
Hoivatkaa, kohta 
poissa on veljet

  »  Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä | 
Hailuoto | Kempele | Liminka | Lumijoki | Muhos | Siikalatva | Tyrnävä Nro 16 23.–30.4.2015

108. vuosikerta

Muuan tuttu laulu kuullaan veteraanien hautajaisissa. Sitä harjoiteltiin 
Ylikiimingissä viime viikolla. » 12–13

Matti Helin 
kohtasi piispan 
Zeppelinissä

» 2–3

Pappien käsihygienia puhuttaa  » 24

P
ek

ka
 H

el
in

H
el

i 
V

äy
ry

n
en

El
si

 S
al

o
va

ar
a

Vaalitulos ei enteile
kirkkovastaisuutta 

     » 4–5

Siikalatvan uusi 
pappi ajaa satoja 
kilometrejä 
päivässä                       » 5

Ketunmaan koulun 
Hunajatassut 
juhli Virsivisassa        » 6

Tarinateatteri sai 
ihmiset avautumaan 
kirkonpenkissä         » 8

Onko siunattu koti 
helpompi myydä? 

 » 10

R
ii

tt
a 

H
ir

vo
n

en



2 Rauhan Tervehdys  |  Nro 16  |  23.–30.4.2015

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Luottamus on tärkeää hallitusneuvotteluissa. Tä-

tä lausetta on toistettu useasti viime päivinä.

Vaali-iltana Kirkkohallituksen kansliapääl-

likkö Jukka Keskitalo tviittasi: Luottamus on nyt 

uusi avainsana. 

Kirkon kansliapäällikölle sana luottamus on tut-

tuakin tutumpi, sillä luottamus on usein viljelty käsi-

te hengellisyydessä. 

Kristillisyydessä luottamus tarkoittaa luottamus-

ta elävään Jumalaan ja uskoa elämän merkityksel-

lisyyteen. 

Tämä ajatus johdattaa suo-

malaiset kipeän asian äärelle, 

josta Jukka Keskitalo puhuu 

haastattelussa sivuilla 4–5. 

Keskitalo perää vasta vali-

tuilta päättäjiltä aiempaa suu-

rempaa vastuun kantamis-

ta Euroopan pakolaisvirroista. 

Monien muiden tavoin häntä 

järkytti vaalipäivän uutinen, 

jonka mukaan peräti 700 laittoman siirtolaisen pelä-

tään hukkuneen Välimereen. 

Me suomalaiset kyselemme usein elämän tarkoi-

tuksen perään. Vastausta haetaan uskonnoista ja 

filosofioista. Merkityksen katoamista surraan inter-

netin keskustelupalstoilla.

Merkityksellistä elämää hakivat myös ne sotaa ja 

vainoa pakenevat siirtolaiset, joille Välimeren poh-

jasta tuli heidän elämänsä päätepiste ja hauta.

Kristinuskon ytimeen kuuluu käsitys ihmisen luo-

vuttamattomasta arvosta. Huonokuntoisilla laivoil-

la meren ylitykseen lähteneillä ihmisillä on täsmäl-

leen sama arvo kuin sinulla ja minulla.

Uusien päättäjien tulee ponnistella kotimaan asi-

oiden sujumiseksi, mutta yhtä aikaa heidän pitää 

ottaa vastuu Euroopan yhteisen meren tragiikasta.

– Vaalivoittajat korostavat kristillisiä 

arvoja, Jukka Keskitalo kuvai-

lee vaaleissa menestyneitä 

puolueita. 

Onko siis lupa odottaa, 

että vasta valitut poliiti-

kot pitävät lähimmäisi-

nään myös niitä ihmi-

siä, jotka kaukana 

täältä astuvat lai-

vaan pelonsekaisin 

tuntein mielessään 

unelma inhimillises-

tä elämästä?

Kuka on 
uusien päättäjien 
lähimmäinen?

RIITTA HIRVONEN
riitta.hirvonen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Kempeleläiset
saivat uuden

hautausmaan

Kempeleen uusi Kokkokan-
kaan hautausmaa otetaan 
käyttöön tämän vuoden 
aikana, aikaisintaan ke-

sällä.
Piispa Samuel Salmi toimit-

ti hautausmaan vihkimisen vii-
me lauantaina Kempeleen seura-
kunnan piispantarkastuksen yh-
teydessä.

Hautausmaan varsinainen 
käyttöönotto siirtyy ainakin ke-
sään, sillä alueen viranomais-
tarkastukset ovat vielä tekemät-
tä. Tarkastukset alkavat touko-
kuussa.

– Maan pitää olla lumeton, 
ennen kuin tarkastukset voidaan 
aloittaa. Kun luvat saadaan viran-
omaisilta, kirkkoneuvosto päät-
tää käyttöönoton ajankohdasta, 
kertoo Kempeleen kirkkoherra 
Kimmo Helomaa.

Jos tarkastukset etenevät toi-
votusti, neuvosto voi päättää 
ajankohdan toukokuussa.

Tavoitteena on saada hauta-
usmaa käyttöön niin pian kuin 
mahdollista, kuitenkin viimeis-
tään ensi syksynä.

Uusien hautausmaiden
vihkimiset harvinaisia
Kempeleen seurakunnan talous-
johtaja Anneli Salo kertoo, että 
Kokkokankaan hautausmaa on 
valtakunnallisestikin merkittä-
vä hanke.

– Selvitin juuri Kirkkohalli-
tuksesta, että kokonaan uuden 
hautausmaan vihkiminen on lä-
himmän sadan vuoden aikana ol-
lut Suomen evankelisluterilaises-
sa kirkossa erittäin harvinaista. 

– Vihkimiset koskevat yleen-
sä hautausmaiden laajennuksia, 

Kokkokankaan hautausmaan käyttö 
alkaa aikaisintaan kesällä

mutta eivät kokonaan uusia hau-
tausmaita, Salo sanoo.

Uusi hautausmaa tulee Kem-
peleessä tarpeeseen, sillä vanha 
hautausmaa alkaa olla pian täyn-
nä eikä sitä voida enää juuri laa-
jentaa.

– Vanhalla hautausmaalla on 
enää yksi osa, jota ei ole vielä otet-
tu käyttöön, mutta muuten paik-
koja ei enää kovin paljon ole. Tie-
tenkin paikkoja myös vapautuu 
koko ajan, kun vanhoja hautoja 
saadaan käyttöön, Helomaa jat-
kaa.

Kustannukset
2,7 miljoonaa
Hautausmaahanke on ollut seu-
rakunnassa iso ja pitkä prosessi. 
Hankkeeseen oli budjetoitu alun 
perin kolme miljoonaa euroa. 
Budjetissa myös pysyttiin.

Huonokuntoisilla 
laivoilla meren 
ylitykseen 
lähteneillä 
ihmisillä on 
täsmälleen sama 
arvo kuin sinulla 
ja minulla.
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Kirkko elää keskellä no-
peasti muuttuvaa maa-
ilmaa, jossa se joutuu 
kamppailemaan paikas-

taan. Moni on ruuhkavuosis-
saan uskaltautunut kysymään, 
mitä minä kirkolta saan.

Keski-ikäiset kantavat suur-
ta roolia. On riitettävä rakkaut-
ta huolehtia lapset ja edellinen 
sukupolvi. On kasvatettava vii-
sautta, tehokkuutta ja luovuut-
ta, joilla nostaa taantunut ta-
lous nousuun. Samaan aikaan 
kun ovet paukkuvat joka suun-
taan töissä ja kotona, töissä pai-
navat YT:t toisensa perään. Pe-

Arjen oravanpyörässä 
kirkon sanoma 
on useimpien 
osalta himmennyt 
unohtumattomiin. 

riaatteet murtuvat. Lupaukset 
pettävät.

Arjen oravanpyörässä kirkon 
sanoma on useimpien osalta 
himmennyt unohtumattomiin. 
Pian ei enää muisteta, mitä sa-
nomaa kerrottiin.

Ihan tavalliset insinöörit, 
opettajat ja rakennusmiehet vi-
koineen, heikkouksineen ja in-
himillisine virheineen maksa-
vat kirkollisveronsa tunnollises-
ti. Vaikka aina eivät kymmentä 
käskyä noudattaneetkaan.

Nämä keski-ikäiset kasvat-
tavat tulevaisuuden seurakun-
talaiset. Pohtivat ehkä elämän 

merkitystä viinilasillisensa ää-
ressä. Oliko minunkin varal-
leni odottamassa jotain paljon 
suurempaa, jota ei tehoilla ja ul-
koisilla mittareilla tunnisteta? 
Jotain, jota kirkko voisi tarjota. 

Kiihtyneessä elämäntahdis-
sa juoksevien keski-ikäisten ar-

jessa kirkko ei voi pysyä ulko-
puolisena. Kirkolta edellyte-
tään kykyä kohdata arki ja näh-
dä, miten haasteet työelämässä 
ja perheissä huutavat apua jak-
samiseen, hyvinvointiin ja rau-
hoittumiseen tärkeiden asioiden 
äärelle. 

Tulevaisuuden kirkon tehtä-
vänä onkin vaikuttaa moder-
nin yhteiskunnan inhimilliseen 
kehitykseen pala palalta, pie-
nin askelin ja jokaiselta suun-
nalta. Myös ja erityisesti niiden 
tarpeet huomioiden, joiden ää-
ni kirkossa (muilta kiireiltään) 
vähiten kuuluu. 

Mitä keski-ikäinen saa kirkolta?
Kolumni

Ku va t :  H e l i  Väy r y n e n

SAARA POKELA
Oulun seurakuntayhtymän lakimies

(opintovapaalla)

• Kempeleen seurakunnassa toimitettiin piispantarkastus 17.–19. 

huhtikuuta.

• Piispa vierailee säännöllisin väliajoin hiippakuntansa 

seurakunnissa ja toimittaa piispantarkastuksen hoitaen 

kaitsentatehtäväänsä.

• Tarkastuksen yhteydessä piispa neuvottelee seurakunnan 

työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa.

• Neuvotteluissa käsitellään seurakunnan toiminnan painopisteitä, 

työn ja työyhteisön kehittämistä sekä hallintoa ja taloutta.

• Piispantarkastuksessa todettiin, että Kempeleen seurakunnan 

asiat on hoidettu hyvin.

Seurakunnassa kaikki hyvin
– Hautausmaa tuli maksa-

maan meille 2,7 miljoonaa euroa 
kaikkine kustannuksineen, An-
neli Salo kertoo.

Kyseessä on lähes kuuden heh-
taarin alue, josta yli kolme heh-
taaria on nyt rakennettu val-
miiksi.

Hautausmaalle on suunniteltu 
levähdyspaikkoja omaisille. Vie-
reistä Kissaojaa on paranneltu ja 
syvennetty, jotta vesi virtaisi kau-
niisti hautausmaan vieressä.

– Paikka on seesteinen ja rau-
hallinen, Helomaa toteaa.

Perjantaina piispa Samuel Salmi tapasi kempeleläisiä muun muassa 
kauppakeskus Zeppelinissä. Pentti Aro vaihtoi muutaman sanan piispan ja 
hiippakunta-assistentti Hannele Salmen kanssa kauppareissullaan.  – Zeppelin 
on kempeleläisten olohuone, jossa ihmiset kohtaavat toisiaan. Täällä järjestetään 
myös kirkollisia tapahtumia, piispa totesi.

Kirkkoherra Kimmo Helomaa asetettiin virkaan piispanmessussa Pyhän Kolminaisuuden kirkossa sunnuntaina. Messun jälkeen 
kirkkosalissa pidettiin yleinen piispantarkastus.

Kokkokankaan hautausmaan vihkiminen kiinnosti monia seurakuntalaisia. Uusi hautausmaa tulee tarpeeseen, sillä vanhaa ei 
voida enää kovin paljon laajentaa.

Sen jälkeen kun hautausmaa 
on otettu käyttöön, vainajia voi-
daan siunata joko Kempeleen kir-
kossa tai Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa, omaisten toi-
veita kunnioittaen.

– Kokkokankaan seurakunta-
keskukseen on hankittu kellota-
puli, jossa on kellot. Lisäksi sin-
ne on rakennettu huoltoraken-
nus, jonne on mahdollista lait-
taa myöhemmin kylmätilat, He-
lomaa lisää.

HELI VÄYRYNEN

Hautausmaa tuli 
maksamaan meille 
2,7 miljoonaa 
euroa kaikkine 
kustannuksineen.

Anneli Salo
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EPÄILEMÄTTÄ ALKOHOLI luokiteltaisiin 
huumeeksi ja myrkyksi, jos se 
keksittäisiin nyt. Sen valmistus, myynti, 
maahantuonti, ehkä nauttiminenkin 
kiellettäisiin.

Todella myönteistä alkoholissa täytyy 
olla, koska olemme valmiita maksamaan 
siitä niin kovan hinnan. Ehkä meillä 
on yleisinhimillinen tarve saada 
päämme välillä sekaisin. Lähes jokaisella 
yhteisöllä on siihen jokin keino. Ehkä 
tajuntamme on liian kirkas, armoton 
kuin päiväntasaajan aurinko, jonka 
porotuksesta on pakko välillä päästä.

Politiikan toimittaja Yrjö Rautio 
Helsingin Sanomissa 19. huhtikuuta

Kirkon kuorot kiinnostavat suomalaisia
Seurakuntien kuorot kiin-

nostavat suomalaisia, ker-
tovat kirkon viime vuoden 
toimintatilastot.

– Mielenkiintoinen havainto 
on se, että kirkon kuorojen suosio 
on säilynyt, vaikka kuoroja toimii 
muuallakin kuin seurakunnissa, 
sanoo Kirkon tutkimuskeskuk-
sen tutkija Veli-Matti Salminen.

Asemansa ovat säilyttäneet ni-
menomaan nuorten ja aikuisten 
kuorot, joiden määrä on pysynyt 
ennallaan.

– Sen sijaan lasten kuorojen 
määrä on pikkuisen laskenut, Sal-
minen jatkaa.

Myös kirkon musiikkitilai-
suuksien ja konserttien määrä 
on pysynyt vakaana, mutta nii-
den kävijämäärä on hiukan pie-
nentynyt.

– Musiikkitilaisuuksiin osallis-

tuu niitäkin, jotka eivät juuri muu-
ten osallistu kirkon toimintaan.

Rippikoulun käy
yli 84 prosenttia
Kirkon muiden perinteisten toi-

mintamuotojen, kuten jumalanpal-
velusten suosio on vähentynyt. Erot 
maan sisällä ovat kuitenkin suuret.

– Kastettujen ja kirkossa vihit-
tyjen määrät ovat laskeneet varsin-
kin pääkaupunkiseudulla.

E l s i  S a l ovaa ra

Maanantaina Oulun Rotuaarilla kukitettiin vasta valittuja kansanedustajia. Vaalipiirin 18 kansanedustajasta paikalle pääsi seitsemän: Hanna Sarkkinen (vas), Tapani Tölli 
(kesk), Mirja Vehkaperä (kesk), Mari-Leena Talvitie (kok), Pirkko Mattila (ps), Ville Vähämäki (ps) ja Tytti Tuppurainen (sd).

Voittaja t korostavat 
kristillis iä arvoja
 Kirkon esityksistä  hallitusohjelmaan vain osa myötätuulessa 

Suomen Keskusta on edus-
kuntavaalien voittaja, ja 
toiseksi suurin puolue on 
Perussuomalaiset. Sitten 

tulevat Kokoomus ja Sosiaalide-
mokraatit. 

Kirkkohallituksessa vaalitulos 
otettiin vastaan levollisin mie-
lin, kuten kansliapäällikkö Juk-
ka Keskitalo kuvailee. 

– Luotan ja oletan, että voim-
me kirkossa olla ilman suuria pai-
neita siitä, että hallitus – riippu-
matta hallituspohjasta – kajoaisi 
esimerkiksi kirkon verotusoikeu-
teen tai koulujen uskonnonope-
tukseen.

Vaalivoittajat korostavat kris-
tillisiä arvoja, Keskitalo kom-
mentoi maanantaiaamuna vaa-
litulosta. 

Pakolaiskannat
herättävät huolen
Kirkkohallitus julkaisi yhdeksän 
esitystä tulevan hallituksen ohjel-
maan viime tammikuussa. Juk-
ka Keskitalo kertoo kuuntelevan-
sa tarkasti, millaisia kantoja vas-
tavalitut päättäjät ottavat esimer-
kiksi kirkon esitykseen pakolais-
kiintiön korottamisesta.

– Vaalipäivän synkkä uutinen 
kertoi useiden satojen siirtolai-
sen hukkuneen Välimerellä ve-
neen kaaduttua. Toivon tämän 
traagisen onnettomuuden herät-
tävän meidät suomalaiset siihen, 
että muiden Euroopan maiden ta-
voin meidän pitää kantaa nykyis-
tä suurempi vastuu Välimerellä 

Diakoniatyön apua saavat eniten työikäiset

Työikäiset käyttävät kirkon diakoniatyön apua eniten. Vanhusten osuus jää pienemmäksi.
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Mikä esityksistä on tärkein?Gallup

Ihmisiä

Siikalatvalle šakkia pelaava pastori

Juha Luokkala kulkee Siikalatvalle Tyrnävältä.

   

Kirkon kuorot kiinnostavat suomalaisia
Kysyimme kolmelta vasta valitulta kansanedustajalta, mikä kirkon 
esityksistä tulevaan hallitusohjelmaan on tärkein. Kirkon esitykset 
osoitteessa evl.fi/ajankohtaista ja 16.4. ilmestyneessä Rauhan Tervehdyksessä.

TEKSTI JA KUVAT: 
ELSI SALOVAARAOulun seudulla kirkon ase-

ma on vahva, mikä näkyy muun 
muassa kaste- ja vihkitilastoissa.

Rippikoulu tavoittaa valta-
osan nuorista. Rippikoulun käy 
84 prosenttia ikäluokasta koko 
maassa.

– Isostoiminta on jopa hiu-
kan kasvattanut suosiotaan.

Päiväkerhotyön suosio on 
hiipunut, sillä yhä useampi lap-
si osallistuu kunnalliseen päi-
vähoitoon. Vielä 2003 päivä-
kerhoihin osallistui 41 prosent-
tia 3–5-vuotiaiden ikäluokasta.

– Viime vuonna osuus oli 
enää 23 prosenttia.

Diakoniatyön
tarve kasvaa
Tilastot osoittavat myös, että 
kirkon diakoniatyön kysyntä 
on suuri.

Kyllä se tuo köyhyyden poistami-
nen on. Se jäytää ja periytyy su-
vuissa isiltä pojille. Lapset eivät 
pysty ostamaan liikuntavälineitä 
ja harrastamaan ja syrjäytyvät sil-
lä tavoin. Köyhyys vaikuttaa niin 
moneen asiaan, että sen poista-
minen olisi oikea tie. 

VILLE VÄHÄMÄKI 
(ps)

Lapsiperheiden köyhyyden pois-
taminen on tärkeää erityises-
ti Oulun seutua ajatellen. Meil-
lä ei ole varaa siihen, että syntyy 
syrjäytyneiden sukupolvi. Lasten 
keskinäisessä materiaalisessa kil-
pavarustelussa jää helposti ala-
kynteen. Se on raakaa. 

TYTTI TUPPURAINEN 
(sd)

Olen kahden vaiheilla, mutta va-
litsen vapaaehtoistyön edistämi-
sen. Yhteiskunnassa tarvitaan 
erilaisiin kumppanuuksiin no-
jautuvaa hyvinvointia. Se tarjo-
aa työtä ja turvaa. Erityisesti tu-
levan 10 vuoden aikana tarvitaan 
vastuuta ja vapautta.

MARI-LEENA TALVITIE 
(kok)

Kun tyrnäväläisen Juha Luokkalan työ Siikalatvan seu-
rakuntapastorina alkaa kesäkuun alussa, hänen työmat-
kansa puolittuu. Nykyään matka työpaikalle Nivalaan ja 
takaisin Tyrnävälle on peräti 310 kilometriä pitkä.  

Nivalassa Luokkala työskentelee määräaikaisena seura-
kuntapastorina. Uuden vakituisen työpaikan myötä työmat-
ka kutistuu 154 kilometriin.

Luokkala ei aio perheineen muuttaa Siikalatvalle, vaikka 
täysin poissuljettua se ei hänen mukaansa olekaan.

Luokkala kokee suureksi haasteeksi luottamuksen rakenta-
misen seurakuntalaisiin. Hän kertoo olevansa helposti lähes-
tyttävä ja sosiaalisesti taitava, joten luottamuksen rakentami-
nen onnistuu varmaan helposti. Sosiaalisuudesta kertonee se, et-
tä moni seurakuntalainen toivoi Luokkalan jatkavan Nivalassa.

Opiskellessaan teologiaa Luokkala koki oppiaineensa teo-
reettiseksi, mutta käytännön seurakuntaharjoittelussa mieli 
muuttui. Ura pappina tuntui mielekkäältä.

Kempeleläislähtöinen Luokkala on viiden lapsen isä. Sai-
raanhoitaja-diakonissapuoliso on paraikaa äitiyslomalla ja 
aikoo hakeutua lomansa jälkeen diakoniatyöntekijän tehtä-
viin Oulun seudulle.

Siikalatvan uusi seurakuntapastori harrastaa metsästys-
tä ja ajokoiria. Hänellä on Taika-niminen ajokoira, jonka ni-
men keksi perheen esikoinen. Nelivuotiasta kiinnostivat tai-
kuuteen liittyvät temput.

Pastorin harrastuksiin kuuluu myös šakki, jota hän pelaa 
kavereidensa kanssa ja netin välitykseltä. Virallisiin sarjoihin 
Luokkala ei osallistu.

Luokkalalla on bisnestausta. Hänellä on tälläkin hetkellä 
rakennusalan firma Kuopiossa.

PEKKA HELIN

– Asiakaskontaktien tarve 
kasvaa.

Diakoniatyön puhelin- ja 
sähköpostikontaktien määrä on 
kasvanut. Erityisesti yksin asu-
vat ihmiset ja yksinhuoltajaper-
heet ottavat yhteyttä diakonia-
työntekijöihin.

Yleisin syy yhteydenottoon 
ovat talousasiat. Toiseksi eniten 
otetaan yhteyttä terveyteen ja 
sairauteen liittyvissä kysymyk-
sissä ja kolmanneksi eniten ih-
missuhdeasioissa.

HELI VÄYRYNEN

Diakonian asiakas-
kontaktien tarve kasvaa.

Veli-Matti Salminen

Voittaja t korostavat 
kristillis iä arvoja
 Kirkon esityksistä  hallitusohjelmaan vain osa myötätuulessa 

Esitys kehitysyhteistyön
uusista varoista uhattuna
Kirkon tavoitteissa hallitusohjel-
maan painottuvat muun muas-
sa arjen hyvinvointi, esimerkik-
si lapsiperheiden köyhyyden vä-
hentäminen sekä globaalit ajan-
kohtaiset asiat, kuten kehitysyh-
teistyön määrärahojen vähittäin 
tapahtuva lisääminen.

Jukka Keskitalon mukaan vaa-
lituloksen jälkeen voi olla varo-
vaisen toiveikas siitä, että halli-
tusohjelmassa huomioidaan lap-
siperheiden köyhyyden vähentä-
minen.

– Keskustalle on tuntunut ole-
van tärkeää se, että perheissä voi-
taisiin paremmin, vaalikeskuste-
luja kuunnellut Keskitalo toteaa. 

Tavoite kehitysyhteistyöhön 
tarkoitettujen varojen lisäämi-
sestä saattaa olla sen sijaan Kes-
kitalon mukaan uhattuna.

– Perussuomalaisten kriitti-
syys kehitysyhteistyötä kohtaan 
on tuntunut vetäneen mukaansa 
myös muita puolueita taipumaan 
tässä tärkeässä pyrkimyksessä. 

Kirkon painotukset
päättäjien tiedossa
Neljä vuotta sitten arkkipiispa 
Kari Mäkinen käytti puheenvuo-
ron hallitusneuvotteluissa. Myös 
Jukka Keskitalo oli neuvotteluis-
sa kuultavana. 

Tällä kertaa hallitusneuvotte-
lut etenevät toisella tavalla, Kes-
kitalo olettaa.

– Keskustan Juha Sipilä on vii-

tannut usein siihen, että neuvot-
teluissa etujärjestöjen rooli on ai-
empaa pienempi.

Keskitalon mukaan puolueet 
tietävät ilman arkkipiispan läs-
näoloa, mitä asioita kirkko perää 
hallitusohjelmaan.

– Jos kirkon esityksiä halu-
taan hyödyntää, ne ovat puoluei-
den tiedossa. Vaalien alla kirkon 
ja päättäjien yhteys on pelannut, 
Keskitalo kertoo.

– Emme ole odottaneet, et-
tä meihin otetaan yhteyttä, vaan 
olemme olleet itse aktiivisia.

