järjestää 1.–4.-lk:n oppilaille 
(kevään 2014 luokka-asteen mukaan)
Kesäkerhotoimintaa
2.–27.6. ja 28.7.–7.8. Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa ja Keskustan seurakuntatalolla.
Kerhoihin ei ole ennakkoilmoittautumista, eikä kerhois-
ta peritä osallistumismaksua. Kerholaisella tulee olla 
omat eväät mukana, kerhopisteissä on jääkaapit ja mik-
roaaltouuniit ruuan säilyttämiseen ja lämmittämiseen. 
Huoltajan tulee käydä ensimmäisellä kerhokerralla tuo-
massa kerholainen ja täyttämässä henkilötietolomake. 
Kerhoissa ulkoillaan paljon ja toimitaan lapsilähtöisesti 
ajatellen sitä, että lapset ovat kesälomalla. Ohjattua toi-
mintaa tarjotaan päivittäin. Lisätietoja kerhoista voi ky-
syä Saija Kivelältä, p. 040 7790 375 tai saija.kivela@evl.fi.

Kesäiset perhekahvilat
Keskustan seurakuntatalolla ke klo 9.30–11:  
4.6., 11.6., 18.6., 25.6., 6.8., 13.8., 20.8. ja ti 26.8.  
Kokkokankaan srk-keskuksessa to klo 9.30–11: 
5.6., 12.6., 19.6., 26.6. ja ke 6.8., 13.8., 20.8. ja ti 26.8.

Lämpimät kiitokset kaikille 
hautausmaatalkoisiin osallistuneille!

Kesäajan julistus keskiviik-
kona 28.5. klo 18 Kauppa-
keskus Zeppelinissä.
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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: 
Mella Eila Anneli Arola, 
Aatu Esaias Kyllönen, 
Kasper Eevert Ervasti.
Kuollut: 
Aili Inkeri Väyrynen 85.

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

p. (08) 5640 600
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611
Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Kastettu: Eetu Vilho 
Kristian Kauppinen, Nelli 
Laura Vilhelmiina Markus, 
Onni Juhani ja 
Iivo Kullervo Kuisma.
Avioliittoon vihitty: 
Aleksi Sakari Tuomela ja 
Iina Anneli Ylikoski.

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 
Montan leirintäalueella 
(Kieksintie 209 ). Tutustutaan 
kunnostettuun Lemmenpol-
kuun, saunotaan ja paiste-
taan makkaraa!
Iltahartaus to 22.5. klo 19 
Rokualla, Jouni Heikkinen.
Hartaus pe 23.5. klo 13 Päi-

väkeskuksessa, Tarja Pyy.
Siioninvirsiseurat ti 27.5.klo 
18 Koortilassa. Pihaseurat 
ja makkaranpaistoa, Jouni 
Heikkinen.
Niittypirtin seurakuntapii-
ri ke 28.5.  klo 13, Tarja Pyy, 
Hanna Kaisto-Vanhamäki.
Rukouspiiri ke 28.5. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Kirkkovaltuuston kokous 
ke 28.5. klo 18 seurakunta-
talossa.
Hartaus ti 3.6. klo 13.30 Pu-
hakan palveluasunnoilla, klo 
14 tk-sairaalan b-osastolla 

Messu su 25.5. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimit-
taa Outi Pohjanen, kant-
tori Eeva Maija Sorvari. 
Avustaa Johanna Ranta-
la. Isosten tehtävään siu-
naaminen.
Maakirkko su 25.5. klo 
12 Metsästysmajalla, Län-
nentie. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttori Eeva 
Maija Sorvari.
Helatorstain messu to 
29.5. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Outi Poh-
janen, kanttori Eeva Mai-
ja Sorvari.
Maakirkko to 29.5. klo 
13 Röön Retretissä Suuta-
rinkylässä. Toimittaa Ou-
ti Pohjanen, kanttori Ee-
va Maija Sorvari.
Sanajumalanpalvelus su 
1.6. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Timo Lii-
kanen, kanttori Eeva Mai-
ja Sorvari.
Messu su 8.6. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, kanttori 
Eeva Maija Sorvari. Vuo-
den 1964 rippikoululais-
ten kirkkopyhä. Ruokai-
lu ja rippikoulumuistelot 
srk-talolla.