Päättäjien kirkkotuntemus
on hyödyksi kirkolle
Pääministerisalkkua on sovitel-
tu jo viikkoja Juha Sipilälle, jon-
ka tausta on Rauhan Sana -herä-
tysliikkeessä.

Keskitalo sanoo pitävänsä 
myönteisenä sitä, että Sipilä on 
tuonut kristillisen vakaumuk-
sensa esille. 

– Kirkon ja valtion suhteiden 
ei tule kuitenkaan riippua hen-
kilöstä, vaan kirkon on tultava 
toimeen tasapuolisesti kaikkien 
puolueiden ja päättäjien kanssa.

– Mutta ilman muuta kirkol-
le on aina hyödyllistä se, että kes-
keisillä paikoilla olevat päättäjät 
tuntevat kirkon, sen roolin yh-
teiskunnassa – ja jopa sen herä-
tysliikkeet.

RIITTA HIRVONEN

hätään joutuvista siirtolaisista.
Kovin toiveikas Keskitalo ei 

uskalla olla kirkon esityksen to-
teutumisesta. 

– Ennen vaaleja useat puolu-
eet suhtautuivat asiaan kielteises-
ti, hän toteaa.

A
rkisto / R

iitta H
irvo

n
en

Jukka Keskitalo

Luotan ja oletan, että 
voimme kirkossa 
olla ilman suuria 
paineita siitä, että 
hallitus  kajoaisi 
esimerkiksi kirkon 
verotusoikeuteen 
tai koulujen 
uskonnonopetukseen.

Jukka Keskitalo
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Harjoittelemme 
koulussa joka päivä 
kaksi tuntia ja 
välitunneillakin.

Milla Kukkola, 
Minttu Martikainen 

ja Katri Äijälä

Luokan yhteinen voitto
 Ketunmaan koulun Hunajatassut lähtee Virsivisan finaaliin

Viime viikon keskiviikko-
na kisattiin Kempelees-
sä edustuspaikasta Virsi-
visan valtakunnalliseen 

loppukilpailuun. 
Kokkokankaan seurakunta-

talossa pidettyyn Oulun hiippa-
kunnalliseen loppukilpailuun 
osallistui kolmihenkiset joukku-
eet 18 seurakunnasta. 

Tiukassa visassa voiton vei li-
minkalaisen Ketunmaan koulun 
3.–4. luokan joukkue Hunajatas-
sut. Joukkueeseen kuuluivat Mil-
la Kukkola, Minttu Martikainen 
ja Katri Äijälä. 

Toiseksi tuli Tähdet Kiimin-
gistä ja kolmanneksi Virsikol-
mikko Siikalatvalta. 

Mitalisijat selvisivät 
vasta lisätehtävillä
Erot kärkijoukkueiden kesken oli-
vat todella pienet. Varsinaisen vi-
san päätteeksi Hunajatassut ja 
Tähdet olivat tasapisteissä, samoin 
heidän perässään Virsikolmikko ja 
Kalajoelta tulleet Veisaajat. 

Järjestyksen selviämiseksi-
hiippakuntasihteeri Raimo Paa-
so teetti joukkueilla lisää tun-
nistustehtäviä. Osassa piti osata 
jatkaa virttä laulamalla ja osassa 
tunnistaa oikeat virret soitetusta 
potpurista.

Ensiksi selvisi kahden ensim-
mäisen joukkueen järjestys, kol-
mossija ratkesi vasta Paason soi-
tettua improvisoidun kappaleen, 
joka piti tunnistaa. Virsikolmik-

ko tunnisti sävelen Hoosiannaksi.
Voittajajoukkue Hunajatassut 

sai palkinnoksi 300 euroa käteis-
tä. Tähdet saa 125 euron edestä 
tavarapalkintoja ja kolmanneksi 
tullut Virsikolmikko saa lahjoja 
75 euron summalla.

Koko koulu 
mukana harjoittelussa
Ketunmaalaiset ovat harjoitelleet 
syksystä asti koko luokan voimin. 
Tyttökolmikko valikoitui visaa-
jiksi omassa luokassa pidetyssä 
karsintakisassa. 

– Harjoittelemme koulussa joka 
päivä kaksi tuntia ja välitunneilla-
kin, voittajakolmikko kertoo. 

Luokanvalvoja Joni Kumma-
la ja Ketunmaan koulun toinen 
opettaja, Minna Heikkilä, vah-
vistavat harjoitusmäärät. 

– Työnjako on sellainen, että 
Minna treenauttaa ja minä laula-
tan. Lisäksi kanttori Hanna Kor-
ri on käynyt valmentamassa mei-
tä, Joni Kummala kiittelee. 

Opettajat tietävät, että tytöt 
ovat harjoitelleet myös vapaa-
ajallaan. 

– He ovat todella motivoitunut 
porukka.

Banderollien kera 
finaaliin Kouvolaan
Hankalin tehtävä oli tyttöjen 
mielestä virsien tunnistaminen 
pianonsoitosta. Helpoimmilta 
taas tuntuivat anagrammit. Niis-
sä sanojen kirjaimet on sekoitet-
tu, joten pitää keksiä oikeat sanat 
ja sitten tunnistaa virsi. 

– Me harjoiteltiin niitä linja-
autossakin, huikkaavat luokka-
kaverit.

Ketunmaan koulu ei ole ai-
emmin osallistunut Virsivisaan, 
mutta tänä vuonna siitä tehtiin 
vuoden tärkein tavoite. Voitto 
heltisikin yhteistyöllä. 

– Luokkakaverit harjoitutta-

Liminkalaisen Ketunmaan koulun 3.–4. luokka oli mukana kannustamassa voittoisia Hunajatassuja. Eturivissä on Hunajatassujen kolmikko Katri Äijälä, Minttu Martikainen ja Milla Kukkola. 

Virsivisa
•  Virsivisalla halutaan innostaa koululai-

sia virsien laulamiseen ja suomalaisen 

virsiperinteen tuntemiseen. 

• Virsivisaan voivat osallistua peruskoulun kolmansien ja neljänsien 

luokkien oppilaat luokkana tai uskonnon opetusryhmänä.

• Joukkueiden kesken kisataan ensin koulun, sitten seurakunnan ja 

hiippakunnan tasolla. Hiippakuntien parhaat kisaavat valtakunnal-

lisessa finaalissa. 

• Tänä vuonna mukana on 4500 koululaista, 243 eri ryhmää, 143 kou-

lua ja 66 kuntaa tai kaupunkia.

• Virsivisan järjestää Seurakuntien Lapsityön Keskus yhteistyössä PTK 

- poikien ja tyttöjen keskuksen, kirkkohallituksen ja Opetushallituk-

sen kanssa. 

Ku va t :  E l s i  S a l ovaa ra

vat tyttöjä keksimällä heille kysy-
myksiä, Kummala kertoo. 

Virsivisan hiippakunnalliseen finaaliin osallistui 18 joukkuetta. Tuomareina toimivat 
kanttorit Mika Kotkaranta Limingasta, Ossi Kajava Muhokselta ja Kaisa Säkkinen 
Haukiputaalta. Visan juonsi Virsivisan projektisihteeri Riikka Jäntti.

Koko luokka oli myös kannus-
tamassa Millaa, Minttua ja Katria 
paikan päällä. Voiton selvittyä näh-
tiinkin melkoinen joukkohalaus. 

– Teimme hienot banderollit-
kin, mutta jätimme ne sitten nau-
lakkoon, kun muilla ei sellaisia 
ollut, Heikkilä ja Kummala nau-
rahtavat.

Seuraava mahdollisuus heilut-
taa banderolleja on 22. toukokuu-
ta Kouvolassa, jossa käydään val-
takunnallinen Virsivisan finaali.  

ELSI SALOVAARA

Lisää kuvia Virsivisan 
hiippakunnallisesta finaalista 
osoitteesta www.facebook.com/
rauhantervehdys.
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Etsimme tutkittavia kansainväliseen lääketutkimukseen, 
jossa selvitetään, vähentääkö uuden tutkimuslääkkeen 
käyttö riskiä sairastua sydän- ja verisuonitautiin.

Tutkimuslääke vaikuttaa alentamalla kolesteroliarvoja (LDL-C).

Kuka voi osallistua tutkimukseen?

Etsimme henkilöitä, jotka saavat tällä hetkellä kolesterolia alenta-
vaa lääkitystä. Tämän lisäksi osallistujilla on myös oltava jokin alla 
mainituista sairauksista tai riskitekijöistä:

Esimerkkinä sydän- ja verisuonitaudista  on mikä tahansa alla 
mainittu sairaus:
 • aivoinfarkti tai sydänkohtaus
 • säärien ja/tai kaulan valtimoiden pallolaajennus
 • sepelvaltimoiden pallolaajennus ja/tai sepelvaltimoiden  
  ohitusleikkaus.

Seuraavassa on esimerkkejä riskitekijöistä:
 • tyypin 1 tai 2 diabetes mellitus
 • kohonneet kolesteroliarvot
 • tupakointi 
 • sepelvaltimoiden ahtaumat
 • perifeerinen valtimosairaus (esim. claudicatio intermittens  
  eli katkokävely)
 • heikentynyt munuaisten toiminta.

Tutkimukseen osallistuminen kestää noin 4 vuotta. Siihen kuuluu 
noin 21 tutkimuskäyntiä. Tutkimuskäyntien yhteydessä otetaan 
mm. veri- ja virtsanäytteitä. Kohtuulliset matkakustannukset 
korvataan tutkimuksen aikana. Tutkimustoimenpiteet ovat 
maksuttomia tutkittavalle.

Yhteystiedot:
Tutkimuspaikka OYS, sisätautien tutkimusyksikkö, vastuulääkäri 
professori Markku Savolainen. Tarkempia tietoja tutkimuksesta 
saatte soittamalla tai lähettämällä meille sähköpostia. Pyydämme 
ystävällisesti ottamaan yhteyttä maanantaista perjantaihin klo 13-15 
välisenä aikana joko puhelimitse 044 569 3250 tai sähköpostitse 
marketta.niiranen@ppshp.fi

Yhteydenottonne ei sido Teitä mihinkään. Henkilöitä, jotka ottavat 
yhteyttä tutkimuskeskukseen, ei rekisteröidä mihinkään. 

Tutkimuksen toimeksiantaja on Pfizer Inc.

24.4.1915  
alkoi kansanmurha 

24.4.2015 tulee ku-
luneeksi sa-
ta vuotta arme-
nialaisten ja as-

syrialaisten kansanmurhan al-
kupäivästä. Armenia-asian-
tuntija, professori Serafim 
Seppälä on kirjoittanut tuo-
reen teoksensa kunnianosoi-
tuksena kadonneelle elämän-
muodolle.

Seppälä esittelee kirjas-
saan laajasti ja mielenkiintoi-
sesti armenialaisten kristillis-
tä kulttuuria ja siitä nousevaa 
elämänymmärrystä ja perin-
nettä. Armenialaista kulttuu-
ria sävyttää kokonaisvaltaisuus 
ja yhteisöllisyys.

Noin kolmannes tekstistä 
on omistettu vaienneille ää-
nille, Turkin valtion tekemän 
kansanmurhan silminnäkijä-
kertomuksille. Nämä kerto-
mukset armenialaisten Gol-
gatasta ovat järkyttävää luet-
tavaa.  

Armenialaisten osaksi tuli 
kohdata primitiivisen barba-
rismin täyttämä mieletön vi-

ha ja tappaminen ja joutua sen 
uhreiksi. Kuolonuhreja oli ar-
vion mukaan noin puolitoista 
miljoonaa. 

Vaikeneminen näistä kau-
heuksista olisi rikos ja vää-
ryys, toteaa Seppälä. Emme voi 
muuttaa historiaa eikä tehtyjä 
rikoksia voi peruuttaa. 

Kristittyinä emme voi kui-
tenkaan olla hiljaa. Meidän 
tehtävämme on pyrkiä teke-
mään oikeutta niille, jotka 
ovat joutuneet kohtamaan sil-
mitöntä kärsimystä. Kirjoitta-
ja sanoo, että kansanmurha on 
historiaa, mutta sen kieltämi-
nen on nykyisyyttä. 

Kun kansanmurhan käyn-
nistäneet voimat vaikuttavat 
edelleenkin, on meidän kiel-

Lukunurkka

tämisen ja unohtamisen sijas-
ta tuotava esiin menneisyyttä, 
muistettava ja toimittava oi-
keudenmukaisuuden ja inhi-
millisyyden puolesta.

Useat valtiot ovat tunnusta-
neet kansanmurhan tapahtu-
neeksi. Suomi on perinteisesti 
omaksunut linjan, jossa se pi-
dättäytyy ”historian tulkin-
noista”. Valtion ulkopoliitti-
nen linjaus ei anna kuitenkaan 
meille suomalaisille oikeutta 
tai syytä vaikenemiseen. 
     
 VEIJO KOIVULA

Serafim Seppälä: Vaienneita 
ääniä. Kunnianosoitus 
kadonneelle kulttuurille. 
Kirjapaja 2015.

Kansanmurha on 
historiaa, mutta 
sen kieltäminen on 
nykyisyyttä.

ASKEL
MAKSAA 
POSTI-

MAKSUN

Kotimaa Oy
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia 
sähköpostilla ja tekstiviestillä. 

Tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. Tarjous on voimassa 30.6.2015 asti ja koskee vain uusia tilaajia Suomessa.  
Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain 
mukaisesti. 1.1.2013 alkaen vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- ja aikakauslehtien verokanta on 10 % ja Digilehden 24 %.

TILAAJA/MAKSAJA RT230415

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

SAAJA (jos eri kuin maksaja)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Tilaan  Itselleni   Lahjaksi  Kyllä kiitos! 
Tilaan Askel-lehden määräaikaisena tilauksena 10 kk hintaan 40 € (norm. 80 €).
Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta.

Tilaa soittamalla 
020 754 2333
•  Lankapuhelimesta: 
 8,35 snt/puh. + 7,02 snt/min.
•  Matkapuhelimesta: 
 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min.

Tilaa sähköpostilla 
asiakaspalvelu@kotimaa.fi

Tilaa internetistä 
www.askellehti.fi/tarjous

√

Saa rakastaa.
Tilaa uudistunut  askel  10 kuukautta vain 40 €

Tutustu ilmaiseksi näköis lehteen netissä www.askellehti.fi/uusilehti

YHTEISKRISTILLINEN KOHTAAMISPAIKKA 
OULUN ILMESTYSMAJA, Siljonkatu 70

PATRICK TIAINEN ti 28.4. klo 18 HUOM! OULUNSALO-TALO Mänty-
pellonpolku 10 Oulunsalo. JOHANNA TUNTURIPURO 8.5. klo 18, 
juutalaistyötä tekevä ZOLTAN TARI pe 29.5. klo 18. Tiistaisin PÄIVÄ-
RUKOUS klo 10 (ei 28.4.) ja perjantaisin PYHÄN HENGEN ilta klo 18.
Lämpimästi tervetuloa! Herra asuu kansansa kiitoksen keskellä!
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Oma elämä näyttämölle
Tarinateatterissa ihmiset jakoivat ujostelematta 
kokemuksiaan ja tunteitaan
– Kuinka moni teistä tunnistaa it-
sessään Raamatun Martan, joka 
hyörii ja touhuaa huolehtien sii-
tä, että muilla on kaikki hyvin?

Oulun Maikkulan kappelissa 
alkaa nousta käsiä: minä olen sa-
manlainen kuin Martta, niin mi-
näkin, minä myös.

Kysymyksen Martta-ihmisistä 
esittää oululaisen Routaraja-tari-
nateatterin ohjaaja Mervi Vainio.

Martalla on aina ruoka 
ja petivaatteet valmiina 
Yksi paikalla oleva ”Martta” ker-
too, kuinka isotöisesti hän huus-
hollaa kotiaan, kun lapset ilmoit-
tavat tulevansa käymään. Vaik-
ka etukäteen ei ole tietoa, jäävät-
kö vieraat yön yli kylään, ”Mart-
ta” haluaa valmistautua siihenkin 
kokkaamalla ruokaa ja hakemal-
la patjat ja tyynyt valmiiksi lähet-
tyville.

Uutteran isoäidin kertomuk-
sesta Routarajan näyttelijät syn-
nyttävät esityksen, joka yhtä lail-
la naurattaa kuin panee mietti-
mään, selviäisikö ”Martta” jälki-
kasvunsa vierailusta vähemmäl-
läkin huolehtimisella. 

Kun ”Martta” ei ole enää tyt-
tönen, tahtovat kyläilyt viedä voi-
mia, vaikka yhdessä onkin muka-
va olla.

Tarinateatteri on
ihmisyyden jakamista
Tarinateatteri innostaa Maikku-
lan kappelissa toisilleen vierai-
ta ihmisiä kertomaan tarinoita – 
kohtaloita ja kokemuksia – omas-

– Jakaminen voi olla hyvin 
elähdyttävä kokemus.  

Vainio on huomannut, että ih-
misissä on enemmän samanlai-
suuksia kuin erilaisuutta jokaisen 
tarinan ainutlaatuisuudesta huo-
limatta. Tarinateatteriin kuulu-
vatkin helpottuneet huokaukset: 
Ai, muillakin on tuollaista. 

  
Huumori kuuluu
välillä asiaan
Vaikka tarinateatteri on paljolti 
elämän tutkimista, sitä ei tehdä 
aina syvyyksiä kyntäen.

– Huumoriakin on usein mu-
kana, Vainio tietää.

Hän painottaa, ettei tarinate-
atteri ole terapiamuoto, vaikka 
sen vaikutus voikin olla terapeut-
tinen, hyvää tekevä. 

Tarinateatterissa on tärkeää 
koulutettu ohjaaja. Mervi Vainio 
on ohjannut Routarajaa kolmisen 
vuotta. Sitä ennen hän toimi ryh-
mässä näyttelijänä.

Seurakunnassa Routaraja on 
esiintynyt aiemmin vain kerran.

– Tarinateatteri sopii mieliku-
vissani kirkkoon. Näen, että kirk-
ko on parhaimmillaan silloin, 
kun ihminen tulee siellä tarinan-
sa kanssa vastaanotetuksi avosy-
lin ja arvostaen.

Vainio suunnittelee mieles-
sään tarinakirkkoa, jumalanpal-
velusta. Hän pohtii, olisiko mah-
dollista, että saarnassa hyödyn-
nettäisiin tarinateatteria. 

Helsingissä toimii Pyhä Sol-
mu -niminen tarinateatteriryh-
mä, jonka kaikki näyttelijät ovat 
kirkon työntekijöitä. Helsingissä 
tarinateatteria on hyödynnetty 
esimerkiksi seurakunnan vanki-
lavierailuilla ja työssä mielenter-
veysasiakkaiden kanssa.

RIITTA HIRVONEN

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

Kirkko on 
parhaimmillaan silloin, 
kun ihminen tulee 
siellä tarinansa kanssa 
vastaanotetuksi 
avosylin ja arvostaen.

Mervi Vainio

Routaraja-tarinateatteriin kuuluvat Elina Karppinen, Maiju Ansamaa, Pia Orell-Liukkunen ja Riitta Peisterä myönsivät Maikkulan kappelissa, että esiintyminen kirkon tiloissa 
saattoi jännittää heitä tavallista enemmän.

ta elämästään tarinateatterilais-
ten käytettäväksi. 

Mervi Vainio luottaa siihen, 
että ihmisillä on tarve tarinoiden 
kertomiseen ja kuulemiseen. Ih-
minen on tarinallinen olento, hän 
uskoo.

– Kertojana oleminen tarkoit-
taa parhaimmillaan elämänsä 
katsomista hieman etäältä, ylei-
söstä käsin, mikä saattaa synnyt-
tää uusia näkökulmia asioihin, 
joita on halunnut jakaa muiden 
kanssa. 

Vappua 
vietetään
Oulun monissa
tapahtumissa
Vapun juhlinta Oulun seura-
kunnissa alkaa vappuaattona 
torstaina, jolloin Oulunsalon 
liikuntakeskuksessa (Tuohi-
kuja 6) pidetään koko perheen 
vapputapahtuma kello 14–17.

Raatin nuorisotalossa (Raa-
tintie 7) vietetään vappuaat-
tona opiskelijoiden ja nuor-
ten aikuisten vappujuhlaa kel-
lo 19.30 alkaen.

Vapunpäivänä perjantai-
na Raatin nuorisotalo täyttyy 
iloisesta hulinasta kello 10 al-
kavassa koko perheen vappu-
tapahtumassa.

Keskustan seurakuntata-
lossa (Isokatu 17) herkutellaan 
perjantaina perinteisen vappu-
keitaan merkeissä kello 11–14.

Lisätietoa tapahtumista löy-
tyy sivuilta 14 ja 20.

Tuomiokirkon
puujulkisivut
kunnostetaan
Oulun tuomiokirkon puujul-
kisivut kunnostetaan kesällä.

Kirkon julkisivussa puuver-
hoilu on kellotapulin yläosas-
sa ja kirkon kupolin ympärillä 
olevissa osissa. Tuomiokirkon 
ulkoasu ei muutu.

Remontissa poistetaan van-
ha maali, korjataan mahdolliset 
lahovauriot ja maalataan puu-
osat samalla keltaisen sävyllä. 
Myös pääovi ja sen vieressä ole-
vat pylväät restauroidaan.  

Loppukevään ja kesän ajan 
tuomiokirkko on rakennusteli-
neiden ympäröimänä ja osittain 
huputettuna. Kunnostustyö ei 
vaikuta kirkon toimintaan.

Telineiden rakennus kirkon 
ympärille alkaa ensi maanan-
taina, ja työ valmistuu elokuun 
loppupuolella. Kustannusarvio 
on noin 140 000 euroa.

Kirkon 
kunniamerkit
Leena Kaartiselle
ja Päikki Prihalle
Arkkipiispa Kari Mäkinen ja-
koi Pyhän Henrikin ristin las-
tenlääkäri Leena Kaartiselle ja 
Mikael Agricolan ristin teks-
tiilitaiteilija, professori Päikki 
Prihalle 21. huhtikuuta.

Leena Kaartinen toimi yli 30 
vuoden ajan terveydenhuollon 
tehtävissä pääosin Afganista-
nissa, mutta myös Etiopiassa 
useissa avustusjärjestöissä. 

Päikki Priha on suunnitellut 
kirkkotekstiilejä useisiin kirk-
koihin ja piispankaapuja eri hiip-
pakuntiin sekä toiminut kirkol-
lisissa luottamustehtävissä.

Tarinateatterista lyhyesti
•  Tarinateatterissa työskentely perustuu ihmisten henkilökohtaisille 

tarinoille ja tunteille sekä niiden jakamiselle muille: kuuntelemisel-

le ja improvisaatioon pohjautuville draamallisille esityksille.

•  Tarinateatteriesityksiä käytetään yhteisen keskustelun keinona esi-

merkiksi koulutusten, seminaarien ja kuntoutusten yhteydessä.

•  Yksi tarinateatterin tekniikoista on liikkuva patsas. Siinä kertojan 

(tulee yleisöstä) tunteita esitetään liikkeen ja äänen avulla. Kaikki 

näyttelijät esittävät oman näkemyksensä kertojan tunteesta. 

•  Tarinateatteri pohjautuu psykiatrin, teatteritaiteilijan – terapeut-

tisen teatterin edelläkävijän – Jakob Levy Morenon psykodraaman 

menetelmiin.

Mervi Vainio johtaa Routarajaa.
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Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Tapahtumia





       Vapaaseurakunta Kirkkokatu 34 
 

                                  Pekka Daniel Rimpeläinen  
                                  Fatherheart Finland ry:stä 
 

                       
                       
 









 

Hautauspalveluja

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

Samalla pallolla

Tiibetin johtava kiina-
lainen puoluepomo lu-
pasi toissa viikolla, että 
buddhalaismunkkien 

ja -nunnien isänmaallisuutta 
ryhdytään arviomaan.

– Kommunistinen puolue 
aikoo syventää arviointitoi-
mia luodakseen harmonisia 
malliluostareita ja muokatak-
seen isänmaallisia, lakeja nou-
dattavia munkkeja ja nunnia, 
kirjoitti Tiibetin puoluepomo 
Chen Quanguo Kansan päi-
välehdessä toissa viikolla.

Kiinan viranomaiset käyt-
tävät usein termejä isänmaal-
linen ja harmoninen tarkoitta-
essaan alistumista poliittisten 
johtajien talutusnuoraan.

– Toimenpiteiden avul-
la halutaan saada munkit ja 
nunnat tuntemaan puolueen 
ja hallituksen lämmön ja huo-
lenpidon, Chen lisäsi.

Monet tiibetiläiset syyttävät 
Kiinan hallitusta uskonnolli-
sesta sorrosta ja Tiibetin kult-

tuurin kalvamisesta. Vuonna 
2008 hallituksen vastaisia mie-
lenosoituksia puhkesi useissa 
luostareissa. Ne saivat vallan-
pitäjät suuntamaan isänmaal-
lisen koulutuksen kampanjan 
munkeille ja nunnille.

Jännitteet tiibetiläisten ja hal-
lituksen välillä ovat voimakkaat. 
Enemmän kuin 130 tiibetiläistä 
on sytyttänyt protestiksi itsensä 
tuleen vuodesta 2009 lähtien.

Chen antanut kovia lausun-
toja ennenkin. Vuonna 2013 
hän vannoi, että tiibetiläisten 
hengellinen johtaja Dalai la-
ma ”ei saa näkyä tai kuulua” 
alueella millään tavoin. 

Nobelin rauhanpalkinnon 
voittanut hengellinen johtaja 
on elänyt maanpaossa vuodes-
ta 1959, jolloin kansannousu 
Kiinan hallintoa vastaan epä-
onnistui. Kiina miehitti Tiibe-
tin 1950-luvun alussa.

PEKKA HELIN
Lähde: AFP

Palstalla julkaistaan uskontoaiheisia uutisia sekä lähetys-
työntekijöiden kuulumisia eri puolilta maailmaa.

Kiina lisää munkkien 
ja nunnien arviointia

Virsikirja uudistuu 
vanhoillakin lauluilla
Nykyinen virsikirja on laa-

jentumassa lisävihkol-
la. Suomenkielinen lisä-
vihko sisältää 80 virttä, 

ruotsinkielinen 150.
Lisävihkossa on mukana jo 

ennestään tuttuja lauluja, kuten 
suosittu kastevirsi Maan korves-
sa kulkevi lapsosen tie, muusik-
ko Jaakko Löytyn tunnetuksi te-
kemä Kahden maan kansalainen 
sekä erityisesti rippikoululais-
ten suosima Maksettu on velka-
ni mun.

Tavoitteena on, että lisävihko 
tulee seurakuntien käyttöön en-
simmäisenä adventtina 2016. Vii-
me viikolla asialle näytti vihreää 
valoa piispainkokous.

Kokouksen teologinen sihtee-
ri Anna-Kaisa Inkala kertoo, et-
tä kokonaan uuden virsikirjan 
valmistelua ei ole vielä tarkoitus 
käynnistää, mutta piispainkoko-
us näkee virsikirjan lisävihkon 
välivaiheena ennen seuraavaa vir-
sikirjauudistusta. 

Virsikirjan lisävihko tulee seu-
raavaksi toukokuun kirkollisko-
kouksen käsiteltäväksi. 

Suojelusenkeliä laulavat
niin lapset kuin vanhukset
Karjasillan seurakunnan kantto-
ri Riitta Piippo iloitsee erityisesti 

Suojelusenkeli-virren mukaan tu-
lemisesta lisävihkoon. Hän ker-
too, ettei Maan korvessa kulke-
vi lapsosen tie ole pelkästään kas-
tejuhlien lauluja, vaan virttä toi-
votaan myös ikäihmisten hauta-
jaisissa.

– Vanhemmat ihmiset kertovat 
minulle usein hautajaisissa, että 
virsi on säilynyt heidän lempivir-
tenään koko elämän ajan. 

Riitta Piippo iloitsee virsikir-
jan monipuolistumisesta. Hänen 
mukaansa uudet virret sanottavat 
uskoa Jumalaan uusin sanoin.

– Ilman muuta on hyvä, että 
yhä useampi ihminen löytäisi vir-
sistä sellaista puhetta, joka tuntuu 
heistä omalta; sellaiselta, joka an-
taa sanoja juuri heidän ajatuksil-
leen ja uskolleen.

Piippo kertoo saavansa yhä 
vielä palautetta nykyisestä, 1986 
käyttöön otetusta virsikirjasta. 

– Osaa virsistä pidetään vielä-
kin outoina. Siksi lisävihkoa on 
ryhdyttävä seurakunnissa laula-
maan heti tutuksi. 

RIITTA HIRVONEN

• 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

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

K i r ko n ku va p a n k k i  /  H e nna A a l t o n e n

Seurakuntaan on kaivattu virsiä, jotka liittyvät kirkkovuoden ajankohtiin, 
kansainvälisyyteen, kristilliseen kasvatukseen ja kummiuteen. Lisävihko tuo lauluja 
näistä aiheista.
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Helena Paalanne

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Palautteet ohjelmista:p. 044 3161 563 / Mervi Päivärinta (ma–pe),
Oulun seurakuntayhtymä, Radiostudio, PL 122, 90101 OULU
Ohjelmatiedot ja jutut verkossa: 
www.oulunseurakunnat.fi/verkkokirkko

aalikirkon videoarkistoon.
Su 26.4. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta   
 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Su 26.4. klo 10 jumalanpalvelus 
Varkauden pääkirkosta. 
Ke 29.4. klo 12 Valtiopäivien 
avajaisjumalanpalvelus Hel-
singin tuomiokirkosta. 
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin kel-
lo 11.05. Uusint. ma klo 11.05.

tattelussa on yliopistopastori 
Ari Savuoja. Valtakunnallinen 
lähetys.

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 26.4. klo 8.45 Radiopyhä-
koulun pitää lastenohjaaja Auli 
Kipinä. Hän kertoo siitä, miten 
suuri aarteita Jumalan meil-
le lahjoittaa luomakunnan ih-
meiden kautta.
klo 10 messu Oulun tuomio-
kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtu-

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 26.4. klo 8.45. Radiopyhä-
koulu, Auli Kipinä. Hän ker-
too siitä, miten suuria aartei-
ta Jumala meille lahjoittaa luo-
makunnan ihmeiden kautta.
Klo 10 messu Oulujoen kirkosta. 
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kerrotaan viime 
syksynä perustetun Oulun tuo-
miokirkon kamarikuoron en-
simmäisestä konsertista. Haas-
tattelussa on kanttori Lauri-
Kalle Kallunki.
Ke 29.4. klo 15.15 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa on ai-
heena nuorten aikuisten ja 
opiskelijoiden vappujuhla, jo-
ka järjestetään vappuaattona 
Raatin nuorisotalossa. Haas-

Toimitus kestää papin 
puheesta riippuen 
noin 15 minuuttia.

Helena Paalanne

Yhdistykset

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

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Kaikki ovat tervetulleita.

Muut seurakunnat

Kotia siunaamaan
 Oulun seurakunnissa kampanjoidaan 
 kodin siunaamisen puolesta
Tuiran seurakuntapastori Hele-
na Paalanne, miksi kodinsiuna-
us on nostettu esille juuri nyt?
Haluttiin nostaa esiin kirkollinen 
toimitus, jonka myötä ne seura-
kunnan jäsenet, joilla ei ole tie-
dossa perinteisiä suuria elämän-
kaaritapahtumia, voivat halutes-
saan juhlistaa sellaista elämänsä 
tärkeää ja pyhää asiaa kuin koti. 
Näin seurakunta voi liikkua seu-
rakuntalaisen arjessa, vaikka suu-
ri juhlia, kuten häitä ei ole vielä 
tulossa.

Minkälainen toimitus kodinsiu-
naus on?
Kodinsiunauksessa on ehkä kak-
si virttä tai muuta musiikkia. Toi-
mitukseen kuuluu papin puhe, 
esirukoukset ja itse kohokohta eli 
kodin siunaaminen Isän, Pojan ja 
Pyhän Hengen nimeen. Pyhä sa-
noittamaton tuodaan läsnä ole-
vaksi tilaisuuteen. Kun olemme 
uudessa kodissa, pyydämme, et-
tä tässäkin elämäntilanteessa Ju-
mala olisi läsnä kodissamme.  Ko-
ti on ihmiselle pyhä paikka.

Kuinka pitkä kodinsiunauksen 
kaava on? 
Toimitus kestää papin puheesta 
riippuen noin 15 minuuttia.

Keneen tulee ottaa yhteyttä, jos 
haluaa kodinsiunauksen?
Seurakuntaan. Jos on mielessä 
tietty pappi tai muu seurakun-
nan työntekijä siunausta toimit-
tamaan, heihin voi ottaa suoraan 
yhteyttä.

Täytyykö olla kirkon jäsen, jotta 
saisi haluaa kodinsiunauksen? 

Kodin siunaaminen voidaan toi-
mittaa myös kirkkoon kuulumat-
toman kodissa.

Saavatko myös avo- tai homolii-
toissa elävät kodinsiunauksen?
Kyllä.

Kuinka virallinen tilaisuus on,  
eli pitääkö vaikkapa leipoa kym-
mentä eri lajia?
Jokainen saa itse päättää, kuinka 
virallinen tai epävirallinen tilai-
suus on. Tilaisuus voi olla hyvin-
kin epävirallinen. 

Kodin siunaamisen kirkolli-
nen kaava antaa myös paljon liik-
kumatilaa. 

Varjeltuuko koti esimerkiksi 
avioerolta tai sairauksilta?
 Ei. Ihminen ei varjellu kärsimyk-

P
ekka H

elin

seltä. Siunaus on jotain muuta. Se 
ei ole maaginen suoja, vaan siu-
nauksella tuodaan Jumalan eteen 
koko elämä, koti, siinä asuvat ih-
miset, vieraat ja kaikki kohtaami-
set.  Siunauksella pyydetään Ju-
malan läsnäoloa. 

Maailmassa ei ole sellaisia 
poppakonsteja, joilla voitaisiin 
ajaa ikävyydet pois.

Häädetäänkö siunauksella kum-
mitukset pois nurkista? 
Ei. Siunaus ei ole eksorkismia eli 
manausta.   Ymmärrän, että kan-
san tajunnassa elää tietynlainen 
maaginenkin juonne. 

Harrastetaanhan katolisessa 
kirkossa edelleenkin eksorkismia, 
mutta meidän kirkossamme ei.

Missä elämänvaiheessa kodin-
siunausta useimmiten pyyde-
tään?
Valtaosa toimittamistani kodin-
siunauksista on tapahtunut kas-
teen yhteydessä. On muutettu 
uuteen kotiin, vauva on tullut, ja 
kun pappi muutenkin tulee tilai-
suuteen, siunataan samalla koti-
kin.

Säilyykö siunaus kodissa, jos 
asukkaat muuttavat pois? On-
ko siunattu koti asuntokaupas-
sa myyntivaltti?
Siunaus kulkee ihmisten muka-
na. Siunaus toimii meidän suh-
teissamme eikä hunnun lailla ver-
hoa jonkin rakennuksen.

Maksaako kodinsiunaaminen?
Ei.

PEKKA HELIN

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

Maakunnallinen Herättäjän päivä: su 26.4. klo 10.00 messu Oulun 
tuomiokirkossa ja seurat keskustan seurakuntatalossa
Herännäis-/Siionin virsiseurat: su 26.4. klo 18.00 Vihannin seurakunta-
talossa, su 26.4. klo 18.30 Oulunsalon seurakunnan toimitalon yläsalissa, 
Vattukuja 2, Oulunsalo, ti 28.4. klo 18.00 Maarit ja Antti Paavolalla, 
Seppäläntie 12, Tupos, ti 28.4. klo 18.30 Utajärven seurakuntatalossa, 
ti 28.4. klo 19.00 Kirsti ja Hannu Ojantakasella, Pahkamaantie 43, 
Rantsila, to 30.4. klo 18.00 Pattijoen Pappilassa
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 26.4. klo 11.00 JUMALANPAVELUS
vierailijana Erja Tapaninen KAN-info

Ke 29.4. klo 19.00 SANAN JA 
RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

“Sapatti on ihmistä varten eikä ihminen sapattia 
varten. Niinpä ihmisen poika on sapatin herra.” 
(Mark. 2:27, 28)

La 25.4. klo 11 perhejumalanpalvelus ja klo 13 seurakunnan vuosikokous. La 2.5. klo 11 
sapattijumalanpalvelus, vierailijana Pekka J. Pietola saarna ja raamattutunti Rauno 
Heikkinen. To 30.4 klo 19.00 Kevään kiitosjuhla, tarjoilua. Ma-Pe klo 11 Aamun sana 
ja rukous. Tervetuloa sanan kuulolle!

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

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 24.4. klo 18 Fresh-Cafe, klo 19 yhdistetty 
Fresh ja Valo-ilta. La 25.4. klo 11-13 Soppaa ja 
evankeliumia Toppila-Centerissä, Paakakatu 2. 
Su 26.4. klo 11 Jumalanpalvelus, Katja Castillo, 
Matti Muhos, Pasi & co. Seimi ja lastenkokoukset. 
Su 26.4. klo 17 International Service, in english 

and russia. Ma 27.4. klo 18 Sykarin kaivolla, ilta naisille. Ti 28.4. klo 18 Toppilan 
Majakan rukousilta, Paakakatu 3. To 30.4. klo 12 Päiväpiiri. To 30.4. klo 18 
Israel-ilta, Mirja ja Halvor Ronning Raamattukodilta Israelista sekä Ulla ja Kaarlo 
Järvilehto. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. TERVETULOA!  www.uskotv.fi 

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

To 23.4. klo 13-15 Testamentti-info. Asiantunteva lakimies jakaa 
tietoa testamenttiin liitttyvistä asioista. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa kaikki kiinnostuneet.

Su 26.4. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus. Puhuu sotilas 
Jorma Laapotti.
Ma 27.4. klo 13 Maanantaikerho.
Ti 28.4. klo 10 hartaus, klo 10.30 -13 Taukopaikka-kahvila. Avoimet ovet, 
lepopaikka arjen keskellä. Pikkupurtavaa ja mielenkiintoisia ihmisiä. 
Tervetuloa kaikki!
Pe 1.5. klo 11- 14 Vappumyyjäiset. Leivonnaisia, arvontaa, kahvila ym.

To 23.4. klo 18:30 Nuortenaikuistenilta.
Su 26.4. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Esko Leinonen.

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Kohtaamispaikka-ilta tänään 23.4. klo 18.
Bible Power -kerho pe 24.4. klo 18. 
12-14 v tytöille. 
Naisten lauantain aamukahvit, 25.4. 
klo 10. Elina Heinonen: Äidit nuo väkevät.
Seurat su 26.4. klo 14. Leena Siljander, 
Harri Eräjoki
3K-ilta ma 27.4. klo 18.30. Mika Pouke: 
Kiristitty osana yhteiskuntaa.
Askartelupäivä la 9.5. alk. klo 11. Ilm. 
27.4. mennessä Jorma 045 2722 411.
Aamurukouspiiri tiistaisin klo 9.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

To 23.4. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, Pekka Siljander, God´s Bell, aihe: 
”Myrskystä mainingeille.” Pe 24.4. klo 19 Helmi (nuortenilta), Pekka Rimpe-
läinen. Isän sydän seminaari 25.-26.4. Pekka Rimpeläinen ja tiimi Fatherheart 
-järjestöstä, tilaisuudet la 25.4. klo 12, 15.30 ja 18 sekä Su 26.4. klo 11 ja 14, 
kahviosta pientä purtavaa. Ti 28.4. klo 10 Äitimiitti & taaperotapaaminen. Ke 
29.4. klo 18 Varkki-ilta. To 30.4. klo 19 Rukousilta, Anna-Kaisa Pelto, Mika 
Martinmäki. Tervetuloa!

Ilmoitusmarkkinointi  
Pirjo Teva 
020 754 2284, 
040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi
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Hepr. 11: 2, 13-19
Uskoon perustuu se todistus, jonka Jumala 
on isistä antanut.
    Uskovina nämä kaikki kuolivat. Sitä, mikä 
heille oli luvattu, he eivät saaneet; he olivat 
vain etäältä nähneet sen ja tervehtineet 
sitä iloiten, tunnustaen olevansa vieraita 
ja muukalaisia maan päällä. Ne, jotka 
puhuvat näin, osoittavat kaipaavansa 
isänmaata. Mutta jos heidän mielessään 
olisi ollut se maa, josta he olivat lähteneet, 
he olisivat toki voineet palata sinne. Ei, he 
odottivat parempaa, taivaallista isänmaata. 
Sen tähden ei Jumalakaan häpeä heitä, 
vaan sallii itseään kutsuttavan heidän 
Jumalakseen, sillä hän on heitä varten jo 
rakentanut valmiin kaupungin.
    Usko sai Abrahamin tuomaan Iisakin 
uhriksi, kun hänet pantiin koetteelle. Hän 
oli valmis uhraamaan ainoan poikansa, 
vaikka oli saanut lupaukset, vaikka 
hänelle oli sanottu: ”Iisakin jälkeläisiä 
sanotaan sinun lapsiksesi.” Hän päätteli, 
että Jumala kykenee jopa herättämään 
kuolleen, ja niin hän sai poikansa takaisin, 
ylösnousemuksen ennusmerkkinä.

Joh. 14: 1-7
Jeesus sanoi opetuslapsilleen:
    ”Älköön sydämenne olko levoton. 
Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. 
Minun Isäni kodissa on monta huonetta - 
enhän minä muuten sanoisi, että menen 
valmistamaan teille asuinsijan. Minä 
menen valmistamaan teille sijaa mutta 
tulen sitten takaisin ja noudan teidät 
luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä 
olen. Te tiedätte kyllä tien sinne minne 
minä menen.”
    Tuomas sanoi hänelle: ”Herra, emme me 
tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme 
tuntea tien?” Jeesus vastasi: ”Minä olen 
tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän 
luo muuten kuin minun kauttani. Jos te 
tunnette minut, opitte tuntemaan myös 
minun Isäni. Te tunnette hänet jo nyt, 
olettehan nähneet hänet.”

“Pään päällämme on katto”
Tulevan kesän oulunsalolaiset rippikouluisoset viettivät viikonlopun Hietasaaressa.

Perjantai-iltana pohdimme yhdessä Jeesuksen jäähyväispuhetta Johanneksen evan-
keliumissa.

Nyt on nuorten aika puhua. 
Ole hyvä ja ota näistä viisaista ajatuksista itsellesi se, joka antaa sinulle toivoa ja roh-

kaisua.
– Teksti rauhoittaa, mutta jättää epäselvyyksiä: Miten Jeesus voi olla varma, että hän 

tulee takaisin? 
– Teksti sisältää turvaa tuovia ja levollisia, kokoavia fraaseja, kuten Minä olen tie, 

totuus ja elämä.  Fraaseja voi jokainen pohtia ja soveltaa omaan uskoonsa ja elämäänsä.
– Mitä totuus on?
– Älkää pelätkö. Koko kristinusko perustuu ylösnousemukseen, joten hätää ei ole.
– Vaikka epäilemme totuutta, sisimmässämme tiedämme, mikä totuus on.
– Onko tekopyhää vaatia uskoa toisilta tilanteessa, jota he eivät voi ymmärtää?
– Haikeaa, mutta kaunista. Samalla on kumminkin lohduttavaa tietää, että pään 

päällämme on katto, kun siirrymme ajasta ikuisuuteen.
– Vaikka mielemme on turhautunut, sekava ja sureva, kuljen turvallisin mielin kohti 

tulevaa, koska luotan ja uskon.
– Kukaan ei voi ennustaa, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.
– Kaikki, jotka uskovat Jumalaan, pelastuvat.
– Haaveilen omasta tilasta, omasta kodista, rauhasta ja yhteydestä. Löytyisikö joku 

pieni loukko, vaikka siivouskomero, sinun Isäsi kodista?
– Opetuslapset kaipaavat johtajaansa ja ovat epävarmoja jatkosta.

Siunatkoon Rakkauden Jumala jokaista ripari-isosta tärkeässä ja ainutlaatuisessa teh-
tävässä rippikoululaisten parhaaksi.

MINNA SALMI
kappalainen

Oulunsalo

Sanan aika
Sunnuntai 26.4.2015
Psalmi: Ps. 66:3-9 tai Ps. 126
1. lukukappale: 5. Moos. 30:19-20
2. lukukappale: Hepr. 11:2, 13-19
Evankeliumi: Joh. 14:1-7
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Veteraanin iltahuuto kuoron ainoa tehtävä
Ylikiiminkiläinen miesporukka laulaa veteraanien hautajaisissa

Astun sisään ja kuulen 
mieskuoron puhkea-
van lauluun urkuparvel-
la. Aivan kuin kuoro oli-

si ajoittanut laulun saapumisee-
ni. Ei kuoro minulle laula, vaan 
se harjoittelee Veteraanin ilta-
huutoa. Paikka on Ylikiimingin 
kirkko, ja kuoroa laulattaa kant-
tori Leo Rahko.

Kuorolla on lähes 20 vuotta ol-
lut yksi ja sama tehtävä. Se lau-
laa rakastetun laulun ylikiimin-
kiläisten veteraanien hautajaisis-
sa. Mitään muuta tehtävää kuo-
rolla ei ole. 

Varsinaista nimeäkään kuo-
rolla ei ole. Rahkon mukaan si-
tä voi kutsua miesten lauluryh-
mäksi.

Nousen urkuparvelle. Harjoi-
tus loppuu.

Sisätiloissa on helppo kuvata, 
sillä kamera on säädetty etukä-
teen ISO-herkkyyttä ja valotus-
aikaa myöten. Kuoro aloittaa lau-
lun uudestaan, jotta valokuvista 
tulisi luontevia.

Siirrymme ulos ottamaan ku-
via kirkonportailta ja kaatuneit-
ten muistomerkin edustalta. Ku-
vatessa menee paljon aikaa. Otok-
sista tulee ylivalottuneita.

Kuoro laulaa koko session ajan 
Veteraanin iltahuutoa. Pelkään 
vilustuttavani miehet.

 
Laulu itkettää 
ihmisiä
Haastattelen sakastissa Matti 
Koistinahoa, Tauno Juntusta ja 
Esko Timosta. Herrat ovat kah-
deksankymppisiä, ikäpolvea, jon-
ka isät palvelivat sodassa.

Kuoro on laulanut joskus lot-
tien hautajaisissa. Koistinaho 
muistuttaa myös lottien tehneen 
suuren työn.

– Sitä eivät voi tämän päivän 
ihmiset kuvitellakaan.

Veteraanin iltahuutoa miehet 
pitävät liikuttavana.

– Siinä pitää olla jämynä, sil-
lä kun katsoo lähiomaisia, tahtoo 
liikuttua itsekin. Kyyneleet tule-
vat silmiin. Niitä ei tarvitse häve-

tä, Koistinaho tuumaa.
– On se niin mahtava laulu 

kuunnella, Juntunen komppaa.
Timonenkin käyttää puheen-

vuoron. 
– Kun lauloimme laulua kuo-

rotaipaleemme alussa, yleisö ei 
tahtonut pystyä kuuntelemaan. 
Kyllä ihmiset murtuivat ensi al-
kuun.

 
Sota raskasta 
ja veristä työtä
Matti Koistinahon isä haavoittui 
jatkosodassa elokuussa 1944.

– Isä sanoi vain, että sota oli 
hirveän raskasta ja veristä työtä.

Myöskään Juntusen isä ei pal-
jon sodasta puhunut. Se kuiten-
kin selvisi, että isä haavoittui so-
dassa tähdätessään kiväärillä. Vi-
hollisen luoti meni kyynärpääs-
tä läpi.

– Läheltä se on mennyt, kom-

mentoi Timonen.
– Oli niin hyvä onni, että luut 

eivät särkyneet ollenkaan. Luo-
ti meni lihaksien läpi, Juntunen 
kertaa isänsä haavoittumista.

Esko Timosen isä palveli Lapin 
sodassa vartiointitehtävissä Ou-
lun lähellä. Taisteluihin saksalai-
sia vastaan hän ei osallistunut.

Timonen muistaa olleensa 
pappansa kanssa kotitalonsa pi-
hassa Ylikiimingissä, kun sak-
salainen ajoi autollaan paikalle. 
Maantie loppui pihaan, ja saksa-
laisen matka tyssäsi siihen. Sak-
salaisen kaivoi kartan esille ja äi-
misteli miten matka jatkuisi.

Saksalaisen ajoneuvo oli ”nät-
ti”.

– Pappa sanoi, että ammutaan 
tuo saksalainen, niin saadaan tuo 
auto.

Kahdeksanvuotias Timonen ei 
viehättynyt ajatuksesta.

– Olin niin poikanen.
Saksalainen jäi ampumatta.
 

Ankaraa aikaa 
kotirintamallakin
Matti Koistinahon mukaan sota 
oli kovaa aikaa hänen äidilleen, 
jonka piti selviytyä pienten lasten 
kanssa lähes yksin. Monta sota-
aikana syntynyttä lasta vaikeut-
tivat tehtävää.

Puolisolta tuli kirjeitä joskus 
harvakseltaan. Sota-ajan äiti kes-
ti, mutta sen jälkeen hän sairastui 
henkisesti eikä koskaan toipunut 
täysin ennalleen.

Timonen nappaa puheenvuo-
ron.

– Kyllä se on vähäistä tämä 
meidän laulaminen siihen ver-
rattuna, mitä ihmiset ovat sodan 
aikana kärsineet.

Koistinaho ja Juntunen yhty-
vät Timosen sanoihin kuin yh-
destä suusta. Ajat olivat kovat, 
mutta silti esimerkiksi siirtokar-
jalaiset onnistuttiin asuttamaan 
ilman suuria mullistuksia.