Tuomasmessu su 25.5. 
klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Simo Pekka Pekka-
la, kanttori Ossi Kajava, 
kirkkokuoro ja soitinryh-
mä. Messun jälkeen kirk-
kokahvit ja lähetysvartti 
seurakuntatalossa.
Helatorstain messu to 
29.5. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Jouni Heikkinen, 
saarna Tarja Pyy, kantto-
ri Ossi Kajava.
Sanajumalanpalvelus su 
1.6. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Jouni Heikkinen, 
kanttori Ossi Kajava.

Seurakuntakerho ti 27.5. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Nuttupiiri ti 27.5. klo 17 srk-
talon takkahuoneessa.
Synttärit tänä vuonna 3 
vuotta täyttäville ti 27.5. klo 
18.30 Tyrnävän srk-talolla.

klo 11.15 Temmeksen kirkos-
sa sekä la 31.5. klo 9.15 Tyrnä-
vän kirkossa.
Hartaus ma 2.6. klo 14 Koto-
lassa.
Nuoret: Rippikouluryhmä II 
teemailta to 22.5. klo 17 Tyr-
nävän srk-talon takkahuo-
neessa. KesäNuortenilta ke 
4.6. klo 18 Temmeksen srk-
talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Su 25.5. seurat klo 14 Lepo-
lassa ja kevätjuhla klo 16 Tyr-
nävän kirkossa. Seurat su 1.6. 
klo 16 Tyrnävän kirkossa.
Murron rauhanyhdistys: Ke-
vätjuhla su 25.5. klo 14 ry:llä.

ja klo 15 ryhmäkodissa, Tar-
ja Pyy. 
Hartaus ke 4.6. klo 14 Koivu- 
ja Tähtikodeissa ja klo 15 Ran-
takodissa, Jouni Heikkinen.
Ehtoolliskirkko to 5.6. klo 
13.30 Mikevan palveluko-
deissa, Jouni Heikkinen.
Lapset ja perheet: Päivä-
kerhojen päättärit ma 26.5. 
klo 9 Koortilassa. Perheker-
holaisten retki Angry Birds 
Activity Parkkiin Vuokattiin 
ti 27.5. Linja-auto srk-talolta 
tasan klo 9, paluukyyti läh-
tee Vuokatista klo 16. Liput 
19 € (S-etukortilla 17€), lap-

Kuorojen 

    sävelhartaus
torstaina 22.5. klo 19 Tyrnävän kirkossa.

Mukana seurakunnan kirkkokuoro ja lapsikuoro 
sekä oulunsalolainen naiskuoro Aava. 

Iltahartaus Timo Liikanen.

Vanhusten leiripäivä 
torstaina 5.6.
Lähtö klo 9 Tyrnävän srk-talolta ja paluu klo 16 men-
nessä. Temmesläisille voidaan järjestää erikseen kulje-
tus. Osallistumismaksu 5 euroa, sis. kyydin, ruoan, kah-
vin ja ohjelman. Ilmoittautuminen 2.6. mennessä kirk-
koherranvirastoon, p. (08) 5640 600.

Äitien ja tytärten ilta
maanantaina 16.6. klo 18–21
Ilta 10–17 vuotiaille tyttärille ja heidän äideilleen sisäl-
tää yhteistoimintaa, rentoutumista, saunomista, ilta-
palaa kodalla ja hemmottelua. Ilta on maksuton! 
Ilmoittautumiset www.seutunappi.fi/tyrnava 9.6. 
mennessä. Illan järjestelyistä vastaa kunnan ja seura-
kunnan nuorisotyö. Lisätietoja: Johanna Rantala, p. 
044 7372 632.