Koistinaho muistaa sanoneen-
sa vaimolleen, että jos Suomeen 
tulisi nyt yhtä paljon väkeä, ku-
kaan ei ottaisi heitä vastaan, vaik-
ka maassa on nykyään paljon 
asuntoja.

Ennen ei kuorolaisten mukaan 
valitettu niin paljon kuin nyky-
ään.

– Nykyään maristaan siitäkin, 
kun on nukkunut liian lyhyen yö-
unen. Ei muisteta sitä, että vete-
raanit nukkuivat vuosikausia tel-
toissa, Esko Timonen sanoo.

 
PEKKA HELIN

Kyllä se on vähäistä 
tämä meidän 
laulaminen siihen 
verrattuna, mitä 
ihmiset ovat sodan 
aikana kärsineet.

Esko Timonen

Kuoro koolla. Kanttori Leo Rahko (vas.), Matti Hiltunen, Matti Koistinaho, Tauno Juntunen, Paavo Kokko, Vilho Hiltunen, Urpo Jurvakainen, 
Esko Timonen, Heikki Mäkikangas, Alpo Säävälä ja Erkki Pöyskö harjoittelevat. Seitsemän kuoron jäsentä ei pystynyt tulemaan kuvaukseen.

Kansallista veteraanipäivää vietetään maanantaina 27. huhtikuuta

Kuorolaiset Matti Koistinaho (vas.), Tauno Juntunen ja Esko Timonen ovat sotaveteraanien jälkikasvua.
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28 ääntä soi toivoa
Oulun tuomiokirkon kamarikuoron 
ensikonsertti kuullaan veteraanipäivänä 

Veteraanin iltahuuto kuoron ainoa tehtävä
Ylikiiminkiläinen miesporukka laulaa veteraanien hautajaisissa

Veteraanin iltahuuto
(säv. & san. Kalervo Hämäläinen)

Rannalle himmeän lahden aurinko laskenut on.
Kutsu jo soi iltahuudon, taakka jo laskettu on.
Taattoa muista sa silloin, askel jo uupunut on,
lapset ja lastemme lapset, teidän nyt vuoronne on.

Hoivatkaa, kohta poissa on veljet,
muistakaa, heille kallis ol' maa.
Kertokaa lasten lapsille lauluin,
himmetä ei muistot koskaan saa!

Hymni soi holvissa hiljaa, tummana kaipuuta soi.
Aika on korjannut viljaa, sarka jo kynnetty on.
Ammoin me marssimme kahden, tulta löi taivas ja maa.
Rannoilta Äänisen lahden, kelle nyt kertoa saa.

Hoivatkaa, kohta poissa on veljet,
muistakaa, heille kallis ol' maa.
Kertokaa lasten lapsille lauluin,
himmetä ei muistot koskaan saa!

Laineissa Laatokan mahti, kahlita kenkään ei voi.
Veljet sen rantoja vahti, konsa on koittava koi.
Ylväänä Karjalan heimo tuskansa kantanut on.
Maaäiti suojaansa sulkee, vartija poissa jo on.

Hoivatkaa, kohta poissa on veljet,
muistakaa, heille kallis ol' maa.
Kertokaa lasten lapsille lauluin,
himmetä ei muistot koskaan saa!

Sunnuntai-iltapäivänä tuo-
miokirkko on tyhjä, mutta 
urkuparvelta kaikuu laulu.

– Ei, nyt menee taas lii-
an nopeasti. Tänä iltana minä 
olen aika tiukkana, mutta nämä 
kappaleet on saatava kuntoon, to-
teaa Oulun tuomiokirkon kama-
rikuoroa johtava kanttori Lauri-
Kalle Kallunki. 

– Ole vaan, se on hyvä, kuuluu 
vastaus kuorolaisten suunnasta. 

Ja sitten ensimmäinen säkeis-
tö otetaan uusiksi, niin että tyy-
tyväisiä ovat niin kuoronjohtaja 
kuin kuorolaiset.

Kantaatti kertoo 
sodan jälkeisestä toivosta 
Viime syksynä perustetun Oulun 
tuomiokirkon kamarikuoron en-
sikonsertti kuullaan kansallise-
na veteraanipäivänä maanantai-
na 27. huhtikuuta kello 19 Oulun 
tuomiokirkossa. 

Konsertissa kuullaan Nii-
lo Rauhalan sanoittama ja Lau-
ri-Kalle Kallungin säveltämä Tee 
meistä rakentajia -kantaatti. Oh-
jelmassa on myös muuta suoma-
laista kuoromusiikkia ja sooloesi-
tyksiä.  

Kamarikuoron lisäksi konser-
tissa esiintyvät baritonit Juha-
ni Alakärppä ja Jorma Kärnä, 
huilisti Pauliina Pellikka, sellis-
ti Tuuli Leppänen ja urkuri Nii-
na Ylikulju. Konserttiin on va-
paa pääsy, käsiohjelma maksaa 
viisi euroa. 

Kantaatti etenee baritonisolis-
tin, soitinosien ja kuoron vuorot-
telemana.  Se kertoo sotien jälkei-
sen Suomen jälleenrakennusajas-

ta. Säveltäjä kanttori Lauri-Kalle 
Kallunki vaikuttui Niilo Rauha-
lan tekstistä jo lapsuudessa. 

– Teos on täynnä toivoa. Men-
neet sukupolvet ovat erityises-
ti vaikeina aikoina turvanneet 
Kaikkivaltiaaseen. Rukous on ol-
lut kansakunnan voimana silloin 
– ja on myös tänään. 

Mukana jo 
neljässä messussa
Oulun tuomiokirkon kamari-
kuoro perustettiin viime syksynä 
avoimen koelaulun kautta. Täl-
lä hetkellä kuorossa on 28 laula-
jaa. Sekakuorossa on mukana se-
kä miehiä että naisia. Hallussaan 
kuorolla on neljä eri äänialaa. 

Viime sunnuntaina kuoro oli 
ollut mukana tuomiokirkon mes-
sussa. Messuissa kuoro on esiin-
tynyt muutaman kerran, mutta 
veteraanipäivän konsertti on hei-
dän ensimmäisensä. Siksi mes-
sun jälkeen onkin jääty harjoit-
telemaan. 

– Sain juuri puhelun kaveril-
tani, joka soitti ja sanoi että oli-
pa hienosti laulettu, Jorma Kär-
nä, yksi tenoreista, kertoo kuoro-
laisille. 

Palaute kuulostaa luonnol-
lisesti mukavalta kaikkien kor-
vaan. Sen voimin harjoituksia 
jatketaan niin, että päivällä alkaa 
olla mittaa liki työpäivän verran.

Neljä äänialaa 
soi hyvin yhteen
Kamarikuoro pitää yllä ja kehit-
tää Oulun tuomiokirkon juma-
lanpalvelusten ja kuorokonsert-
tien musiikkitarjontaa. 

Vaikka kuorolaiset yhdessä 
johtajansa Lauri-Kalle Kallun-
gin kanssa haluavat esittää mah-
dollisimman korkeatasoisia mu-
siikkielämyksiä, harjoituksissa on 
silti myös hauskaa. Harjoituksis-
sa useampikin kuiskuttaa vierus-
toverin kanssa.  

– Kannattaa haastatella näitä 
alttoja, kun yleensä aina haasta-
tellaan sopraanoja, Jorma Kärnä 
vinkkaa pilke silmäkulmassa.

Suvi Kaarre, yksi altoista, on 
muiden kuorolaisten tavoin lau-
lanut aiemmin muuallakin kuin 
suihkussa. 

– Olin mukana Lauri-Kallen 
edellisessä kuorossa Tuiran seu-
rakunnassa, hän kertoo.  

Tuomiokirkon kamarikuo-
rossa Kaarre ja muut kuorolaiset 
laulavat jumalampalvelusmusii-
kin  lisäksi myös kansanlauluso-
vituksia.

Kuoronjohtaja Lauri-Kalle 
Kallungin mukaan kuoro soi hy-
vin yhteen. 

– Kuorolla on mukava ja raikas 
sointi, Kallunki iloitsee.

ELSI SALOVAARA

Teos on täynnä 
toivoa. Menneet 
sukupolvet ovat 
erityisesti vaikeina 
aikoina turvanneet 
Kaikkivaltiaaseen.

Lauri-Kalle Kallunki

E l s i  S a l ovaa ra

Kansallista veteraanipäivää vietetään maanantaina 27. huhtikuuta

Lauri-Kalle Kallunki antoi kamarikuoron harjoituksissa ohjeita tenori- ja alttoäänien laulajille. Välillä palaute voi naurattaakin, 
kuten kuvassa keskimmäisenä istuvaa Suvi Kaarretta.
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Menot Oulun seurakunnissa 23.–30.4.2015

Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sovitaan Oulussa kunkin seurakunnan omassa 
kirkkoherranvirastossa. 
Kirkkoherranvirastot ovat avoinna kirkollisten 
toimitusten sopimista varten ma–pe klo 9–16. 

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 9, 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
Mari Tuokkola, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  
puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Vs. Kansainvälisentyön pastori 
Stiven Naatus, 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 toiminnanohjaaja vs. 
Marjaana Rantakeisu, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus 
Isokatu 17, 90100 Oulu
ajanvaraus 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

Hämeenlinnalainen 
lauluntekijä Juk-
ka Salminen kon-
sertoi keskiviikko-

na 29.4. kello 18.30 Keskus-
tan seurakuntatalossa, Iso-
katu 17. Tilaisuuteen on va-
paa pääsy, halutessaan voi 
ostaa viiden euron hintai-
sen käsiohjelman Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi. 

 Konsertti kantaa nimeä 
Sinun kanssasi huomiseen. 
Se koostuu neljänkymme-
nen avioliittovuoden ai-
kana syntyneistä lauluista, 
jotka kertovat nuoren pa-
rin kysymyksistä, ruuhka-
vuosista, vanhemmuudes-
ta, totta olemisesta, haa-
voittuvuudesta, tyhjän pe-
sän hiljaisuudesta, vanhe-

Lauluja parisuhteen 
riemuista ja rosoista

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Linus Adami 
Juhani Jibrin. 
Haukipudas: Aava Aino 
Amanda Simola, Onni Pauli 
Oliver Kivelä, Tiitus Valtteri 
Vengasaho.
Karjasilta: Minea Irene Juli-
aana Eloniemi, Topias Onni 
Tuomaksenpoika Holappa, 
Tito Mikael Lehto, Elena Siiri 
Linnea Nelo, Sanni Matleena 
Pohjola, Samuel Felix Siuru-
maa, Huugo Simeon Tiitinen, 
Paulus Benjamin Tyni.
Kiiminki: Helga Peppi Kata-
riina Viitala, Alvar Aatos Suo-
minen.
Oulujoki: Helmi Amelia Juu-
tinen, Niko Juhani Jaakkola, 
Alva Lilian Kiuru, Axel Evart 
Antero Lamberg, Pieta Ellen 

nemisesta ja armahtavai-
suudesta, joka kohdistuu 
sekä itseen että toiseen. 

Jukka Salminen kuljet-
taa kuulijoitaan lauluin ja 
tarinoin parisuhteen rie-
muun ja rosoisuuteen. 

– Tarinoissa ja lauluissa 

Seppälä.
Oulunsalo: Matias Miio Har-
juniemi, Aliisa Sofia Birgit-
ta Hätälä, Henna Juliaana 
Norrkniivilä, Linnea Olga Au-
rora Ranta, Väinö Reino Ma-
tias Rikula.
Tuira: Carla Sofia Lyydia Fon-
sén, Urho Aapeli Jarkonpoi-
ka Hautamäki, Eevi Annik-
ki Hirsimäki, Väinö Eljas Hyt-
tinen, Aaron Uchenna Jigo, 
Isla Helmiina Koivukangas, 
Väinö Tapani Launonen, Pau-
lus Iivo Antero Liimatainen, 
Saaga Alina Luokkanen, Mii-
na Linda Pähtilä, Jere Juhani 
Rompasaari, Oliver Niklas Ru-
ha, Leevi Sakari Sarre, Veikka 
Aaron Olavi Tasala, Vilja Jo-
sefiina Varjonen, Tuukka On-
ni Matias Viitanen.

Ehtookellot  
ja iltarukous 
(Vesper) 
lauantaina 25.4. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa. 

Tule hiljentymään lauantain ehtookelloihin ja kirkon 
ikivanhaan laulettuun iltarukoushetkeen, Vesperiin.  
Rukoushetkeä vietetään lisäksi kevätkaudella 30.5.

uskaltaudumme rohkeas-
ti katsomaan peiliin, vas-
tuuseen itsestä, ja kenties 
lähdemme kasvuun ja löy-
dämme vastavuoroisuuden 
ja polun uuteen läheisyy-
teen, hän kertoo. 

Konsertin tarjoaa Tuo-

miokirkkoseurakunnan ai-
kuistyö. 

– Kuultuani, että Jukka 
tekee lauluja myös aikuisil-
le, ajattelin että olisipa hie-
noa tarjota aikuisillekin yh-
tä hienoa aitoutta ja läsnä-
oloa, kuin mitä lapset saa-
vat hänen konserteistaan, 
kertoo nuorisotyönohjaaja 
Kaija Siniluoto. 

Jukka Salminen toivot-
taa konserttiin tervetul-
leeksi kaikki aikuisikäiset, 
nuoret parit, vanhat parit, 
parittomatkin. 

– Vaikka peilaan ihmi-
syyttä paljon parisuhteen 
kautta, kuljen tarinoissa 
myös yksilötasolla, josta 
voi kenties joitain kasvun 
siemeniä löytää kuka vain.

K at a r i i na  F i l p p u la

Pientä maksua vastaan arvontaa, ongintaa,  
onnenpyörä ja pelipisteitä. Kahviosta suolaista ja  

makeaa. Edullisia vappupalloja.

Nukketeatteriesityksiä 30 min. välein, alk. klo 10.30.
Paloauto esittelyä (hälytysvaraus).  

Koulupoliisi ja poliisiauto esittelyssä.

Oulun laskuvarjokerhon hyppynäytös klo 10.45.
Taikuri Elias Kvist esiintyy klo 11, 12, 13 ja 14.

Tuotto käytetään seurakuntien kerhonohjaajien ja  
Missionuorten toimintaan.

Raatin nuorisotalossa klo 10–14.30

Vihityt
Haukipudas: Kari Antti Au-
kusti Kivelä ja Katja Johanna 
Tuomaala.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Matti Tenhu-
nen 86, Rauha Puhakka 87.
Haukipudas: Asta Anita Tiri 
85, Anja Irmeli Meriluoto 70.
Karjasilta: Maija Raakel 

Huovinen 88, Lauri Iisakki 
Kukkohovi 86, Pentti Saka-
ri Moilanen 90, Else Annik-
ki Aalto 91, Elisabet Parkki-
nen 68, Pekka Juhani Tuomi-
nen 64.
Tuira: Martta Sofia Pelkonen 
89, Kalevi Ilmari Hietala 79, 
Eero Tapani Sularanta 74.
Oulunsalo: Hilda Alatalo 86.
Oulujoki: Kosti Alvar Pura-
la 86.

Vappukeidas
perjantaina 1.5. kello 11–14
Keskustan seurakuntatalo

Myyjäiset ja lohisoppaa lähetystyön hyväksi

Lohi- tai kasviskeitto, voileipä ja ruokajuoma 7 €, 
alle kouluikäisten annos 3 €. Itsetehtyjä munkkeja 

ja simaa. Käsitöitä, kukantaimia ja arpoja. 
Maksu käteisellä. Mukana kirkon lähetysjärjestöjä.

Tervetuloa!
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a
Keskustan srk-talo
Isokatu 17
Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71
Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2
Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Vanhan pappilan lähetyspii-
ri to 23.4. klo 14  Vanha pap-
pila. Matti Häkkinen. 
Hiljaisuuden rukoushetki to 
23.4. klo 18, Keskustan seura-
kuntatalo, Lilja. NNKY ja Sina-
pinsiemen ry. Hiljaisuutta, ru-
kousta, Taize-lauluja. 
Ompeluseurat to 23.4. klo 
19, Intiön seurakuntakoti.
Aamupiiri la 25.4. klo 10,  
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 25.4. klo 18, Vanha pappila.
Messu su 26.4. klo 10,  Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Jouko Lankinen, saarna Risto 
Kormilainen ja avustaa Matti 
Pikkarainen. Kanttorina Pé-
ter Marosvári. Tuiran Kama-
rikuoro, johtaa Risto Laitinen 
ja Oulun seudun virsikuoro. 
Lähetys www.virtuaalikirk-
ko.fi ja Radio Pooki. 
Herättäjän kirkkopyhä su 
26.4. Messu Oulun tuomio-
kirkossa klo 10, jonka jälkeen 
ruokailu sekä seurat noin klo 
12 Keskustan seurakuntata-
lo, Isokatu 17. Puhujina Risto 
Kormilainen, Jouko Lankinen 
sekä Mono Kuoppala. 
Messu su 26.4. klo 14,  Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso ja kant-
torina Péter Marosvári. 
Opettajien raamattupiiri ma 
27.4. klo 16,  Vanha pappila. 
Kokoontuu joka toinen viikko.
Raamattupiiri ti 28.4. klo 19,  
Intiön seurakuntakoti. Poh-
jois-Pohjanmaan Kansanlä-

hetys. 
Raamattupiiri ke 29.4. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo.
Keskiviikkoseurat ke 29.4. 
klo 18, Vanha pappila. Stiven 
Naatus. 
Raamattupiiri to 30.4. klo 15,  
Intiön seurakuntakoti.  Jyrki 
Vaaramo. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Keskustan perhekerho to 
23.4. ja 30.4. klo 10, Keskus-
tan seurakuntatalo. 
Laulupuu Taaperoikäisten 
musiikkikerho to 23.4. ja 
30.4. klo 15, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Perhepyhäkoulu su 26.4. klo 
12, Heinätorin seurakuntatalo. 
Intiön perhekahvila ma 27.4. 
klo 10,  Intiön seurakuntako-
ti. Perhekahvilassa mukana 
lastenohjaaja Tea Lakkala. 
Kokkikerho 3.–6.-lk tytöt ja 
pojat ma 27.4. klo 18, Heinä-
torin seurakuntatalo. Enn.
ilm. Kaija Siniluoto, p. 050 
5249 779. 
Tiistai Tupa ti 28.4. klo 13.30, 
Keskustan seurakuntatalo.   
Kokkikerho 1.–4.-lk tytöt ja 
pojat ti 28.4. klo 16.30,  Hei-
nätorin seurakuntatalo. Enn.
ilm. Kaija Siniluoto, p. 050 
5249 779. 

Harrastukset ja kerhot
Eläkeläisten kerho to 23.4. 
ja 30.4. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Intiön eläkeläisten kerho to 
23.4. ja 30.4. klo 12.30, Intiön 
seurakuntakoti. 
Lenkkiryhmä to 23.4. klo 

18,  Keskustan seurakuntata-
lo. Sopii hyvin sekä aloittele-
valle että aktiiviliikkujalle. Li-
sätietoja Mono Kuoppala, p. 
040 5747 124.
Matalankynnyksen raa-
mis to 23.4. klo 18, Jössensa-
li. Pohdintaa on virittämässä 
pastori Jouko Lankinen. 
Nuorten pelikahvila pe 24.4. 
klo 18, Vanhan pappilan kivi-
jalka, käynti Isokadun puo-
lelta. 
Tuomioklubi pe 24.4. klo 19  
Monitoimisali. Tylystä nimes-
tä huolimatta mahdollisuus 
kokea armoa, toivoa, rak-
kautta ja uskoa. Kaikille nuo-
rille aikuisille avoin klubi-il-
ta. Klubin kahvilassa tarjolla 
kahvia, teetä ja pientä eväs-
tä. Noin klo 21 musakeikal-
la Päivi Mosorin ja Simo Ol-
likainen.
Työikäisten porinapiiri pe 
24.4. klo 19, DOMin tila, ylä-
kerta, käynti sisäpihan puo-
lelta. Mahdollisuus pysähtyä 
hetkeksi jakamaan asioita ja 
ajatuksia. Tarjolla kahvia ja 
teetä.Iltaa voi jatkaa siirty-
mällä Tuomioklubille pihan 
yli osoitteeseen Isokatu 17, 
Monitoimisali klo 23 asti.
Liikuntakerho 1.–3.-lk tytöt 
ja pojat ma 27.4. klo 16, Myl-
lytullin koulu, Kirkkokatu 1. 
Liikuntakerho 4.–6.-lk tytöt 
ja pojat ma 27.4. klo klo 17, 
Kansainvälinen koulu, Kasar-
mintie 4, liikuntasali. 
Puuha- ja askartelukerho 1.–
4.-lk tytöt ja pojat ma 27.4. 
klo 17.30, Intiön seurakunta-
koti.
Askartelukerho 1.–4.-lk ty-

töt ja pojat ti 28.4. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalo.
Silmukka ke 29.4. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. Li-
sätietoja: Anna-Mari Heikki-
nen, p. 040 5752 718.
WII-tanssikerho 3.–6.-lk ty-
töt ja pojat ke 29.4. klo 17, 
Keskustan seurakuntatalon 
Monitoimisali. Tied: Kaija Si-
niluoto, p. 050 5249 779.
Puuhakerho 1.–6.-lk tytöt ja 
pojat ke 29.4. klo 17.30,  Kes-
kustan seurakuntatalo, Lilja ja 
Lumme, 2 krs. 
Avoimet ovet nuorille ke 
29.4. klo 18,  Keskustan seu-
rakuntatalo. Lisätietoja Mo-
no Kuoppala, p. 040 5747 124.

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihdetyön diakoniatyön-
tekijän päivystys to 23.4. ja 
30.4. klo 11,  Keskustan seu-
rakuntatalo. 

Uusi tai vanha koti, vuokra- tai omistusasunto – kodin 
siunaamisen voi tehdä missä elämänvaiheessa tahansa 
ja kaikissa kodeissa. Tilaisuus saa olla asukkaidensa 
oloinen ja näköinen, rento tai juhlava, pienellä tai isol-
la porukalla. Kutsu pappi kotiisi!

www.oulunseurakunnat.fi/kodin-siunaaminen

Koti on minulle tärkeä ja olen siitä kiitollinen.  
Annan kotini, perheeni ja elämäni siunattavaksi,  

Jumalan käsiin.

Käy tykkäämässä!
www.facebook.com/rauhantervehdys

Diakonian ajanvaraus Kes-
kustan seurakuntatalo. Ta-
loudellisissa asioissa ma klo 
9–11 p. 044 3161 419 tai käy-
mällä Isokatu 17. Kotikäynti-
pyynnöissä voitte olla yhtey-
dessä suoraan oman alueen 
työntekijään. 
Diakonian aamu ti 21.4. ja 
28.4., Keskustan seurakunta-
talo, Monitoimisali. Aamupa-
la tarjolla tiistaisin klo 9–10.30 
alueen vähävaraisille eläkeläi-
sille ja työttömille.  
Työttömien ja vähävaraisten 
ateria ke 29.4. klo 11, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Hinta 2 €. 

Musiikkitilaisuudet
Sinun kanssasi huomiseen - 
Jukka Salmisen parisuhde-
konsertti ke 29.4. klo 18.30 
Keskustan seurakuntatalossa. 
Lue juttu viereiseltä sivulta.

Isä–lapsi-parkki 
ma 27.4. klo 14–16 Paalikatu 6 D 
ma 27.4. klo 17–19 Mellenius-talo, Peltolankaari 18 A

Matalankynnyksen kohtaamispaikka, johon isät sekä iso-
isät voivat tulla lastensa kanssa. Ennakkoilmoittautumis-
ta ryhmään ei ole. Tapaamisissa edetään vapaasti, ilman 
suunniteltua ohjelmaa. Lisätietoja: lapsi- ja perhetyön 
diakoni  Kari Rekilä, p. 050 5211 065, kari.rekila@evl.fi.

Matka Suomen Lähetysseuran 
lähetysjuhille Rovaniemelle pe–su 12.–14.6.

Lähde lähetysjuhlille "Va-
lo varjot hajottaa" Rovanie-
melle! Koe afrikkalainen il-
tarukous ja näe välähdyksiä 
maailmalta.

Lähtö pe 12.6. klo 11.45 
Oulunsalon Shell, klo 12 
Oulun linja-autoaseman 
tilausajolaituri, klo 12.30 
Kiimingin ABC:n parkki-
paikka ja klo 13 Ii Kirkko-
tien läheinen pikavuoro-
pysäkki. Paluu su 14.6. n. 
klo 18. 

Matkan hinta n. 120 €, alle 12-vuotiaille lap-
sille 60 €, sisältää matkan ja majoituksen hotelli Cu-
muluksessa 2 hh:ssa buffet-aamiaisineen sekä vakuu-
tuksen Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille. 
Menomatkalla vierailemme Keminmaan Pyhän Mika-
elin kirkossa. Lisätietoa ohjelmasta www.lahetysjuh-
lat.fi tai matkan johtajilta. 
Sitova ilmoittautuminen viimeistään ma 11.5. mennes-
sä  www.oulunseurakunnat.fi tai Ulla Mäkinen, p.  040 
5065 511, tai Elina Harjukelo, p. 040 5747 172. Ilmoit-
tautuneille lähetetään retkikirje postitse.

Kuorokonsertti 
maanantaina 27.4. klo 19  Oulun tuomiokirkossa. 

Oulun tuomiokirkon kamarikuoro konsertoi 
kansallisena veteraanipäivänä. Ohjelmassa Niilo 

Rauhalan sanoittama ja Lauri-Kalle Kallungin 
säveltämä "Tee meistä rakentajia kantaatti", sekä 

muuta suomalaista kuoromusiikki ja sooloesityksiä. 
Solisteina baritoni Juhani Alakärppä ja baritoni Jorma 
Kärnä. Pauliina Pellikka huilu, Tuuli Leppänen sello ja 

Niina Ylikulju urut. Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.

Limingan rovastikunnan retki Rovaniemelle  VALTAKUNNALLISILLE LÄHETYSJUHLILLE  12.-14.6. 
Retken hinta  
rovastikunnan  seurakuntien jäsenille:  165 € 1h huoneessa, 110€ 2h huoneessa /hlö. Hintaan sisältyy: Bussikuljetus, majoitus Hotel Santa Clausissa 1 

tai 2 hengen huoneessa, aamupalat hotellissa, 
kuljetukset aamulla juhlapaikalle  ja illalla ho-tellille. 

Lähtö pe klo 13:30 Limingasta, 13:45 Kempe-
leestä, 14:00 Oulusta.  Paluu su n. klo 18 samaa reittiä. Ilmoittautumiset 30.4. mennessä:  kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen  tai 040 7797705/Minna Sorvala 

ilmoittautuminen 

päiväkerhoon
Kerhot alkavat viikoilla 33 tai 34.  
Tarjoamme päiväkerhoja alle koulu- 
ikäisille lapsille, 3-vuotiaista ylöspäin.  
Oulujoen ja Tuiran seurakunta järjestää  
lisäksi myös seurakunnan pikkukouluja.
Tarkistathan kerhokohtaiset ikärajat ja tiedot 
oman seurakuntasi päiväkerhoilmoittautu-
mislomakkeen yhteydestä.
Syksyn päiväkerholaisille lähetetään omasta 
kerhoryhmästä postia. Kerho voidaan aloittaa, 
mikäli ryhmään ilmoittautuu vähintään kah-
deksan lasta.

Ilmoittautumiset 20.4.–10.5.2015  
Lisätietoja www.oulunseurakunnat.fi/paivakerho

Yhteystiedot seurakunnittain:
• Haukiputaan seurakunta Outi Palokangas  

040 547 1472, outi.palokangas@evl.fi
•  Karjasillan seurakunta Marjaana Lassi  

040 574 7108, marjaana.lassi@evl.fi
•  Kiimingin seurakunta Anne Schönberg  

040 743 1901, anne.schonberg@evl.fi 
•  Oulujoen seurakunta Anu Suomalainen  

040 588 1543, anu.suomalainen@evl.fi
•  Oulunsalon seurakunta Hannele Heinonen  

044 745 3850, hannele.heinonen@evl.fi 
•  Tuiran seurakunta Sanna Tervo  

040 574 7106, sanna.tervo@evl.fi 
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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 ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 26.4. klo 10, kirk-
ko. Toimittaa Harri Isopah-
kala, avustaa Jii-Pee Nyyssö-
nen, kanttorina Sari Wallin, 
Ruskakööri johtajanaan Ris-
to Ainali.
Lähetyspiiri ti 28.4. klo 13, 
Montin-sali, Harri Isopahkala.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 27.4. klo 11–
12, Jäälin kappeli.
Työttömien ja pienituloisten 
aamupuuro ma 27.4. klo 10–
11, Kolamäen kerhohuone.

Musiikkitilaisuudet
Ruskakööri pe 24.4. klo 10, 
seurakuntakeskus.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtil-
lä tiistaisin klo 9.30–11 
ja Jäälin kappelil-
la torstaisin klo 
9.30–11.
Perhekahvi-
lat Kirkko-
pirtillä per-
jantaisin klo 
9.30–11 ja Jää-
lin kappelil-
la maanantaisin 
klo 9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaisin 
klo 10–12 Jäälin kappeli.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 26.4. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Martti Hei-
nonen, saarna Arto Nevala, 
kanttorina Laura Alasaarela. 
Pyhäkoulu lapsille jumalan-
palveluksen saarnan aikana 
morsiushuoneessa. Pyhäkou-
lu on tarkoitettu kaikenikäi-
sille lapsille.
Sanajumalanpalvelus su 
26.4. klo 16 Kellon srk-kodis-
sa. Toimittaa Arto Nevala, 
kanttorina Laura Alasaarela. 
Kirkkokahvit.
Gospelmessu pe 24.4. klo 18 
kirkossa.
Rukouspiiri to 23.4. ja to 
30.4. klo 18 srk-keskuksen 
kappelissa.
Raamattupiiri ke 29.4. klo 
18 srk-keskuksen neuvottelu-
huoneessa.

Harrastukset ja kerhot
Nuorten ilta pe 24.4. klo 18 
Vakkurilassa.
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ke 29.4. klo 13 Kellon srk-
kodilla ja to 30.4. klo 13 srk-
keskuksessa. Yhdessäoloa, 
hartaushetki, päiväkahvit, 
keskustelua, jumppaa ja yh-
teislaulua. 
Juttukahvila ke 29.4. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla. 
Vieraana Jokivarren seura-
kuntakerholaiset.  
Gospel-bändi ke 29.4. klo 18 
Vakkurilan nuorisotilassa. 
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille to 30.4. klo 13–14.30 srk-
keskuksen monitoimisalissa, 
Kirkkotie 10.

Seurakuntakerhojen retki 
ma 11.5. Rokualle. Ilm. 30.4. 
mennessä kerhoissa tai päi-
vystysaikana maanantaisin 
klo 9–11, p. 044 7310 232.

Lapsille ja
lapsiperheille

Pyhäkoulu su 26.4. klo 10 kir-
kossa. Pyhäkoulu lapsille ju-
malanpalveluksen saarnan ai-
kana morsiushuoneessa. Py-
häkoulu on tarkoitettu kai-
kenikäisille lapsille. Pyhäkou-
lusta saa tarran Messupassiin. 
Kun passissa on viisi tarraa, 
saa pienen lahjan sakastista. 
Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodissa se-
kä perjantaisin klo 10–11.30 
Vakkurilassa, Martinniemen 
srk-kodissa ja Jokelan vanhalla 
koululla. Perhekerhoon ei ole 
ilmoittautumista ja sinne voi 
tulla silloin kun itselle sopii.

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro ma 27.4. klo 10–
11 srk-keskuksessa.
Omaishoitajien retkipäivä ti 
5.5. Tiedustelut Heli Puupe-
rältä, p. 040 5898 362.

Pyhäkoulu Kirkkopirtillä su 
26.4. klo 12.
Ilmoittautuminen Kiimin-
gin seurakunnan päiväker-
hoon syksy 2015 / kevät 2016.
Ks. ilmoitus s. 15.

Harrastukset ja kerhot
Nuorten Yökahvila pe 24.4. 
klo 18.30–22, srk-keskus.
Juttunurkka ma 27.4. klo 10–
13, Jäälin kappeli.
Diakoniapiiri ma 27.4. klo 
10–13, Jäälin kappelin neu-
votteluhuone.
Mielenterveyskuntoutujien 

omaisryhmä ti 28.4. 
klo 13–15, Kirkko-

pirtin nuorten-
tila.  Keskuste-
leva vertais-
tukiryhmä.   
Omaishoita-
jien ryhmä 

ke 29.4. klo 
13, Montin sali. 

Keskusteleva ver-
taistukiryhmä. Tied. 

Jaana Kontio, p. 040 5793 
248.

Muistisairautta sairastavi-
en ryhmä ke 29.4. klo 13–
14.30, Lähimmäisentupa, 
Kirkonniementie 6.
Diakoniaväen virkistyspäi-
vä Oulussa ma 11.5. klo 10–
15.30. Menemme Tuiran seu-
rakunnan  diakoniaväen vie-
raaksi. Tied ja ilm. 30.4. men-
nessä: Jaana, p. 040 5793 248 
tai Seija L. p, 040 5793 247.
Naisten kasvuryhmä ti 28.4. 
klo 14, Suvela. 
Munkkitalkoot yhteisvas-
tuun hyväksi to 30.4. alka-
en klo 8 Seurakuntakeskuk-
sessa ja Rauhanyhdistyksel-
lä. Tarvitsemme runsaasti 
munkinleipojia. Ilmoittau-
tumiset: Jaana, p. 040 5793 
248 tai Erja: erja.haho@evl.fi 
24.4. mennessä.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 26.4. klo 
17 seurat ry:llä, Aarno Sassi 
ja Esko Mattila.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 26.4. klo 15 Mon-
tin-sali, Raimo Salonen.

Veteraanipäivän 
juhla pidetään 

Jokirannan koululla 
27.4. klo 13. 

Kahvit alkaen 
klo 12.30.

Munkkeja ja simaa vapuksi 
ennakkovarauksella
Vappuaattona leivotaan seurakunnassa perinteisesti 
munkkeja ja tehdään simaa yhteisvastuun hyväksi. Mun-
kit 5 kpl / 4 € ja sima 1,5 l / 3 €. Munkkien ja siman ennak-
kovarauksia otetaan vastaan sähköpostilla erja.haho@
evl.fi tai to 23.4. klo 12–14 p. 0400 775 164. Tänä vuonna 
munkkeja ja simaa ei myydä kauppojen edessä. 
Viimeinen ennakkovarausten jättöpäivä on to 23.4.

Senioriapu auttaa kotona 
asuvia iäkkäitä ihmisiä va-
paaehtoistyönä kodin avun-
tarpeissa, ei remonttia, sii-
vousta eikä muuttoja. Kysy 
lisää Mauri Raappanalta, p. 
044 2104 415 tai Johanna Ke-
rolalta, p. 045 1393 993.

Muut menot
Yhteisvastuu-keräyksen 
tempauspäivä pe 24.4. klo 
10–18 Haukiputaalla.
Seukkarin lounas ke 29.4. 
klo 11.30–13.30 srk-keskuk-
sen neuvotteluhuoneessa. 

Haukiputaan seurakunnan kesäleirit lapsille 
Leireillä leikitään, lauletaan, askarrellaan, pelataan, hiljennytään hartauksiin ja 
vietetään mukavaa aikaa yhdessä! Leirit järjestetään Isoniemen leirikeskuksessa 
ja ne ovat tarkoitettu ensisijaisesti Haukiputaan seurakunnan jäsenille. 
Lastenleireille ilmoittautuminen osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/kesaleirit 20.4.–10.5. välisenä 
aikana. Lisätietoja ilmoittautumisesta ja leireistä saat 
Elisa Manniselta p. 050 5133 225 tai elisa.manninen@evl.fi. 

Poikaleiri 11–14-vuotiaille 1.–3.6., leirin hinta 26 €. 
Tyttöleiri 7–10-vuotiaille 4.–5.6., leirin hinta 15 €. 
Tyttöleiri 11–14-vuotiaille 15.–17.6., leirin hinta 26 €. 
Poikaleiri 7–10-vuotiaille 17.–18.6., leirin hinta 15 €.
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Syksyn päiväkerhoihin ilmoittautuminen 
20.4.–10.5 osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat. 
Päiväkerhot ovat mukavaa arkitoimintaa 3–5.-v lapsille. 
Kerhoon voi ilmoittautua heinäkuun loppuun mennessä 
3 vuotta täyttävät lapset. Maksuttomat kerhot kokoontuvat 
kaksi kertaa viikossa 2 ½ tuntia kerrallaan kirkonkylällä 
Vakkurilassa, Kellon ja Martinniemen srk-kodeissa sekä 
Jokelan vanhalla koululla. Lisätietoja Outi Palokangas, 
p. 040 5471 472, outi.palokangas@evl.fi. 

Ruokana makaronilaatikko, 
salaatti ja jälkiruokakahvit. 
Lounaan hinta 6 €. Tuotto 
käytetään diakonia- ja lähe-
tystyön hyväksi. Tervetuloa!
Kirkkoherranvirasto avoin-
na vappuaattona 30.4. klo 
9–14.
Kaveri -leiri 8.–10.6. Syötteel-
lä. Leiri on tarkoitettu 13–16 
-vuotiaille nuorille, jotka toi-
vovat löytävänsä uusia ystä-
viä tai kokevat jääneensä ka-
veriporukan ulkopuolelle. 
Leirillä luvassa luonnossa toi-
mimista, toisiin tutustumista 

sekä mukavaa ajanviettoa! 
Leirille ilm. Katri Haapakor-
valle, p. 045 6546 122 tai säh-
köpostilla osoitteeseen katri.
haapakorva@evl.fi. Leirille on 
kuljetus järjestäjien puolesta 
ja leiri on ilmainen. Leirikus-
tannukset tulee maksaa aino-
astaan, jos leiriläinen jää pois 
leiriltä ilmoittamatta. Leiri on 
täysin päihteetön ja savuton. 
Järj. Haukiputaan seurakun-
ta ja Oulun kaupungin nuo-
risotoimi. 
Ry:n toimintaa: Haukipudas: 
seurat su 26.4. klo 14 Kulta-
simpussa ja klo 17 kirkossa, 
lauluseurat ke 29.4. klo 18.30 
Anne ja Jouni Luokkalalla, 
Merituuli 29. Kello: lauluom-
peluseurat pe 24.4. klo 18.30 
ry:llä. Jokikylä: ompeluseurat 
pe 24.4  klo 18.30 ry:llä sekä 
Toini ja Paavo Saarijärvellä, 
Kiiminkijoentie 1405, perhe-
sunnuntai su 26.4 klo 13 ry:llä, 
pyhäkoulu, raamattuluok-
ka, kahvit, seurapuhe klo 14, 
miestenilta to 30.4.

Suvelan lenkki äideille 
maanantaina 27.4. klo 18–20 Suvelassa. Klo 18 lähdetään 
lenkille, sitten saunaan. Pientä iltapalaa tarjolla.

Kamarikuoron lauluprojekti alkaa
seurakunnan projektiluonteisesti toimiva nuorten ja työ-
ikäisten aikuisten kamarikuoro kokoontuu jälleen har-
joituksiin ke 29.4. klo 18.30–19.45 Jäälin kappelille. Lau-
lujaksoon kuuluu neljä keskiviikkoharjoitusta ja esiinty-
minen su 24.5. klo 10 Kiimingin kirkon messussa, joka 
on tarkoitus toteuttaa erityisen musiikillisesti rikkaana. 
Kuoroprojektin johtaa kanttoriharjoittelun opinnäyte-
työnä Niina Ylikulju yhdessä kanttori Jarkko Metsänhei-
mon kanssa. Kuoroprojekteissa aiemmin laulaneet voi-
vat tulla suoraan paikalle, kuorosta kiinnostuneet uu-
det laulajat, ottakaa rohkeasti yhteyttä Jarkko.metsan-
heimo@evl.fi tai p. 0400 487187. Harjoitusten ajaksi jär-
jestetään lastenhoito.

Gospelmessu ja isosten siunaus  
sunnuntaina 26.4. klo 14 kirkossa. 
Kesän kaikki isoset kutsutaan siunattavaksi. Tapahtu-
man jälkeen kakkukahvit seurakuntakeskuksessa.

Kauneimmat hengelliset laulut-messu
sunnuntaina 26.4. klo 13 Jäälin kappelissa. 
Tervetuloa messuun hiljentymään, rukoilemaan ja lau-
lamaan hengellisiä lauluja. Messua toteuttamassa pap-
pina Juha Tahkokorpi, suntiona Hannu Kajava, musiikis-
sa Oulujoen kirkkokuoro johtajanaan Sanna Leppänie-
mi, Jenni Suonperä, viulu, Riikka Vuoristo, huilu, kant-
torina Sari Wallin.

Oulu-opiston Kiiminkijoen 
yksikön oppilaiden kevät-
matinea la 25.4. klo 17, seu-
rakuntakeskus. Opiston op-
pilaiden konsertti klo 17 ja 

taidekoulun oppilaiden kon-
sertti klo 18.30.
Oulu-opiston yksinlaulajien 
konsertti su 26.4. klo 18–20, 
seurakuntakeskus.

Isoskoulutuksen käyneet huomio! Isoshaku tulevan ke-
sän varhaisnuorten leireille on nyt käynnissä ja hake-
muskaavakkeita saa kirkkoherranvirastosta ja nuoriso-
työnohjaajilta. Haku päättyy 30.4. jolloin käsittelemme 
vastaanottamamme hakemukset. Lisätietoa: Esa Arbelius, 
p. 040 743903 ja Aulikki Rinta-Säntti , p. 040 7431 904.
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Löytöretki –
 kesäleiri Montajan 
Saarella 9.–11.6. Ilm. 

22.5. mennessä www.
oulunseurakunnat.fi/

tapahtumat.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

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

kana lasten oma kirkkohetki. 
Pyhäkoulun päätteeksi lap-
set pääsevät osallistumaan 
yhteiselle ehtoolliselle van-
hempien tms. kanssa. Pyhä-
koulua pitävät vapaaehtoiset 
pyhäkouluohjaajat. 
Luontopyhis Lämsänjärvel-
lä perheille su 26.4. klo 15, 
Lämsänjärven leirikeskus. 
Tutkimme luontoa eri ta-
voin, hiljennymme kynttilä-
hetkeen ja touhuamme yh-

dessä. Omat eväät mukaan 
ja makkaranpaisto-

mahdollisuus joka 
kerta. 
PuistoPyhis 
Metsokan-
kaalla ke 29.4. 
klo 9.30. Ko-
koonnumme 

kerran kuus-
sa keskiviikkoisin 

klo 9.30–10.30 Koti-
metsän leikkipuistossa eli 

Metsokankaan keskusleik-
kipuistossa koulun lähellä. 
PuistoPyhikseen ovat terve-
tulleita kaikki lapset ja aikui-
set viettämään mukavaa yh-
teistä hetkeä. Hiljennymme, 
laulamme, leikimme ja tou-
huamme kaikkea kivaa yh-
dessä. Huonon kelin sattues-
sa pyrimme olemaan Metso-
kankaan päiväkodin tiloissa. 
Lisätietoja: Mari Jääskeläi-
nen, p. 044 3536 879 tai ma-
ri.jaaskelainen@evl.fi.
Lattiakuvailta ke 29.4. klo 
18, Maikkulan kappeli. Ks. il-
moitus. 
Löytöretki – kesäleiri 2.–6.- 
luok  kalaisille Perämerel-
lä Montajan saarella Simon 
kunnan edustalla 9.–11.6. Il-
moittautuminen 22.5. men-
nessä  www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumat. Leirin 

hinta 30 €. Lisätietoja Juhal-
ta, p. 040 5752 713.

Harrastukset ja kerhot
Eläkeläisten kerho to 23.4. 
klo 13 Karjasillan kirkko, ma 
27.4. klo 12 Maikkulan kap-
peli, to 30.4. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkko, to 30.4. klo 
13 Kastellin kirkko.
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 27.4. klo 13, Karjasillan 
kirkko.
Diakoniaryhmä ti 28.4. klo 
14, Maikkulan kappeli. 
Lähetyspiiri ti 28.4. klo 
17.30, Kaukovainion kappeli. 
Sukanvarsi ke 29.4. klo 14, 
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja.
Kirjavirtaa pappilassa – kir-
jallisuuspiiri lukevaisille ke 
6.5. klo 18. Lukeminen on oi-
vallinen harrastus. Se synnyt-
tää ajatuksia, kysymyksiä ja 
keskustelukumppanin tar-
peen. Tule jakamaan luku-
kokemuksiasi Kastellin kir-
kon pappilassa, kerran kuu-
kaudessa keskiviikkoisin klo 
18. Siellä nähdään! Kirjat: 
Kristiina Hanhirova: Rak-
kautta, rukouksia ja rauhoit-
tavia, Maaria Leinonen: Hoi-
da meitä hiljaisuus.
 

Apua ja tukea
tarvitseville

Tuuppa kahville! to 23.4. ja 
to 30.4. klo 16, Karjasillan 
kirkko. 
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupuuro pe 24.4. klo 
9, Pyhän Andreaan kirkko. 
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ma klo 9–11 
p. 044 3161 579 tai paikan-
päältä Karjasillan kirkolta. 
Muissa kuin taloudelliseen 
avustamiseen liittyvissä asi-

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 26.4. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa Sa-
tu Kreivi-Palosaari, avustaa 
Maija Konttinen, kanttori-
na Juha Soranta. Musiikissa 
avustaa Oulun Konservatori-
on käyrätorvikvartetti. Mes-
sun jälkeen mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen.
Messu su 26.4. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustaa Erja Jär-
vi, kanttorina Riitta Piippo. 
Messu su 26.4. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, kanttorina 
Riitta Piippo. Kirkkokahvit. 
Messu su 26.4. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimit-
taa Satu Kreivi-Palosaari, 
avustaa Erja Järvi, kantto-
rina Juha Soranta. Kirkko-
kahvit. Kolehti nimikkokoh-
de; Makumiran teologinen 
seminaari Tansaniassa, Suo-
men Lähetysseura. 
Varikkomessu su 3.5. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ks. 
ilmoitus.
Naisten ilta to 
23.4. klo 18, Py-
hän Andreaan 
kirkko. Ks. il-
moitus.
Raamattupii-
ri to 23.4. klo 
18, Kastellin 
kirkko.
Raamattupiiri to 
23.4. ja 30.4. klo 18, 
Maikkulan kappeli.
Majakkailta pe 24.4. klo 
18.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Ks. ilmoitus.
Miesten raamattupiiri ke 
29.4. ja ke 6.5. klo 18, Karja-
sillan kirkko. 
Hanna rukousryhmä to 
30.4. klo 18, Kastellin kirkko.
Rauhanyhdistysten toimin-
taa:
Ompeluseurat pe 24.4. klo 
18 Kastellin kirkko, klo 19 
Maikkulan kappeli, to 30.4. 
klo 18 Kaukovainion kappeli.
Raamattuluokka pe 24.4. 
klo 18, Maikkulan kappeli. 
Kirkkoseurat ti 5.5. klo 19, 
Karjasillan kirkko. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Pyhäkoulu su 26.4. klo 10, 
Kastellin kirkko. Messun ai-

Yhteisvastuutapahtuma
keskiviikkona 29.4. klo 10–15 Karjasillan kirkossa 

Yhteisvastuutapahtuman ohjelmassa: 
•  munkkikahvila, myytävänä vastaleivottuja 

munkkeja. 
•  Oulun Diakoniaopiston opiskelijoiden 

hyvinvointipiste (jalka-käsihoitoja, verenpaineen 
mittausta, hinnat 1–2 € / toiminto). 

•  Musiikkiesityksiä tasatunnein, alkaen klo 11 
yhteislaulutuokiolla. 

•  Kirpputori: kevätsiivoa sinulle tarpeetonta 
tavaraa, mutta toisille aarteita ja tule myymään 
kirpputorille Karjasillan kirkolle! Myyntipöytä 
10 €, pöytiä rajallisesti, soita ja varaa omasi! 
Myyntipöydän varaus; diakoniatyöntekijä Päivi 
Rahja, p. 044 3161 457. 

•  Arpajaiset, pääpalkintona herkkukori! 

Tapahtuman tuotto Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 
Lämpimästi tervetuloa osallistumaan! 

Karjasillan 
seurakunnan 
diakoniatyö

sunnuntaina 3.5. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 

Toimittaa Olavi Mäkelä, avustaa Maija Konttinen. 
Kolehti seurakuntien tyttö- ja poikatyön tukemi-
seen ja kehittämiseen Suomen Poikien ja Tyttöjen 
Keskuksen kautta. Tervetuloa Varikolle. Lapsille py-
häkoulu. Messun jälkeen kirkkokahvit.

Naisten ilta 
torstaina 23.4. klo 18 Pyhän Andreaan kirkossa. 

Tule mukaan hyvin alkaneeseen Pyhän Andreaan kir-
kolla kokoontuvaan naisten iltaan, jossa saimme yh-
dessä virvoittua ja voimaantua yhteisen tulevien ilto-
jen ideoinnin ja jakamisen kautta. Seuraavan kerran ko-
koonnumme yhteislaulun merkeissä. Lopuksi iltapala. 
Lapsille lastenhoitoa. 

Lisätietoja ja toiveita voi esittää pastori 
Mirjami Duttonille, p. 044 3161 473.

oissa voit ottaa suoraan yh-
teyttä alueesi diakoniatyön-
tekijään.
Aamupuuro to 30.4. klo 9, 
Kaukovainion kappeli. 