Peli-ilta 
torstaina 5.6. klo 18. Kesän ensimmäisessä peli-illassa 
pelaillaan hyvällä huumorilla jalkapalloa! Muilla ker-
roilla laji vielä avoinna. Ehdota pelilajia ja tule mu-
kaan! Saavu Tyrnävän srk-talon kerhohuoneelle hyvis-
sä ajoin. Siirrymme yhdessä pelipaikalle.

Yhteisvastuukeräyksen 
kiitosjuhla
Tyrnävän seurakunta kutsuu kaikkia Yhteisvastuukerä-
yksessä mukana olleita vapaaehtoisia kiitosjuhlaan seu-
rakuntatalolle maanantaina 26.5. klo 18. Tarjolla on il-
tapalaa, musiikkipitoista ohjelmaa ja tietoa keräystu-
loksesta.
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Tapahtumia Kesäkodilla
Kolmikannassa, Kylmäläntie 55

Haudanhoitosopimuksia 
tulevalle kesälle sekä 5 tai 10 vuodeksi
tehdään toukokuun loppuun saakka 

seurakunnan taloustoimistossa p. (08) 5331 174.
 

Hoitokausi vuosittain 1.6.–31.8. Hautojen kasteluso-
pimuksia tehdään 6.6. asti. 

Lisätietoa haudanhoidon sisällöstä ja maksuista löy-
tyy osoitteesta www.muhoksenseurakunta.fi 

Viisikielinen Lauluilta 
torstaina 12.6. klo 18 
Laitasaaren rukoushuoneella, Rantatie 190

Viisikielinen on Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon viidennen 
herätysliikkeen laulukirja - yli 
400 kauneinta ja koskettavinta 
hengellistä laulua. 
Yhdessä laulaen tutustumme 
uuteen, useamman herätys-
liikkeen yhteiseen laulukirjaan. 
Makkaranpaistoa ja kahvitarjoilu!
Tervetuloa!

     Muhoksen seurakunnan 
lähetys- ja musiikkityö

set alle 4-v. ilmaiseksi. Peril-
lä mahdollisuus maksulliseen 
ruokailuun, kyyti ilmainen. 
Ilmoittautuminen perhe-
kerhoissa tai Sirpalle, p. 050 
3093 565. Kommervenkkaa, 
vemmerkonkkaa – liikunta-
tapahtuma la 7.6. klo 10–13 
Ponkilassa. Paljon kivoja lii-
kuntajuttuja koko perheelle. 
Perheretki Angry Birds Ac-
tivity Parkkiin Vuokattiin la 
14.6. Tarkemmat tiedot kou-
luissa ja kerhoissa jaetusta 
kesäesitteestä tai seurakun-
nan kotisivuilta, jossa myös 
ilmoittautuminen.
Rippikoulut: Päivärippikou-
lun oppitunnit 2.–6.6. klo 
10–15 Koortilassa, konfir-
maatio su 8.6. klo 10 kirkos-
sa. Kesä I -rippikoulun päivä-
jakso 4.–6.6. klo 9–14 srk-ta-
lon rippikoulusalissa. 
Partio: Muhoksen Metsän-

kävijöiden kauden päätös-
tilaisuus partiolaisille per-
heineen to 29.5. klo 18–
19.30 Muhoksen golfkentäl-
lä, Golffarintie 60. Mahdol-
lisuus kokeilla golflyöntejä.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Viisikielinen–lau-
luilta to 12.6. klo 18, Jou-
ni Heikkinen, Anja Hämäläi-
nen, Ossi Kajava.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: To 22.5. klo 18.30 om-
peluseurat ry:llä. Pe 23.5. 
klo 18.30 sisarpiirin retki. Su 
25.5. klo 14 kevätjuhla ry:llä. 
Su 1.6. klo 17 seurat ry:llä. To 
5.6. klo 19 nuotioilta Marjat-
ta ja Ahti Pitkäsellä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: La 24.5. klo 18 ja su 
25.5. klo 12 ja 18 kevätseu-
rat ry:llä. 