Musiikkitilaisuudet
Oamk:n kamarikuoron ke-
vätkonsertti ma 4.5. klo 19, 

Karjasillan kirkko. Kuoro- ja 
yksinlaulua sekä instrumen-
taalimusiikkia Mozartin Mis-
sa Brevis, Mendelssohnin Hör 
main Bitten, Einojuhani Rau-
tavaaran kolme hengellistä 
laulua. Lisäksi yksinlaulua ja 
instrumentaalimusiikkia. Va-
paa pääsy.

Lattiakuvailta 
keskiviikkona 29.4. klo 18 Maikkulan kappelissa. 
Jumala, rohkaise minua käyttämään lahjojani. Palve-
lijoille uskotut rahat. Iltahartaus lattiakuvin Maikku-
lan kappelilla klo 18. Lapsille ja aikuisille oma kerto-
mus, jonka jälkeen yhteinen iltapala. Tervetuloa kai-
kenikäiset yksin tai yhdessä. Katso lisätietoja: www.
oulunseurakunnat.fi/lattiakuvahartaus# 



18 Rauhan Tervehdys  |  Nro 16  |  23.–30.4.2015

www. romuromantiikkaa.fi

AVIOSUHTEEN 
KATSASTUSASEMA

keskiviikkona 29.4. klo 18
Oulunsalon seurakunnan Toimitalossa.

Luento- ja keskustelutilaisuudessa  
pohdiskellaan avioelämän kiemuroita.  

Ilta alkaa puoliromanttisella  
salaatti-iltapalalla. 

Vapaaehtoinen maksu  
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.  

Lastenhoito on järjestetty Toimitalolle.  
Tilaisuuden toteutuksesta vastaa  

pastori Jukka Joensuu.

Ilmoittautumiset ja  
tiedot lastenhoitotarpeesta  

sähköpostilla:  
info@romuromantiikkaa.fi  

tai tekstiviestillä p. 044 745 3847.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoen-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Oulujoen 
seurakunta

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

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 23.–30.4.2015

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu  su 26.4. klo 10 Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Satu 
Saarinen, avustaa Riitta Ken-
tala, kanttorina Lauri Nurk-
kala. Radio Dei. 
Messu su 26.4. klo 12 Hintan 
seurakuntatalo.  Toimittaa 
Satu Saarinen, saarna Riit-
ta Kentala, kanttorina Lauri 
Nurkkala. 
Messu  su 26.4. klo 10 Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Antti Les-
kelä, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.
Messu  su 26.4. klo 12, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Jaak-
ko Rahko. 
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 27.4. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 27.4. klo 18.30, Oulujoen 
pappila.  
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 28.4. klo 19, Myl-
lyojan seurakuntatalo.  Juha-
ni Liukkonen ja Kari Päkkilä. 

Harrastukset ja kerhot
Torstaikerho to 23.4. klo 11, 
Yli-Iin seurakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 23.4. 
klo 14, Hoikantien palveluti-
lat, Hoikantie 23. 
Neulansilmä to 23.4. klo 17, 
Hönttämäen seurakuntako-
ti. Kansainvälinen tyttöjen ja 
naisten käsityökerho. Lisätie-
toja: Sari Meriläinen, p. 040  
5583 294.
Piispankamari pe 24.4. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-

tupa.  Lähetyksen kirpputo-
rikahvila. 
Seniorikerho pe 24.4. klo 11, 
Juopulin kylätalo. 
Porinapiiri ma 27.4. klo  10, 
vanhustentalon kerhohuo-
ne, Ylikiiminki. Eläkeläisker-
ho. 
Eläkeläisten kerho ma 27.4. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho ma 27.4. 
klo 13, Hintan seurakunta-
talo. 
Fransupiiri ti 28.4. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Tule opettelemaan uusi har-
rastus.
Aikuisten kuntopiiri ke 29.4. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo.
 

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 

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

Nuorten avoimet ma 27.4. 
klo 15, Reppu.
Näytelmä- ja videokerho 
ma 27.4. klo 17, Reppu.
Leikkikerho ti 28.4. klo 14, 
Reppu.
Poikien liikuntakerho 1.–3.-
lk ti 28.4. klo 16, Salonpään 
koulu.
Heppakerho ti 28.4. klo 16, 
Reppu. 

löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, perhekerhot  ja nuor-
ten kerhot.

Musiikkitilaisuudet
Laulukerho to 30.4. klo 10 
Ylikiimingin seurakuntatalo.
 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–10 p. 040 7033 
690 tai samaan aikaan käy-
mällä paikanpäällä Myllyo-
jan seurakuntatalolla. Muis-
sa asioissa voit ottaa yhteyt-
tä oman alueen diakonia-
työntekijään.
Diakonian aamu ma 27.4. 
10.30–12, Myllyojan seura-
kuntatalo. Tarjolla aamupa-
la. Tarjolla maksuton aamu-
pala kaikenikäisille, mukana 
seurakunnan työntekijä ja 
vapaaehtoisia. 

Kyläkamari 
ma 27.4. klo 11 

Museolla.

Yhteisvastuukonsertti  
torstaina 23.4. klo 19 Oulujoen kirkossa.  

Konsertissa esiintyvät Jaana ja Jorma Pulkkinen, 
laulu sekä Oulujoen kirkkokuoro, 

johtajana Sanna Leppäniemi. Säestyksestä vastaavat 
Sari Wallin ja Sanna Leppäniemi. 

Ohjelma koostuu uudemmasta hengellisestä 
musiikista ja negrospirituaaleista. 

Kolehti kerätään Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 

Konserttiin kutsutaan kaikenikäisiä  lepäämään 
ja voimaantumaan musiikista toivon sävelien myötä. 

Vapaa pääsy. 
w

w
w

.sxc.h
u

Poikien liikuntakerho 4.–6.-
lk ti 28.4. klo 17, Salonpään 
koulu.
Kokkipuuhakerho ti 28.4. 
klo 17.30, Toimitalo.
Lapsikuoro ke 29.4. klo 17, 
Oulunsalon kirkko.
Uuden Äänen harjoitus to 
30.4. klo 18, Oulunsalon 
kirkko.

Muut menot
Rauhanyhdistysten toimin-
taa. Kirkonkylä: Pe 24.4. 
klo 19 nuorten perjantai. 
Su 26.4. klo 16 seurat, Toivo 
Määttä, Hannu Jaakkola. To 
30.4. klo 18.30 erityisryhmän 
kerho. Salonpää: La 25.4. klo 
12 kevätmyyjäiset ry:llä.
Herättäjäyhdistys Su 26.4. 
klo 18.30 herännäisseurat 
seurakunnan Toimitalolla. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Vattukujan perhekerho ma 
27.4. klo 9.30, Toimitalo.
Salonpään askareilta per-
heille ma 27.4. klo 17, Salon-
pään kylätalo.
Perhekerho ti 28.4. klo 9.30, 
Reppu.
Naisten ja tyttöjen aska-
re- ja oloilta ti 28.4. klo 18, 
Reppu.
Parkkikerhoa ei ole to 30.4.

Vapputapahtuma 
torstaina 30.4. klo 14–17 

Oulunsalon Liikuntakeskuksessa.

Tapahtumaan on vapaa pääsy, mutta 2 €:n lippupaketilla 
voi osallistua askarteluun, ongintaan ja arvontaan.
Jukka Salmisen lasten konsertti n. klo 16.

Mukana menossa 
myös musiikki-
kerholaiset, isoset 
ja vapaaehtoiset.
Kanttiinista kahvit,
mehut ja  muut 
vappuherkut. 

Myynnissä myös 
makkaroita 1 € ja 
foliopalloja 5 €.

Seurakuntaväen kesämatka 
Lähde mukaan seurakuntaretkelle kauniin kesäiseen Vi-
roon 8.–11.8. Tutustumme historiallisiin kulttuurikau-
punkeihin Tallinnaan ja Tarttoon, kirkkoihin, kartanoi-
hin, Peipsijärveen ja Setukaisten kylään.
Matkan hinta on enintään 440 euroa riippuen matka-
laisten määrästä. Se sisältää kuljetuksen turistibussilla, 
laivamatkat kansipaikoin, majoituksen jaetussa 2 hh 
(1hh lisämaksu 45 €), ohjelman mukaiset ruokailut, kah-
vit, opastetut kiertoajelut kaupungeissa ja Setukaisten 
kylässä sekä tapaturmavakuutuksen Oulun seurakun-
tien jäsenille. 
Sitovat ilmoittautumiset 29.5. mennessä osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai arkisin klo 9–16 p. 
(08) 5313 500. Tiedustelut: matkanjohtaja Pentti Kor-
tesluoma, p. 040 575 2716. Linkki www.visitestonia.
com. Etusijalla ovat Oulujoen seurakunnan jäsenet. 
Matkajärjestelyistä vastaa OTPtravel. Etusija Oulujoen 
seurakunnan jäsenillä. Matkanjohtajina Pentti Kortes-
luoma, Eija Röning ja Sari Meriläinen.

Lempeitä sanoja ja 
säveliä äidille

-kahvikonsertti 
sunnuntaina 10.5. klo 16 Oulujoen kirkko. 

Äitienpäiväkonsertissa esiintyvät lapsikuoro Mido 
ja lapsi- ja nuorisokuoro aCorde Anna Haanpää-

Vesenterän johdolla. Kuoroja säestää Riitta Rahko, 
piano. Konsertti on suunnattu kaikenikäisille ja 

konserttiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Oulujoen kirkkoherranvirasto on suljettu to 30.4. 
muuton vuoksi. Palvelemme jälleen ma 4.5. 

Hintan seurakuntatalossa 2. krs.
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Tuotto 
yhteisvastuun 
hyväksi.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 26.4. klo 10, Ou-
lunsalon kirkko. Toimittaa 
Minna Salmi, avustavat San-
na Korhonen, Jussi Saviharju 
ja Kirsi Järvelin, kanttori Kai-
su Alasaarela. Isosten siunaa-
minen.
Virsilaulupiiri ti 28.4. klo 11, 
Kerttu Piiraisella. Petri Sato-
maa.
Hartaus ke 29.4. klo 12.45, 
Caritas. Anneli Nieminen, 
Virpi Luotolampi.
Hartaus ke 29.4. klo 13.30, 
Salonkartano, Virpi Luoto-
lampi.
Seurakuntakerhoa ei ole to 
30.4.

Harrastukset ja kerhot
Kitarapiiri to 23.4. klo 16, 
Reppu.
Toimintakerho 2.–5.-lk to 
23.4. klo 16, Pitkäkankaan 
koulu.
Tyttöjen liikuntakerho 1.–
4.-lk to 23.4. klo 16, Salon-
pään koulu. 
Kokkipuuhakerho 1.–5.-lk ty-
töt to 23.4. klo 17.30, Reppu.
Uuden Äänen harjoitus to 
23.4. klo 18, Oulunsalon 
kirkko.
Repun yökahvila yli 12-vuo-
tiaille pe 24.4. klo 17.
Varkkari avoimet alakou-
luikäisille ma 27.4. klo 13, 
Reppu.



19Rauhan Tervehdys  |  Nro 16  |  23.–30.4.2015

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 26.4. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Riitta Lou-
helainen, avustaa Matti Ke-
tola, kanttorina Anu Arvola-
Greus. 
Messu su 26.4. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Helena Paalanne, avus-
taa Jonna Piirainen, kantto-
rina Pauliina Stenudd. 
Messu su 26.4. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Tuu-
likki Ståhlberg, kanttorina 
Tuomo Rahko. Kvartetti.
Messu su 26.4. klo 12, Pate-
niemen kirkko. Toimittaa He-
lena Paalanne, avustaa Jon-
na Piirainen, kanttorina Kat-
ri Sippola. 
Messu su 26.4. klo 15.30, Ca-
ritas Matriiti, 2. kerros. 
Iltamessu su 26.4. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, avustaa Pertti 
af Hällstöm, kanttorina Anu 
Arvola-Greus.  
Viikkomessu ke 29.4. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Jonna Piirainen, kanttorina 
Heikki Jämsä.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 23.4. klo 
18.30, Tuiran kirkko. 
Nuorten OMG -ilta pe 24.4. 
klo 18, Tuiran kirkko. OMG?! 
Ks. ilmoitus.

Lapsille ja
lapsiperheille

Muksupysäkki – Omaa aikaa 
itselle to 23.4. klo 9–11.30, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Muksupysäkki on tarkoitet-
tu 2–5-vuotiaille muksuille. 
Ilmoittautuminen viimeis-
tään saman viikon keskiviik-
koon kello 12 mennessä. Li-
sätiedot ja ilmoittautumiset: 
Teija Kokko, p. 050 5347 477 
tai Tiina-Kaisa Kaikkonen, p. 
050 4334 094.
Nallekahvila to 23.4. ja 30.4. 
klo 10–12, Tuiran kirkko. Si-
säänkäynti kirkon takaa 
ovesta "Telakka". Lapsiper-
heiden Nallekahvila yhdes-
säolon ja kahvittelun mer-
keissä. 
Iltaperhekerho to 23.4. klo 
18–19.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Kevään viimeinen 
kerhoilta. Ks. ilmoitus.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 044 
3161 412. Muissa asioissa yh-
teys oman alueen diakonia-
työntekijään.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 23.4. klo 12, Ra-
jakylän seurakuntakoti. Ate-
rian hinta 2 €. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 23.4. klo 12, Py-
hän Luukkaan kappeli. Ateri-
an hinta 2 €. 
Juttutupa ma 27.4. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Viikon aluksi aamupala, har-
taus ja ajankohtaiset kuulu-
miset. 
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala 
ma 27.4. klo 10–11, Rajaky-
län seurakuntakoti.  
Juttutupa ma 27.4. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti. Tule tapaamaan mui-

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 059
tavattavissa 
ma–pe klo 10–14

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

ta aamuhartauden ja kahvin 
kera sekä keskustelemaan 
ajankohtaisista asioista. Mu-
kana pastori Jonna Piirainen 
alustamassa aiheesta Lapsen 
usko. Lisätietoja: eeva-marja.
laitinen@evl.fi.
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala ke 
29.4. klo 10–11, Tuiran kirk-
ko. 
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala ke 
29.4. klo 10–11, Koskelan seu-
rakuntakoti. 
Rauhoitu Sanan ja teeku-
pin ääressä to 30.4. klo 17–
18.30, Koskelan seurakunta-
koti. Kaikille avoin keskuste-
luryhmä kokoontuu Koske-
lan seurakuntatalon vintillä. 
Lisätietoja diakoni Heli Mat-
tila, p. 040 5747 145. 

Harrastukset ja kerhot
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 23.4. ja 30.4. klo 12.30, 
Tuiran kirkko, Sumppu. Vetä-
jänä pastori Riitta Louhelai-
nen ja Jukka Kolmonen. 
Eläkeläisten kerho to 23.4. 
klo 13, Koskelan palvelukes-
kus. Eläkeläisten yhdessäolo 
on virkistävää. Kerho on kai-
kille avoin kohtaamisen paik-
ka. Yhdessä lauletaan, kes-
kustellaan sekä hartaus.
Eläkeläisten kerho to 23.4. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kerhon ohjelmassa: har-
taus, kahvihetki, keskustelua, 
laulua ja muuta mukavaa.
Seniorien laulupiiri to 23.4. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Lau-
lamme yhteislauluina vanho-
ja koululauluja, hengellisiä 
lauluja ja virsiä kanttori Kat-
ri Sippolan säestyksellä. Mu-
kana diakoni Paula Mikko-
nen. Kahvitarjoilu ja hartaus. 
Rajakylän eläkeläisten ker-
ho to 23.4. klo 14.30, Rajaky-
län seurakuntakoti. 
Käsityöpiiri pe 24.4. klo 
9.30–11.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Tule tekemään käsi-
töitä diakoniatyön hyväk-
si tai itsellesi. Otamme vas-
taan lankalahjoituksia.
Pyhän Tuomaan Käsityö-
kahvila ma 27.4. klo 9–11, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Kä-

sityökahvila on vanhempi-
en ja lasten kohtaamispaik-
ka käsitöiden ja leikin mer-
keissä. Oma käsityö mukaan! 
Puutyökerho ma 27.4. ja ke 
29.4. klo 9–12, Siipi – lähetyk-
sen puoti ja paja, Nokelantie 
48. Kerhossa tehdään puus-
ta tilaustöitä sekä omia as-
karteluja. 
Käsityökerho ma 27.4. klo 
12, Tuiran kirkko, Sump-
pu. Ota mukaan 3 ½ puikot 
tai oma virkkuukoukku se-
kä oma kahvimuki. Tule mu-
kaan vireään joukkoon, "raa-
tataan" käsitöiden lomassa. 
Diakoniapiiri ma 27.4. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko.  
Mukana diakoni Päivi Moi-
lanen.  
Lähetyspiiri ma 27.4. klo 14, 
Tuiran palvelukeskus, Kan-
gastie 1. Piirissä keskustel-
laan lähetystyön ajankohtai-
sista asioista kahvikupin ää-
rellä. 
Kivi- ja tiffanylasi -kerho ti 
28.4. klo 10–14, Pyhän Tuo-
maan kirkko, kellaritila. Ker-
hossa tehdään kivestä mm. 
koruja sekä lasista tiffanytöi-
tä. Pääovelta oikealle kävel-
lessä löytyy portaat kellariin.
Käsityökahvila ti 28.4. klo 
12–15, Koskelan seurakun-
takoti. Tervetuloa tekemään 
käsitöitä yhdessä lähetys-
työn tarpeisiin. 
Eläkeläisten kerho ti 28.4. 
klo 14, Tuiran palvelukes-
kus. Laulamme yhteislauluja 
Pertti Haipolan säestyksellä, 
ohjelmassa myös arvontaa, 
tuotto Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi. Mukana Paula 
Mikkonen. 
Käsityökerho ke 29.4. klo 
15, Rajakylän seurakuntako-
ti. Sisäänkäynti parkkipaikan 
puolelta. 
Tuiran olohuone ke 29.4. 
klo 16–18, Tuiran kirkko. Ks. 
ilmoitus. 
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
29.4. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari. 
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 30.4. klo 13, 
Koskelan seurakuntakoti. Li-
sätietoja diakoni Heli Matti-
la, p. 040 5747 145. 

Tuiran olohuone 
keskiviikkona 29.4. klo 16–18 Tuiran kirkossa.

Uusi hyvä juttu! Kaikille avoin kohtaamispaikka
Tuiran kirkon Suvantosalissa, Myllytie 5.
Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä! Tietoa ja taitoa 
seurakunnan vapaaehtoistyöhön.
Avoimet ovet vapaaehtoisten järjestämänä. 
Tule mukaan toteuttamaan ja suunnittelemaan!
Seuraavat kokoontumiskerrat: 13.5. ja 20.5.
Lisätietoja diakonissa Saila Luukkonen,
p. 040 5747 092.

Iltaperhekerho 
torstaina 23.4. klo 18–19.30 Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Kevään viimeinen kerhoilta. Iltaperhekerho on 
perheiden kohtaamispaikka. Ohjattua toimintaa, 
yhdessäoloa ja leikkiä. Iltapalaksi puuroa. Kerho 
alkaa yhteisellä hartaushetkellä kirkkosalissa. Sen 

jälkeen askartelemme ja leikimme kerhohuoneessa.  

Diakonian päivä
perjantaina 8.5. klo 10 Pyhän Tuomaan kirkossa.

Päivä alkaa viikkomessulla klo 10, jonka jälkeen 
ilmainen ateria, vaate- ja taloustavaran jakoa. 

Vapaaehtoisille tehtäviä tarjolla!

OMG?!

Nuorten OMG -ilta
perjantaina 24.4. klo 18
Tuiran kirkossa.
OMG?! Sitä ihmetellään
joka kuukausi Tuiran
kirkolla. Illan ohjelmassa
musiikkia, draamaa,
rukousta ja sanaa.

Tuiran seurakunnan perheleiri 
ke–pe 13.–15.5. Rokuan leirikeskuksessa. Etusija lei-
rille on Tuiran seurakunnan jäsenillä. Ulkoilua ja 
yhdessäoloa perheen ja koko leirin kesken. Ilmoit-
tautuneille leirikirje ennen leirin alkua, mukana on 
myös lasku leiristä. Leirin hinta aikuisilta 45 €, 4–18-
v. 31 € ja alle 4-v. maksutta. Sisaralennus -25%. Hin-
taan sisältyy kuljetukset, ohjelma, täysihoito sekä ta-
paturmavakuutus Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenil-
le. Ohjaajina toimivat Anu Hannula, Tiina Huurre ja 
Sanna Tervo, sanna.tervo@evl.fi tai 040 5747 106. Il-
moittautumiset 7.–26.4. osoitteessa oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumat
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Tuiran eläkeläiskerhojen 
kevätretki Suomussalmelle 
torstaina 21.5. 

Lähde mukaan retkelle Kainuun jylhiin vaaramaisemiin. 
Vierailemme Suomussalmen kirkossa. Ruokapaikka on 
Kultainen Kukko Wanhassa Kurimossa. Retken hinta 30 
euroa sisältää kyydin, ruokailun ja kahvit. Maksu kerä-
tään linja-autossa. 
Linja-autoreitti klo 8.00 Palokan palvelukeskus, 8.10 Ra-
jakylän seurakuntakoti, klo 8.20 Pyhän Tuomaan kirkko, 
klo 8.25 Tuiran palvelukeskus ja klo 8.30 Tuiran kirkko.
Takaisin Oulussa olemme klo 18. Mukana retkellä ovat 
Paula Mikkonen, p. 040 7235 880 ja Saila Luukkonen, p. 
040 5747 092. Ilmoittautumiset 8.5. mennessä.
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Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu 23.–30.4.2015

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

Kappalainen
Martti Arkkila 
p. 040 5199 600

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

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista tai 
p. 044 3340 380.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset 
Oulun 
keskusrekisteristä, 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

Hartaus to 23.4. klo 14 Kuu-
rankukassa. 
Tavastkengän ja kirkonky-
län diakoniapiirin vierailu 
ma 27.4. klo 13 Nestorissa.
Eläkeliitto ti 28.4. klo 11 
Rantsilan srk-talossa.
Hartaus ti 28.4. klo 13 Koivu-
lehdossa.
Nuortenilta ti 28.4. klo 17 
Piippolan srk-kodissa. Rippi-
koululaisille merkintä. Isosia 
odotetaan paikalle!
Siioninvirsiseurat ti 28.4. klo 
19 Kirsti ja Hannu Ojantaka-
sella, Pahkamaantie 43, Rant-
sila. Sauli Typpö ja Martti Ark-
kila. 
Ystävänkammari ke 29.4. klo 
10 Kestilän srk-kodissa.
Afrikka-ilta ke 29.4. klo 18 
Jouko ja Ilona Riikolalla Jun-
nonojankuja 30, Laakko-
la. Terveisiä Keniasta sanoin 
ja kuvin. Lähetysarpajaiset. 
Martti Arkkila.
Rippikoulujen valmistelulei-
ri isosten kanssa to–su 30.4.–
3.5. Selkälässä. 
Seurakuntakerho ti 28.4.  
klo 12 Väinölässä, to 23.4. 
klo 12 Pulkkilan, to 23.4. klo 
13 Rantsilan ja pe 24.4. klo 10 
Kestilän srk-talossa.
Perhekerho ma klo 10 Nup-
pulassa, ke klo 10 Kestilän 
kerhokodissa ja ke 29.4. klo 
10 Pulkkilan kerhohuoneessa. 
Päiväkerho ti klo 10 Kestilän 
kerhokodissa, pe klo 10 Pulk-
kilan sekä pe 24.4. ja ke 29.4. 
klo 10 Pyhännän kerhohuo-
neessa. Rantsilan kerhot ti 
klo 10 ja to klo 12 Nuppulassa.

Viikoittaiset 
kerhot

”Viisastenkerho” 
Saarenkartanossa 
keskiviikkoisin klo 13.

Kaikenikäisten 
kaverikerho 

torstaisin klo 10 
kirkolla.

 

Kirkkokuoro 
torstaisin klo 18 

srk-salissa, 
(ei harj. 23.4.).

Erityisdiakonia

SMenot Oulun seurakunnissa 23.–30.4.2015

Lähetys

Siipi – lähetyksen puoti ja paja 
Avoinna ma, ti, ke, pe klo 10–14 
sekä la  25.4. ja 23.5. klo 10–14.
Astioita, kodintekstiileitä, koruja, 
kirjoja, äänilevyjä, kortteja ym. kirpputoritavaraa, käsi-
töitä ym. uusia pajan tuotteita sekä kahvila lähetystyön 
hyväksi. Nokelantie 48 B (Höyhtyän ostoskeskuksen vie-
ressä) p. 044 3161 720.
Laulamme yhdessä pe 24.4. 12–13 Siivessä. Yhteislau-
lua. Kanttori Sanna Leppäniemi laulattaa.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Opiskelijoiden 
ja nuorten aikuisten vappujuhla 

torstaina 30.4. kello 19.30. 
Raatin nuorisotalo, Raatintie 7. 

Vapun juhlintaa aidosti ja hyvässä seurassa 
kristillistä sanomaa unohtamatta! Ota vappulakki 

ja iloinen mieli mukaan! Simaa ja munkkia, esiintyy 
gospelbändi Herz Kokkolasta. Vapaa pääsy! 

Seuraavan Luukas-messun ideointi on käynnissä!
Liity Facebookissa ryhmään "Luukas-messu" ja anna 
ideasi ja kommenttisi yhteiseen käyttöön! Voit tulla 
myös paikalle Tuiran kirkkoon pe 24.4. klo 18, jolloin 
työstämme paikalla olijoiden voimin messun osat val-
miiksi. Itse messu starttaa samana iltana klo 19. Mes-
sun jälkeen kirkkokahvit ja iltapala.  

JÄRJESTÖT
Evankelisten nuorten aikuisten ilta pe 24.4. klo 18,  
Aleksanterinkatu 71. Teemana Hoosea. Puhe Samuel 
Korhonen. 
OPKOn opiskelijailta la 25.4. klo 18.30–22, Torikatu 9 A 
32. Teemailta aiheesta: Vartiotornin varjossa. Puhe Ta-
pio Pokka. 
Kansanlähetyksen Kolme kohtaamista ilta ma 27.4. klo 
18.30–22, Koulukatu 41. Nuorten aikuisten illan aihee-
na: Kristittynä osana yhteiskuntaa. Puhe Mika Pouke.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 29.4. klo 
18.30–21, Yliopistonkatu 7. Aiheena: Jaksaminen arjes-
sa. Puhe Erja Kippo.

Kansainvälisyys - In English
English Worship Service on Sunday 26th of April
at 4 pm. in St. Luke's Chapel. Sunday school for children.
Coffee fellowship.
Englanninkielinen hartaus su 26.4. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu. Kirkkokahvit.

Raamattu- ja rukousilta ti 
28.4. klo 18 Eila Ranta-Suo-
melalla, Pölläntie 38.

KEHITYSVAMMAISET 
Perhepiiri kehitysvammaisten lasten vanhemmille  
23.4. klo 12, Vanhan pappilan Jössensalissa.
Varttuneiden porinapiiri ti 28.4. 13.15–14.15, Heinä-
torin seurakuntatalo. Kerho eläkkeellä oleville kehitys-
vammaisille.
Keskustelukerho ti 28.4. klo 17–18.30, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Kerho kaikenikäisille kehitysvammaisille.

NÄKÖVAMMAISET 
Näkövammaisten raamattu-ja keskustelupiiri, tors-
taisina 23.4. klo 13–14.30 Caritas-kodilla, Caritas-sali, 
Kapellimestarinkatu 2. Luemme Matteuksen evanke-
liumia yhdessä ja keskustelemme. Kahvitarjoilu. Opa-
systävä vastassa klo 12.30 alkaen Caritas-kodin pihalla 
pääoven läheisyydessä.
Näköpiiri ti 28.4. 13–14.30 Caritas-koti, Caritas-sali, Ka-
pellimestarinkatu 2. Kokoontuminen kahvittelun kera 
näkövammaisille ja läheisille. Opasystävä on vastassa 
klo 12.30 alkaen pihalla pääoven lähellä. Karjalasta ka-
jahtaa! Vieraita Karjalaseurasta.
Näkövammaisten retki Raaheen keskiviikkona 10.6.
Retkellä tutustutaan perinteikkään kaupungin men-
neisyyteen ja nykypäivään. Jalkaudumme aluksi Wan-
haan Raaheen Ruiskuhuoneelle aamukahville. Kierto-
ajelulla kuulemme mm. vanhoja merihenkisiä tarinoi-
ta, tutustumme kirkkoon ja Kruunumakasiinin näytte-
lyyn sekä käymme lahja-ja käsityömyymälässä. Ruokai-
lemme Raahen Hovissa. Retken hinta 12 € sisältää bus-
sikuljetuksen, kahvit, lounaan, pääsymaksut ja paikal-
lisoppaan palvelut ja vakuutuksen Oulun seurakuntien 
jäsenille. Varaathan tasarahan. Lähtö ke 10.6. klo 9 lin-
ja-autoaseman tilausajolaiturista ja paluu samaan paik-
kaan n. klo 17. Retki järjestetään yhteistyössä PPNry:n 
porinakahvilan kanssa. Vetäjinä Paula Mustonen ja Tei-
ja Kaikkonen. Ilmoittautumiset 25.5. mennessä Poh-
jois-Pohjanmaan näkövammaiset ry:n toimistoon, p. 08 
3115 653 tai yhdistys@ppnry.net.

KUULOVAMMAISET 
Viittomakielinen kuoro to 23.4. klo 12.30, Keskustan 
seurakuntatalo. Tule mukaan kuoroon. Lisätietoja voit 
kysyä Ulla-Maija Aaltomaalta, p. 050 5933 378.
Aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri to 
23.4. klo 13.30, Keskustan seurakuntatalo. Kerhossa ke-
rätyllä kahvirahalla tuetaan kummilapsen koulunkäyn-
tiä kuurojenkoulussa Tansaniassa. 
Ystäväilta kuuroille to 23.4. klo 15.30, Palvelukeskus 
Runola os. Tuulaakitie 2. Hartaus, tarjoilu ja vaihtele-
va aihe. 
Hyvä tietää -luento pe 24.4. klo 9.30 Keskustan seura-
kuntatalo. Tietoa viittomakielisille, hiippakuntadekaa-
ni, perheneuvoja Kari Ruotsalainen luennoi. 
Kuurojen lähetyspiiri ma 27.4. klo 14, Keskustan seu-
rakuntatalo. Kahvituksesta ja arvanmyynnistä kerätyil-
lä varoilla tuetaan kuuron kummilapsen koulunkäyn-
tiä Tansaniassa.
Kuurojen eläkeläisten päiväpiiri ke 29.4. klo 13, Kes-
kustan seurakuntatalo. Viittomakielinen hartaus, tar-
joilu, ohjelmaa ja vierailijoita. 

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 24.4. klo 13–15, Keskustan seurakun-
tatalon monitoimitila. 
Tavoiteryhmä ma 27.4.2015 10–12, Keskustan seura-
kuntatalon monitoimitila. Päihdeongelman kanssa ki-
puileville miehille ja naisille.

Kuulovammaisten ja  Oulujoen 
seurakunnan eläkeläisten leiri 
ma–ke 25.–27.5. Rokuan leirikeskuksessa. Tervetuloa 
viihtymään ja ulkoilemaan Rokuan maastoon. Leirin 
hinta on 47 € sis. matkat, täysihoidon ja vakuutuksen 
Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille. Ilmoittautumi-
nen viimeistään 24.4. mennessä www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumat tai Anne-Mari Kyllönen, p. 040 
5912 657 tai 08 3161 321. Kanssasi mukana diakonissat 
Eija Röning ja Anne-Mari Kyllönen. 

Retket ja leirit

Seniorit!
Kun vanha ihminen kaipaa keskustelukumppania, 

yhteistä hiljentymistä, rukousta, ehtoollista, 
ota yhteyttä vanhustyön pastoriin:
Markku Palosaari, p. 044 3161 420

markku.palosaari@evl.fi

A
rkisto

Kitarakirkko 
sunnuntaina 26.4. 
klo 18 kirkossa. 
Toimittaa Timo Juntunen.
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Limingan rovastikunnan retki Rovaniemelle  VALTAKUNNALLISILLE LÄHETYSJUHLILLE  12.-14.6. 
Retken hinta  
rovastikunnan  
seurakuntien jäsenille:  165 € 1h huoneessa, 110€ 2h huoneessa /hlö. Hintaan sisältyy: Bussikuljetus, majoitus Hotel Santa Clausissa 1 tai 2 hengen huoneessa, aamupalat hotellissa, kuljetukset aamulla juhlapaikalle  ja illalla ho-tellille. 

Lähtö pe klo 13:30 Limingasta, 13:45 Kempe-leestä, 14:00 Oulusta.  Paluu su n. klo 18 samaa reittiä. Ilmoittautumiset 30.4. mennessä:  kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen  tai 040 7797705/Minna Sorvala 

 

 

www.hailuodonseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma ja ke klo 9–14 ja 
pe klo 9–12

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 23.–30.4.2015

lumijoki.seurakunta.netLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Päiväkerhot normaalisti, 
paitsi 1.5. Lisätietoja kerhos-
ta Siljalta, p. 044 7750 601.
Lapsiparkki ke 6.5. klo 
12.30–14.30. Varaukset Sil-
jalta, p. 044 7750 601.
Perhekerho torstaisin klo 10 
srk-talossa. To 23.4. aloitam-
me kerhon pikkukirkolla kir-
kossa ja sen jälkeen jatkam-
me kerhoa srk-talossa. 
Pikkukirkko to 23.4. klo 10 kir-
kossa, kaikkien lasten yhtei-
nen kirkkohetki. Tervetuloa!
Raamattupiiri to 23.4. klo 18 
srk-talossa, Apt.t. 18.
Intia-ilta su 26.4. klo 17 srk-
talossa, ”Käsinä ja jalkoina 
Intian Keralassa” – kuvia ja 
tietoa. Tarjoilua ja ar-
vontaa Pipliaseu-
ran hyväksi.
Kansallisen 
veteraanipäi-
vän juhla ma 
27.4. srk-talos-
sa. Juhla alkaa 
Lumijoella sep-
peleenlaskul-
la klo 10.45. Sep-
peleenlaskun jälkeen 
ruokailu, kahvit ja juhla.  srk-
talossa.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 29.4. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 29.4. 
klo 18.30 srk-talossa. 

 
Kastettu: Jare Juhani Karjalainen (Rantsila), 
Siina Evelin Kamula (Pyhäntä), Miro Yrjö Olavi 
Saastamoinen (Piippola), Oiva Viljami Hyvärinen (Kestilä)
Kuollut: Terttu Suoma Ilona Junnonaho e. 
Leinonen 76 (Rantsila)

Varhaisnuoret ma klo 14.15 
Pulkkilan kehohuoneessa, ti 
klo 14.30 Kestilän kerhokodis-
sa, ti klo 14.30 Pyhännän ker-
hohuoneessa, ti klo 15 Hovin 
koululla, ke klo 16.30 Piippo-
lan srk-kodissa sekä to 23.4. ja 
ke 29.4. klo 15.30 Tavastken-
gän koululla. Tyttökerho ma 
klo 15 ja poikakerho to klo 
15.30 Nuppulassa.
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuo-
ro ke klo 18 srk-kodissa. Pulk-
kila: Kirkkokuoro to 23.4. klo 
13.30 srk-talossa ja to 30.4. 
klo 13.30 Pekka Kyöstilällä. 
Stellat to 30.4. kirkossa. Py-
häntä:  To 30.4. ”Pienet” klo 
16.30 ja ”Isot” klo 17.30 srk-

yhteinen aamiainen eurolla 
perjantaina 1.5. klo 8–10 

seurakuntasalissa.

Myytävänä myös 
munkkeja ja simaa mukaan.

A
rkisto / M

in
n

a K
o

listaja

talossa, to 23.4. ei harjoituk-
sia. Rantsila: Veteraanikuoro 
ke klo 11 srk-talossa, ke 29.4. 
ei Stellojen harjoituksia. 
Rauhayhdistys: Kestilä: Ai-
kuisten raamattuluokka pe 
24.4. klo 19 ja seurat su 26.4. 
klo 19 ry:llä. Pulkkila: Ompe-
luseurat pe 24.4. klo 19 Han-
na ja Hannu Jylhänkankaalla 
ja seurat su 26.4. klo 13 Koivu-
lehdossa ja klo 14 ry:llä, Aimo 
Tanska. Pyhäntä: Myyjäiset la 
25.4. klo 18 ja seurat su 26.4. 
klo 16 ry:llä. Rantsila: Seu-
rat su 26.4. klo 18.30 (Mikko 
Tahkola) ja vappumyyjäiset 
pe 1.5. klo 11 ry:llä.  

Sanajumalanpalvelus su 
26.4. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Markku Tölli, kant-
tori Maili Muuttola-Junk-
konen. 

Nuorten ilta to 30.4. klo 19 
srk-talossa.
Tulossa: Perinteiset laasu-

talakoot pe 8.5. Huom. 
kaikilta haudoil-

ta poistetaan sil-
loin havut. 
Tulossa: 
Omaishoita-
jien leiri 26.–
28.5. Rokuan 
kylpylähotel-

lissa. Ohjelmas-
sa uintia, ulkoilua, 

keskusteluja, lepoa ja 
mukavaa yhdessäoloa. Oma-
vastuu leiristä 70 €. Sitovat 
ilmoittautumiset 27.4. men-
nessä Marjolle, p. 045 6381 
973. Järj. Limingan rovasti-
kunnan diakoniatyö.

Tulossa: Miesten retki ”Uk-
ko-Majava” Taivalkoskelle 
5.9. (Huom. aika!) Ilmoittau-
tumiset elokuussa.
Naiset suuntaavat myös ret-
kellään Taivalkoskelle viikko 
miesten jälkeen eli la 12.9. Il-
moittautumiset elokuussa.
Rauhanyhdistys: Pe 24.4. klo 
19 nuortenilta Holmilla, raa-
mattuluokka pienet S&E Hir-
vasniemellä ja isot S&V Hint-
salalla. Su 26.4. klo 12 seu-
rat ja ruokailu ry:llä. Ke 29.4. 
klo 19 ompeluseurat A&V-M 
Hintsalalla. Päiväkerho ry:llä 
ti, ke ja to klo 17–18.30.

Jumalanpalvelukset
Messu su 26.4. klo 10 Piippolan kirkossa. Toimittaa Lei-
la Ikonen, kanttorina Ulla Koskelo.
Sanajumalanpalvelus su 26.4. klo 13 Pyhännän kirkos-
sa. Toimittaa rovasti Sulo Kautto, kanttorina Ulla Kos-
kelo. Seppeleenlasku sankarihaudoille huomisen kan-
sallisen veteraanipäivän kunniaksi. Kirkkokahvit seura-
kuntatalossa.
Messu su 26.4. klo 13 Rantsilan kirkossa. Toimittaa Leila 
Ikonen, kanttorina Pentti Jäntti, avustaa veteraanikuo-
ro. Kunniakäynti sankarihaudoilla ma 27.4. vietettävän 
kansallisen veteraanipäivän kunniaksi. Kirkkokahvit seu-
rakuntatalossa.

Kastettu: Hilla Anna 
Vilhelmiina Tervakoski.

Hengellisten
laulujen ilta
perjantaina  24.4. klo 19 
Leskelän Kairanmaatalossa.
Teuvo Marttila laulaa ja laulattaa. 
Hartaus Timo Hakkarainen.

Järj. Leskelän kyläyhdistys& Siikalatvan seurakunta

Limingan rovastikunnan retki 
Rovaniemelle Valtakunnallisille 
lähetysjuhlille 12.–14.6. 

Retken hinta 165 € 1 h 
huone, 110 € 2 h huone 
/ hlö. Hinta sis. bussi-
kuljetuksen, majoituksen, 
aamupalat hotellissa, 
kuljetukset aamulla 
juhlapaikalle ja illalla 
hotellille. Lähtö pe klo 
13.30 Limingasta ja 
paluu su n. klo 18. 
Ilmoittautumiset 30.4. 
mennessä virastoon, 
p. 044 7750 600. 

Pikkukirkko 
to 23.4. klo 10 

kirkossa.
Kaikkien lasten 

yhteinen 
kirkkohetki. 

OAMK:n  kirkkomusiikin 
opiskelijoiden konsertti

sunnuntaina 10.5. klo 19  Pyhännän kirkossa

Kansallinen veteraanipäivä ma 27.4.  

”Tämä maa ei 
 koskaan 
 sortua saa – 
 eläköön Suomi” 
Siikalatvan seurakunnan 
alueella vietämme 
veteraanipäivän 
juhlaa seuraavasti:

Pyhäntä sunnuntaina 26.4.
• Jumalanpalvelus klo 13 kirkossa. 

Seppeleenlasku sankarihaudoilla.   
Kirkkokahvit seurakuntatalossa. 

Rantsila sunnuntaina 26.4.
• Jumalanpalvelus klo 13 kirkossa.  

Seppeleenlasku sankarihaudoilla.   
Kirkkokahvit seurakuntatalossa.

Piippola maanantaina 27.4.
• Seppeleenlasku klo 10 sankarihaudoilla.  

Mukana veteraanijärjestöt, seurakunta sekä 
Pentti Haanpään koulun oppilaat. 

Pulkkila maanantaina 27.4.
• Hartaus klo 11 kirkossa, rovasti Hannu Lauriala, 

kanttorina Ulla Koskelo. Seppeleenlasku 
sankarihaudoilla. Ruokailu peruskoululla.

Kestilä maanantaina 27.4.
• Hartaus klo 12 kirkossa, Martti Arkkila. 

Seppeleenlasku sankarihaudoilla.   
Ruokailu ja juhla seurakuntakodissa.

Vappumyyjäiset 
keskiviikkona 29.4. 

klo 12 Piippolan kirjaston edessä ja 
klo 13 Pulkkilan seurakuntatalossa.

Myytävänä simaa ja munkkeja sekä arpoja. 
Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.
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Veteraanipäivän juhlallisuudet 
Hailuodossa maanantaina 27.4.

Seppeleenlasku sankarihaudoille klo 13.30.
Päiväjuhla Saarenkartanossa klo 14. 

Samalla muistetaan 45 vuotta täyttävää 
Rintamaveteraanien Hailuodon osastoa. 

Toivevirsien ilta 
keskiviikkona 29.4. klo 18 Isolan pirtissä, Isolantie 15. 

Voit valita mukaan oman toivevirtesi ja 
kuulemme myös joitakin etukäteen pyydettyjä 

virsitoiveita luotolaisilta henkilöiltä. 
Kahvikolehti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
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Messu su 26.4. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Jaakko 
Tuisku, avustaa Juha Maa-
lismaa, diakoni Saija Kive-
lä, kanttori Tarja Sakko. 
Jaakko Tuiskun lähtösaar-
na. Jaakko siirtyy Hauki-
putaan kirkkoherraksi. 
Messun jälkeen vapaaeh-
toisten messuavustajien 
kokoontuminen, jaetaan 
kesäkauden vuorot.
Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon juma-
lanpalvelukset suora-
na netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi

Seurakunnissa tapahtuu  23.–30.4.2015

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

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

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
Kirkkoherranviraston 
aukioloajat ovat 
ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 9–17
 
Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
p. 040 7790 279
 
www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele
 
Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Simaa 
ja munkkeja 
myytävänä

 srk-talolla vappu-
aattona 30.4. 
klo 12 alkaen. 

Aamupuuro pe 24.4. klo 9 
seurakuntatalolla. Euron aa-
mupala ja jaossa kauppojen 
lahjoittamaa ruokaa.
Ystävärengas pe 24.4. klo 12 
Lähetysvintillä. Ystävärengas 
on vapaaehtoisporukka, joka 
käy viemässä mm. lauluter-
vehdyksiä eri laitoksiin. 
Mukana diakonissa 
Marika Kamps.
Kotiseurat su 
26.4. klo 17 Have-
risilla, Linnukka-
tie 20 A. Puhujana 
Vilho Harvala Kan-
sanlähetyksestä. 
Lähetysvintti ma 
27.4. klo 12 Lähetysvin-
tillä
Niittypirtin kerho ma 27.4. 
klo 13 vanhusten palveluta-
lolla. Tervetuloa lähistöllä 
asuvatkin mukaan! Mukana 
diakonissa Sinikka.
Elämäntaparyhmä ma 27.4. 
klo 17 seurakuntatalolla, Ah-
din luennolla. 

Perhekerho ti 28.4. klo 9.30–
11 Seurakuntatalolla. Lelujen 
ja kirjojen vaihtopöytä sekä 
Vappunaamiaiset.
Siioninvirsiseurat ti 28.4. klo 
18 Maarit ja Antti Paavolan ko-
dissa, Seppäläntie 12, Tupos.

GospelGym ti 28.4. klo 
20.15 Vanamo-sa-

lissa. Kuntojump-
paa gospelhitti-
en tahtiin. Oh-
jaajana Riitta 
Lielahti. 

Perhekerho ke 
29.4. klo 9.30–11 

Vanamon Olohuo-
neessa. Vappunaamiaiset.

Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ke 29.4. Vierailemme 
Honkisuon mummolassa. 
Lähtö S-Marketilta klo 12.15.
Kyyti 4 €, Ilmoittautumiset 
Sinikalle 27.4. mennessä.
Kuorot ke 29.4. Celeste klo 
17 kirkossa, Tähdet klo 17 
Seurakuntatalolla, Aikuis-
ten kuoro klo 18.30 kirkossa, 
Kirkkolaulajat klo 18.30 Seu-
rakuntatalolla. 
Kesä 4 rippikouluryhmän 
diakoniaopetus ke 29.4. klo 
18 Pappilan salissa.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 

Virasto suljettu ke 29.4.
Aamukahvila ma klo 10 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Aamurukous ke klo 6 kirkossa.
Perhekerhot www.kempe-
leenseurakunta.fi/35-perhe-
kerhot. Iltaperhekerho  Kok-
kokankaan srk-keskuksessa ti 
28.4. klo 17.30–19. Koko per-
heen luontoilta (sään salli-
essa ulkona). Ilmoittaudu: 
www.kempeleenseurakun-
ta.fi/ilmoittautuminen.
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 23.4. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.

Varhaisnuorten kerhot 
www.kempeleenseurakunta.
fi/41-varhaisnuorten-kerhot.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. 
Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: ti, to, pe klo 14–17. 
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Kotiseurat to 23.4. klo 18.30 
Itäpuoli: järj. Pulkkinen, Ange-
ria ry:llä. Veli-ilta pe 24.4. klo 
18.30 ry:llä. Raamattuluokka-
laisten retki la 25.4. (Pienem-
mät). Laulupyhäkoulu su 26.4. 
klo 12 kaikki ryhmät. Seurat su 
26.4. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 26.4. klo 13 ry:llä.

Kastetut: Niko Samuel 
Tiikkoja, Kerttu Ella Maa-
ria Pulkkinen, Leevi Kale-
vi Edvard Saarimaa

Lapsiparkki to 23.4. ja 30.4. 
klo 12.30–15 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. 5 € / kerta. 
Varaa paikka lapsellesi, p. 044 
7790 037 tai 0400 279 881.
Hanna-rukousryhmä ti 28.4. 
klo 18 Kirkonkylän srk-kodissa.
Kirkkokuoro ke 29.4. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiriä 
ja seurakuntapiiriä ei ole 30.4.   
Vuorovaikutus parisuhtees-
sa kurssi ajalla 26.5.–6.6. 
Kurssi toteutetaan iltakurssi-
na Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Lisätiedot ja ilmoittau-
tumiset 30.4. mennessä Saija 
Kivelä, p. 040 7790 375.

Messu su 26.4. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Aino 
Pieskä, kanttorina Tiina 
Saukkoriipi-Haapala, ju-
malanpalvelusryhmä Par-
tio. Niittypirtin ehtoolli-
nen messun jälkeen.

YHTEYSILLASSA vieraana pappi, kirjailija Kai Sadinmaa.
Torniolaislähtöinen Kai Sadinmaa on tullut tunnetuksi eri-
tyisesti kirjastaan 10 käskyä kirkolle ja huomiota herättä-
neistä kannanotoista. Illassa Kai avaa hieman omaa julki-
suuskuvaansa ja tietään nykyiseen, sekä tietenkin aihees-
ta Poliittinen Jeesus. Tervetuloa avoimin mielin kuuntele-
maan ja pohtimaan to 23.4. klo 18.30–20 Kokkokankaan 
seurakuntakeskukseen, Kissaojantie 12. Järj. Kempeleen 
seurakunnan aikuistyö / kappalainen Vesa Äärelä.

Vappumyyjäiset ja kahvila 
Kokkokankaan srk-keskuksessa torstaina 30.4. 
klo 12–14 myös Kirkonkylän srk-kodilla munkki-ja sima-
myyntiä klo 12–14 (tai niin kauan kuin myyntituottei-
ta riittää). Myytävänä myös yhteisvastuutuotteita, arpo-
ja ja äitienpäivälahjoja. Tuotto Yhteisvastuukeräykseen.

Kokko-Kirppis 
lauantaina 16.5. klo 10–13 Kokkokankaan srk-keskukses-
sa. Varaa oma myyntipöytäsi/ pöytävuokra 10 € Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi: www.kempeleenseurakunta.
fi/ilmoittautuminen. Lisätietoja Soilelta, p. 040 7790 367.

Perinteiset Rantakylän 
hautausmaan 

siivoustalkoot 
torstaina 7.5. klo 8 al-
kaen. Talkoolaisille tar-
jotaan ruoka ja kahvit. 
Oman harava mukaan!