Aamukammari ke 28.5. ja 
4.6. klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Hartaus ke 28.5. klo 15 Vil-
la Tyrnissä.
Koulun kevätkirkko pe 30.5. 
klo 11.15 Temmeksen kirkossa.
Koulun kevätkirkko pe 30.5. 
klo 9.15 Tyrnävän kirkossa ja 
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Kell’ onni on, se onnen kätkeköön. Kell aarre on, 
se aarteen peittäköön. Näin varoittavasti kir-
joitti Eino Leino runossaan Laulu onnesta. Pe-
rusteluna Leino riimittelee: Ei onni kärsi kat-

seit’ ihmisten.
Kaikki tietävät, mitä kannattaa tehdä, jos saa lot-

tovoiton. Siitä ei tule hiiskua halaistua sanaa kenel-
lekään. Täytyy elää yhtä visusti kuin ennenkin, ehkä 
uuden talvitakin voi ostaa.

Jos muut saavat lottovoitosta vihiä, onnellisuus 
karkaa kauas. Enää et voi tietää, kuka todella on ystä-
väsi ja kuka vain onnesi onkija.

Jos erehtyy ruokatunnilla sanomaan työkavereil-
leen ääneen: ”Meidän perheessä on oltu tosi tervei-
nä tänä keväänä”, saattaa saada kehotuksen koputtaa 
puuta. Muussa tapauksessa möläytys voi poikia oikein 
kunnon influenssan heti seuraavalla viikolla.

Onnen hehkuttamisesta säätää jo draaman kaari.
Otetaanpa esimerkki, joka voisi olla länsimaisesta 

elokuvasta tai sarjasta. Nuori nainen hakee opiskele-
maan lakia ja on varma sisäänpääsystään. Hän ker-
too iloisena ystävilleen, että päivänä minä hyvänsä 
yliopistosta saapuu hyväksymiskirje.

Kaikki osaavat arvata, että ei saavu. Ei ainakaan, 
ennen kuin nainen on nöyrtynyt ja käynyt pohjalla.

Sosiaalisessa mediassa vanha varovaisuus ei näytä 
pätevän. Omien kuulumisten päivitykset ovat usein 
täynnä sydämillä kuorrutettua arjen onnen heku-
mointia. 

Jonkin sortin selvitys tiesi kertoa, että Faceboo-
kissa julkaistu positiivinen päivitys aiheuttaa ketju-
reaktion ja saa muutkin julkaisemaan iloisia uutisia. 

Osassa vastapäivityksistä saattaa toki olla takana 
halu näyttää: ”Kyllä mullakin menee hyvin”. Toisaal-
ta kaverin positiivinen päivitys voi auttaa jotakuta oi-
keasti näkemään hyviä asioita myös omassa arjessaan: 
”Totta vie, kyllähän minunkin ukkoni kokkasi tänään 
ihan passelia ruokaa”.

Toisen alan tutkimuksen mukaan ihminen kokee 
esimerkiksi parisuhteensa hyvänä, mikäli se hänen 
mielestään on onnellisempi kuin muiden parisuhteet. 
Kärjistetysti ajateltuna jatkuvalla, vain aurinkoisen 
puolen kertomisella siis saattaa tehdä hallaa muiden 
suhdeonnelle.

Onneksi kukaan ei kauan jaksakaan 
uskoa jatkuvaa auvoa tihkuviin 
tilityksiin. Ripaus aitoa elä-
mänmakua ruusujen sekaan 
silloin tällöin, niin kiinnos-
tunut lukijakunta on taat-
tu. 

KAtI LuoMA

Sinappia

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

onnen kätkijät

M inna S o r va la

Sunnuntaiaamun juma-
lanpalvelus on pystyyn 
kuollut reliikki, pyhäin-
jäännös. Jos messu on 

kirkon sydän, se on sydän, jo-
ka ei lyö eikä hengitä”. 

Kai Sadinmaan (RT 19) mu-
kaan edellisen totuuden taus-
talla piilee pelko, ettei vain teh-
dä väärin, loukata niitä, jotka 
ovat jo omasta mielestään vah-
vassa uskossa. Sadinmaan mu-
kaan keskeisen sanoman, lä-
himmäisenrakkauden tilal-
le ovat astuneet pyhät esineet, 
muodot, rituaalit ja oppi.

Kun lukee rinnakkain Riitta 
Hirvosen Sinappia-kirjoituk-
sen samassa numerossa, saa kä-
sityksen, että perinteinen usko 
on tärkeintä ja kirkon kyljessä 
kyhnyttäminen on se tiemme, 

jota ei tarvitse vaihtaa.
Jospa saan kommentoida 

kumpaakin kirjoitusta Guru 
Prabhupadan sanoin:”On hy-
vin vaikeaa löytää ihmistä, jo-
ta Jeesus todella ohjaa. Kristityt 
ovat valinneet Jeesuksen Kris-
tuksen urakoimaan pois hei-
dän syntinsä. Uskonnostaan 
he sanovat: Meillä on oikein 
hyvä uskonto. Jeesus Kristus 
on kuollut meidän syntiemme 
tähden. Ah – mutta mitä he te-
kevät pahojen tekojensa an-
teeksiannon jälkeen? Seuraa-
vana päivänä he aloittavat uu-
delleen syntien tekemisen, he 
menevät kirkkoon, ripittäyty-
vät ja taas he ovat puhtaita, ei-
kä Jeesus saa ohjata heidän elä-
määnsä”.

Paha on ihmiskunnassa ai-

na ollut, eikä sitä voida kuitata 
pelkällä anteeksiannolla.

Hirvosta hirvitti nigerialai-
sen Boko Haramin järkyttävä 
toiminta pikkutyttöjen siep-
pauksessa. Tuollaisia asioita ei 
muuten korjata uskolla, vaan 
toiminnalla (vrt. Jaakob 2: 14–
18). Siihen uskon Sadinmaan-
kin tähtäävän. Helvetti on ole-
massa pahoja varten.

Kadotus on totta jo tässä ja 
nyt. Jokainen saarnamies, joka 
makeilee Jumalasta niin, että 
kieltää mahdollisuuden itsensä 
hukkaamisesta, profetoi omia 
uniaan, filosofoi entinen radi-
kaalipappi Terho Pursiainen.

 
RAuNo ARo
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Pahaa ei voi kuitata pelkällä anteeksiannolla

Kempeleen uusi hautausmaa etenee
Kempeleen Kokkokankaalla vietettiin viime viikolla uuden hautausmaan huoltorakennuksen harjannostajaisia.

Kempeleen Kokkokankaan 
hautausmaan urakka on 
edennyt huoltoraken-
nuksen harjannostajais-

vaiheeseen.
Seurakuntakeskuksen taakse, 

Köykkyrintien ja seurakuntakes-
kuksen väliin Kissaojan varrelle 
nouseva uusi hautausmaa toteu-
tetaan vaiheittain.

Kun hautausmaa on kokonai-
suudessaan valmis, hautapaikko-
ja on 5 400.

Ensi vaiheessa 3,3 hehtaarin 
alueelle tulee 650 arkkuhauta-
paikkaa ja 252 uurnahautapaik-
kaa sekä tuhkan sirottelualue.

Hautausmaalle on varattu 
kaikkiaan viiden hehtaarin alue. 
Koko laajuuteensa se tehdään sitä 
mukaa kuin on tarvetta. 

Hautapaikkojen tarve täyt-
tyy pitkäksi aikaa jo ensimmäi-
sen vaiheen 902 paikalla. Lisäksi 
tontin metsäinen maisema halu-
taan säilyttää niin pitkään kuin 

mahdollista.
– Hautausmaahanke on aika-

taulussa ja valmistuu 30.9. men-
nessä.  

– Käyttöönottosiunaus toimi-
tetaan piispantarkastuksen yhte-
ydessä keväällä 2015, jonka jäl-
keen hautausmaa on valmis otet-
tavaksi käyttöön, sanoo Kempe-
leen seurakunnan talousjohtaja 
Anneli Salo.

MINNA KoLIStAJA