Haudanhoitosopimukset
tehtävä 20.5. mennessä
Haudanhoitoon kuuluu hautakummun kunnossapito, 
haudan pinnan nurmi- tai hiekkahoito alueesta riip-
puen, kukat, kukkien hoito ja kastelu, jouluaattona 
kynttilät. Sopimuksen pituus joko yksi, viisi tai kym-
menen vuotta.
Tarkemmat tiedot sopimuksen sisällöstä ja hinnois-
ta sekä sopimuksen tekeminen 20.5.2015 mennessä 
seurakunnan nettisivuilla (Sähköiset lomakkeet, hau-
danhoitosopimus) tai ottamalla yhteyttä kirkkoher-
ranvirastoon.

Limingan rovastikunnan 
retki Rovaniemelle 
VALTAKUNNALLISILLE 
LÄHETYSJUHLILLE 
12.–14. kesäkuuta. 

Retken hinta rovastikunnan 
seurakuntien jäsenille 165 € 
1 h huoneessa, 110 € 2 h 
huoneessa /hlö. Hintaan 
sisältyy: Bussikuljetus, 
majoitus Hotel Santa Clausissa 
1 tai 2 hengen huoneessa, 
aamupalat hotellissa,
kuljetukset aamulla juhlapaikalle ja illalla hotellille.
Lähtö pe klo 13.30 Limingasta, 13.45 Kempeleestä,
14.00 Oulusta. Paluu su n. klo 18 samaa reittiä.

Ilmoittautumiset 30.4. mennessä:
kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen

tai p. 040 7797 705 / Minna Sorvala

Kastettu:
Roope Jyrki Henrikki 
Junttila, Elisa Helmi 
Anneli Kangas, 
Ella Maria Ollakka

Pitkä matka 
maailmalle ja 
sisimpään
maanantaina 27.4. klo 17
seurakuntatalolla

Ahti Auno kertoo pyörä-
matkastaan Alaskasta 
Costa Ricaan. Mikä mat-
kaan motivoi? Mitä mie-
lessä liikkui yksinäisinä 
viikkoina maailmalla?  
Vapaa pääsy!

29.4. 18.30 Lähetysvintillä.
Tulossa: Koko perheen Vap-
putapahtuma pe 1.5 klo 12–15 
seurakuntatalolla. Ohjelmaa 
koko perheelle, kahvia, simaa 
sekä munkkeja myytävänä.
Partio: 24.4. Pyhän Yrjänän 
juhlaillalliset, 26.4. Lippu-
kunta osallistuu messuun 
26.4. klo 10 kirkossa, minkä 
jälkeen kirkkokahvit ja Mafe-
kingin päätös kirkossa, 29.4. 
päivystys partiotoimistossa 
15–17. 
Rauhanyhdistys: Pe 24.4. 
klo 18.30  raamattuluokka 
(7.–8.) ry:llä. Su 26.4 klo 12 
pyhäkoulut sekä klo 16 ja 
17.30 seurat ry:llä. To 30.4 
klo 10.30 perhekerho ry:llä.

A
rkisto / Elsi Salo

vaara

Kansallisen veteraanipäivän 
kunniakäynti, seppeleenlasku ja juhla 

maanantaina 27.4. klo 10 Limingan kirkolla.

Seppeleenlasku sankarihaudoille, jonka jälkeen 
linja-autokuljetus Limingan kirkolta Rantakylän 

hautausmaan kautta Lumijoelle, jossa juhla. 
Paluu juhlan jälkeen.

Limingan rovastikunnan 
retki Rovaniemelle  
VALTAKUNNALLISILLE 
LÄHETYSJUHLILLE  
12.-14.6. 
Retken hinta  
rovastikunnan  
seurakuntien jäsenille:  
165 € 1h huoneessa, 
110€ 2h huoneessa /hlö. 
Hintaan sisältyy: 
Bussikuljetus, majoitus Hotel Santa Clausissa 1 
tai 2 hengen huoneessa, aamupalat hotellissa, 
kuljetukset aamulla juhlapaikalle  ja illalla ho-
tellille. 
Lähtö pe klo 13:30 Limingasta, 13:45 Kempe-
leestä, 14:00 Oulusta.  
Paluu su n. klo 18 samaa reittiä. 
Ilmoittautumiset 30.4. mennessä:  
kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen  
tai 040 7797705/Minna Sorvala 

26.4.
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Omaishoitajien leiri 
Rokuan kylpylähotellissa.
Omavastuu leiristä  70 €.
Tiedustelut ja sitovat ilm. 24.4. 
mennessä Riitta Pesoselle p. 044 7372630

w
w

w
.sxc.h

u

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.

Facebook
Muhoksen seurakunta
Muhoksen seurakun-
nan perhetyö
Muhoksen seurakun-
nan varhaiskasvatus

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

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

p. 044 7372 610
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

Hartaus to 23.4. klo 14 Hel-
min kodissa, Simo Pekka Pek-
kala. 
Aikuisten raamattupiiri su 
26.4. klo 16 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10.
Laitasaaren seurakuntapiiri 
ti 28.4. klo 12 rukoushuoneel-
la, Tarja Pyyn aiheena Isä mei-
dän -rukous.
Hartaus ti 28.4. klo 13.30 Pu-
hakan palveluasunnoilla ja 

Sanajumalanpalvelus su 
26.4. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Tarja Pyy, kantto-
rina Timo Ustjugov.
Veteraanipäivän ilta-
kirkko ma 27.4. klo 18 
kirkossa. Toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, kantto-
rina Timo Ustjugov, Mu-
hoksen torvipojat johta-
jana Seppo J. A. Karppi-
nen. Kunniakäynti san-
karihaudoilla. Jumalan-
palveluksen jälkeen kirk-
kokahvit ja juhla seura-
kuntatalossa, juhlapuhe 
hallinto- ja talousjohtaja 
Rauno Maaninka.

hot ti klo 9.30–11.30 srk-talos-
sa ja klo 10–12 Päivärinteen 
srk-salissa, ke klo 12.30–14.30 
Päivärinteen srk-salissa ja to 
klo 10–12 Laitasaaren rukous-
huoneella. 
Nuoret ja rippikoulut: Päi-
vystys nuorisotoimistolla pe 
24.4. klo 16–18. Nuortenil-
ta rippikoululaisille pe 24.4. 
klo 18–19.30 srk-talon alaker-
rassa. Yökahvila Valopilikku 
la 25.4. klo 19–24 Nuokkaril-
la. Koulupastoripäivystys to 
30.4. klo 11–12.15 yläkoululla 
ja lukiolla. Isosilmoittautumi-
nen kesän leireille kirkkoher-
ranvirastossa olevaan kansi-
oon 30.4. mennessä.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous ma klo 6.30. 
Seurakuntapiiri ti 28.4. klo 12, 
Tarja Pyy. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 23.4. klo 18.30 raamattu-
piiri ry:llä. Pe 24.4. klo 18.30 
sisarilta. Su 26.4. klo 12 py-
häkoulut: Kk-Anttila M. Tol-
jamo, Korivaara Alasaarela, 
Pälli Parviainen, Suokylä Juu-
sola. Klo 14 seurat terveys-
keskuksessa ja klo 17 seurat 
ry:llä. Ma 27.4. klo 18 päivä-
kerhot ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdistys: 
Pe 24.4. klo 19 alueelliset ko-
tiompeluseurat: Hyrkki Moi-
lanen, Laitasaari/ Huovila Ih-
me. La 25.4. klo 19 kevätseu-
rat ry:llä. Su 26.4. klo 12 ruo-
kailu, klo 13 ja klo 18 kevät-
seurat ry:llä. 

Kastettu: Daniel 
Joonatan Tihinen, 
Paavo Ilmari Moilanen, 
Alvari Jaakoppi Räisänen
Kuollut: Lea Tuulikki 
Iinattiniemi s. Laukka 70, 
Aino Sisko Kyllikki 
Lotvonen s. Roininen 87

klo 14 Laurinkodissa, Simo 
Pekka Pekkala.
Niittypirtin seurakuntapiiri 
ke 29.4. klo 13, Hanna Kaisto-
Vanhamäki, Simo Pekka Pek-
kala. 
Hartaus ke 29.4. klo 14 Koivu- 
ja Tähtikodeissa, Simo Pekka 
Pekkala.
Rukouspiiri ke 29.4. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.

Kevätlaulajaiset yhteis-
vastuulle ke 29.4. klo 
18.30 seurakuntatalos-
sa. Ohjelmassa yhteis-
laulua ja kuorojen esi-
tyksiä. Ohjelmamaksu 
10 € sis. kahvitarjoilun.

Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 30.4. klo 11 kappelis-
sa, Hanna ja Ossi laulattavat 
kevätlauluja. 
Hartaushetket to 30.4. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 15–16.30 (tai niin 
kauan kuin kasseja riittää) 
srk-talon alakerrassa. Kasseis-
sa kauppaliikkeiden lahjoitta-
mia tuotteita, joissa merkin-
tänä viimeinen myyntipäivä 
tai parasta ennen. 
Kuorot: ke 29.4. klo 10.30 päi-
väkuoron harjoitus srk-talos-
sa. Kaikki kuorot  mukana ke-
vätlaulajaisissa klo 18.30 seu-
rakuntatalossa.
Lapset ja perheet: Perheker-

YV-keräyslistat 
palautetaan

rahoineen Tyrnävän 
Osuuspankkiin ja YV-
keräyslippaat sisältöi-
neen seurakuntaan 

30.4. mennessä.

Kastettu: 
Astrid Amalia Karppinen
Kuollut: 
Erkki Johannes 
Kylmäniemi 74

Kirkkoherranvirasto avoin-
na poikkeuksellisesti viikol-
la 17 maanantaina, keskiviik-
kona ja perjantaina klo 9–14 
sekä viikolla 18 maanantaina 
ja keskiviikkona klo 9–14. 
Hartaus pe 24.4. klo 13.30 
Lepolassa.
Yökahvila pe 24.4. klo 18 
kunnan nuorisotilassa.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu talousvaike-
uksissa oleville ihmisille ma 
27.4. klo 8.30–10 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan niin 
kauan kun tavaraa riittää.

Messu su 26.4. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, avustaa 
Johanna Rantala ja rip-
pikouluryhmä II, kanttori 
Pentti Korkiakoski.

tie 35. Tervetuloa mukaan 
kevään viimeiseen "RaaTuu-
seen".
Talkoot ma 4.5. klo 15–19 
Temmeksen hautausmaalla. 

Iltapala.
Kirkkovaltuus-

ton kokous pi-
detään 7.5. klo 
18 Temmek-
sen srk-talol-
la. Kokouk-
sen asialis-

ta on yleisesti 
nähtävänä kirk-

koherranvirastos-
sa viraston aukiolo-

aikoina 30.4.–7.5. Kokouk-
sen tarkastettu pöytäkirja 
muutoksenhakuohjeineen 
on yleisesti nähtävillä kirk-
koherranvirastossa 8.5.–6.6.
Seurakuntakerho maanan-
taisin klo 11 Tyrnävän srk-ta-
lon kerhohuoneessa.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Pappilassa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 23.4. klo 19 
Laurilalla, Isosuontie 11. 
Aviopuolisoilta la 25.4. klo 
18 ry:llä. Seurat su 26.4. klo 
14 Lepolassa ja klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 26.4. klo 13 ry:llä.

Haudanhoitosopimukset
Seurakunta tekee viiden ja kymmenen vuoden hau-
danhoitosopimuksia sekä kesähoitosopimuksia. So-
pimuspyyntöjä otetaan vastaan toukokuun lop-
puun saakka taloustoimistossa p. 044 7372 621 tai 
p. 044 7372 622. Hoitosopimus sisältää haudan pin-
nan nurmi- ja hiekkahoidon, kukat ja kukkien hoi-
don sekä kastelun.

A
rkisto / M

in
n

a K
o

listaja

SUURELLA SYDÄMELLÄ 
-yhteisvastuutalkoot 
lauantaina 23.5. klo 9–12. Ojenna auttava kätesi muhos-
laisiin koteihin, joissa on pienen kotityön tarvetta, esim. 
pihatyöt, siivous, lastenhoito. Maksu n. kahden tunnin 
työstä (10 € / koti) menee yhteisvastuulle. Talkoolaisille 
on vakuutukset seurakunnan puolesta ja ruokailu talkoo-
työn jälkeen. Tied. ja ilm. talkoolaiseksi pe 24.4. men-
nessä: Hanna, p.  040 5470 784 tai Sirpa, p. 050 3093 565.

VAPPUMYYJÄISET
seurakuntatalolla 
torstaina 30.4. klo 14–17
(tai niin kauan kuin tuotteita riittää).
Myynnissä munkkeja ja simaa 
Munkit 10 kpl / 8 €, 5 kpl / 4 €
Kahvilassa munkkikahvit 2 €.

Munkkien ennakkovarauksia otetaan vastaan 
sähköpostilla anjak.hamalainen@evl.fi tai 
ke 29.4. klo 9–12 p. 040 5629 131
Tervetuloa!   

                   Tuotto käytetään lähetystyön hyväksi.

Häämusiikin ilta 
torstaina 7.5. klo 18 
Muhoksen kirkossa.  
Häämarsseja, -musiikkia ja – fii-
listelyä kaikille häitä suunnittele-
ville, kaasoille, bestmaneille, vih-
kivalojaan uusiville ja kaikille ro-
manttisesta musiikista pitäville.

Rippikouluryhmä III:n tee-
mailta ma 27.4. klo 17–19 
Temmeksen srk-talolla.
Ystävä- ja lähimmäispal-
velussa toimivien kokoon-
tuminen ti 28.4. klo 
15.15 Tyrnävän 
srk-talon ker-
hohuoneessa.
Murto-Oja-
kylä-Juurus-
suon diako-
niapiiri ke 
29.4. klo 10.30 
Murron kerho-
tilassa.
Lipaskeräys yhteis-
vastuun hyväksi ja kahvi-
tarjoilu to 30.4. klo 12–18 
kauppojen edessä.
Raamattu- ja tuumailupii-
riä ei ole 30.4. Kokoonnum-
me torstaina 7.5. klo 18 Lei-
lan luona, os. Haurukylän-

Limingan rovastikunnan retki Rovaniemelle

Valtakunnallisille Lähetysjuhlille 12.–14.6.
Retken hinta rovastikunnan seurakuntien jäsenille 165 € 
1h huoneessa, 110 € 2 h huoneessa / hlö. Hintaan sis: Bus-
sikuljetus, majoitus Hotel Santa Clausissa 1 tai 2 hengen 
huoneessa, aamupalat hotellissa, kuljetukset aamulla juh-
lapaikalle ja illalla hotellille. Lähtö pe klo 13.30 Limingas-
ta, 13.45 Kempeleestä, 14 Oulusta. Paluu su n. klo 18 sa-
maa reittiä. Ilm. 30.4. mennessä: kempeleenseurakunta.
fi/ilmoittautuminen tai p. 040 7797 705 / Minna Sorvala.

Peräkonttikirppari
keskiviikkona 6.5. klo 14–18 Tyrnävän torilla.
Tule myymään ja ostamaan hyväkuntoista tavaraa /
vaatetta  auton peräkontista tai -kärrystä.
Paikkavaraus 4.5. mennessä Riitta Pesoselle 
p. 044 7372 630 tai riitta.pesonen@evl.fi.
Paikkamaksu 5 € Yhteisvastuukeräykselle.
Torilla myös pienimuotoinen YV- puffetti, 
josta saa juotavaa ja purtavaa.

Seurakuntakerhon retki 
tiistaina 5.5. Temmekselle. Lähtö klo 10 Tyrnävän srk-ta-
lolta ja paluu klo 15 mennessä. Tutustumme kirkkoon 
ja saamme vieraita Oulun tuomiokirkkoseurakunnasta. 
Ruokailu klo 11.30 Temmeksen srk-talolla, minkä jälkeen 
yhteistä ohjelmaa. Retken hinta 10 €/kerholainen ja 15 
€/muut muut sisältäen kyydin, ruoan, kahvin ja ohjel-
man. Ilmoittautumiset 28.4. mennessä khranvirastoon, 
p. 044 7372 610. Temmesläiset huom! Olette oikein ter-
vetulleita mukaan vastaanottamaan vieraita ja osallistu-
maan sekä ruokailuun että ohjelmahetkeen kanssamme 
seurakuntatalolle. Ruokailun vuoksi ilmoittautumiset 
28.4. mennessä khranvirastoon p. 044 7372 610 (ruoan 
hinta 8 €). Voitte myös tarvittaessa tilata ilmaisen tak-
sikyydin tilaisuuteen Olavi Savelalta, p. 0400 280 678. 
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Sinappia

TOIMITUS 
Päätoimittaja Heli Väyrynen, p. 044 5626 456 
Toimitussihteeri Elsi Salovaara, p. 044 5626 447 
Toimittaja Riitta Hirvonen, p. 044 5626 449 
Toimittaja Pekka Helin, p. 044 5626 451 
Ulkoasu Mari Lähteenmaa, p. 044 5626 458 
OSOITE PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 17 (4. krs.)
PUHELIN 044 5626 450
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi 
VERKKOJULKAISU JA NÄKÖISLEHTI 
www.rauhantervehdys.fi 
Facebook www.facebook.com/rauhantervehdys 

ILMOITUSTILAN MYYNTI 
Pirjo Teva 020 754 2284, 040 680 4057,  
pirjo.teva@kotimaa.fi. 
Huom. ilmoitustila varattava 8 pv ennen 
lehden ilmestymistä. 
ILMOITUSTEN VALMISTUS JA VASTAANOTTO 
Kotimaa Oy / Lisbeth Sarkkinen, p. 020 7542 273, 
faksi 020 7542 343, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä).  
TILAAMINEN JA OSOITTEENMUUTOKSET 
Rauhan Tervehdyksen toimitus, p. 044 5626 450,
toimitus@rauhantervehdys.fi

TILAUSHINNAT 
Seurakunnille 9,35 € + alv 10% per kotitalous, 
yksityistilaukset: 1 vuosi 32 €,  
6 kk 22 €, 3 kk 15 € + alv 10 %. 
JAKELUHUOMAUTUKSET Jos et ole saanut 
lehteä, tai se on tullut myöhässä, ota yhteyttä: 
jakelupalaute@kotimaa.fi. Jos et halua 
ilmaisjakeluja, ilmoita nimesi ja osoitteesi 
p. 0200 71000 tai www.posti.fi/palaute. 

           Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
           neuvoston jäsen.

JULKAISIJA Rauhan Tervehdys ry. 
ISSN 0356-2840. Perustettu 1907. 
KUSTANTAJA             
LEVIKKI noin 95 500 kpl, 14 seurakuntaa: 
Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos,  
Siikalatva ja Tyrnävä sekä Oulu (Haukipudas, 

Karjasilta, Kiiminki, Oulujoki, Oulun tuomiokirk-
koseurakunta, Oulunsalo ja Tuira).  
ILMESTYMINEN Lehti ilmestyy 41 kertaa vuo-
dessa torstaisin, kesällä joka toinen viikko. 
JAKELU Itella Oyj:n jakamana osoitteettomana 
ilmaisjakeluna tilaajaseurakuntien alueella. 

Kirjoita meille!  Postia-palstalla julkaisemme lukijoiden mielipiteitä ja tekstejä. Mikäli haluat 
tekstisi lehteen, muista laittaa mukaan nimesi ja yhteystietosi. Tekstejä voidaan poikkeustapauksissa 
julkaista nimimerkillä, mutta silloinkin toimituksen tiedossa on oltava kirjoittajan yhteystiedot. 

Palstalla ihmetellään 
ja ihastellaan 
maailmanmenoa. 

Kettuilu on 
myyräntyötä

Selvennetäänpä heti otsikkoa. Tämä teksti ei ole 
kannanotto turkistarhaukseen, turkisten käyttöön 
tai vaikkapa kettukarkkeina tunnettujen pihlaja-
makeisten arvostukseen. Kettuilulle on meille mo-

nelle tutumpiakin synonyymejä, mutta ne eivät sovi pai-
nettaviksi. 

Otsikolla viittaan enemmän tai vähemmän piilotet-
tuun toisen mollaamiseen. Olen huomannut, että kettuilu 
kätkeytyy usein jopa kehuun, huolenpitoon tai asiantun-
tijan ominaisuudessa käytettyyn puheenvuoroon. Mai-
reasti annetut lausunnot ja ”huolehtivan ystävän” neuvot 
voivat olla puhdasta kettuilua. 

Viime viikkojen vaalikeskusteluissakin on havaittu 
kettuilua. Se ei taida kuiten-
kaan yllättää, politiikkahan 
nojautuu puhetaitoon. Poliit-
tisessa keskustelussa myös jo 
ennakko-odotus on se, että 
jokainen pyrkii pätemään ja 
nostamaan itsensä tai puolu-
eensa muita paremmaksi. Ta-
vallisessa sosiaalisessa kanssa-
käymisessä tällaista asetelmaa 
ei pitäisi olla.

Kettuiluun liittyen tulee mieleeni hieno sana: passii-
vis-aggressiivinen. Kun joku toimii termin mukaisesti, 
hän tarkoittaa ja toimii toisin kuin sanoo. Kettuilu tai-
taa olla mitä suurimmassa määrin passiivis-aggressiivis-
ta myyräntyötä. 

Moni pukee kettuilunsa huumoriin. Se antaa paljon 
anteeksi. Kettuilija voi aina piiloutua sen taakse, että vit-
si ei tullut ymmärretyksi. 

Totta onkin, että koska kettuilu on pitkälti piilovies-
tintää, itseä kohti heitettyjä piikkejä ei aina huomaa. Pa-
hinta on se, kun jää miettimään, oliko jon-
kun antama kehu oikeasti kehu vai 
jotain ihan muuta. 

Se, että asiaa joutuu edes 
miettimään, kertoo jo paljon. 

Siinä vaiheessa, kun joi-
denkin tyyppien seurassa 
on jatkuvasti epämiellyt-
tävä olo, kannattaa uskoa 
omia sisuskalujaan ja py-
syä heistä kaukana.  

ELSI SALOVAARA

Maireasti annetut 
lausunnot ja 
”huolehtivan 
ystävän” neuvot 
voivat olla 
puhdasta kettuilua.

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

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

Ajatukset vaeltavat 
leikkaussaliin, 
vaikka niiden pitäisi 
kulkea Herramme 
elämään, kuolemaan ja 
ylösnousemukseen.

Huomio messussa kiinnittyi 
pastoreiden käsihygieniaan

Kiirastorstain messus-
sa huomioni kiinnit-
tyi ehtoollista jakavien 
pastoreiden käsihygi-

eniaan. Pastorit sipaisivat kä-
siinsä nopeasti tilkan huuh-
detta alttarin sivussa ennen 
ehtoollisen alkua.

Hyvä käsihygienia on toki 
kannatettava asia, mutta mie-
lestäni käsien desinfiointia 
ei pitäisi tehdä kirkon kuori-
osassa. Se vie turhaan huomi-
on pois pyhästä sakramentis-
ta ja ainakin terveydenhuollon 
ammattilaisesta näyttää tahat-
toman koomiselta. Ajatukset 
vaeltavat leikkaussaliin, vaik-

Kiitos Riitta Lielahdelle kirjoituksesta

ka niiden pitäisi kulkea Her-
ramme elämään, kuolemaan 
ja ylösnousemukseen.

Lisäksi pikainen huitai-
su käsihuuhdetta on tehoton 
mikrobien tuhoamiseen. Oi-

keaan käsien desinfektiohie-
rontaan kuuluu ottaa huuh-
detta 2–3 painallusta ja hieroa 
käsiä 20–30 sekuntia. Tätä ei 
ymmärrettävästi kannata teh-
dä alttarilla.

Ehdotan, että kädet desinfi-
oidaan kunnolla sakastissa en-
nen messun alkua, jolloin sii-
hen on paremmin aikaa. Sil-
loin desinfektiohieronnasta 
saadaan todellista hyötyä, ei-
kä käsihuuhdepulloja tarvitse 
tuoda alttarille.

JARKKO KARVONEN
lääketieteen tohtori

Oulu

 Elämäntapa on 
kaikkien nähtävissä, 
ja siinä voi 
kunnostautua omissa 
ja muiden silmissä.
Suhtautuminen 
lähimmäisiin samoin 
kuin Jumalaankin 
on ulkopuolisilta 
salatumpaa. 

Rauhan Tervehdyksen 
viime numerossa ol-
leessa kirjoituksessa 
Postia-palstalla todet-

tiin muun muassa näin: Niin 
kuin maan vetovoima painaa 
suupieliäni alaspäin, tämä 
”koodivirhe”(perisynti) pai-
naa ajatuksiani lähimmäistä-
ni dissaavaan (halventavaan) 
ja arvostelevaan suuntaan. Tä-
hän ongelmaan vastaa täydel-
lisesti Jeesuksen sovitustyö.

Vanhemmalla iällä olen al-
kanut ajatella, että kristitty-
jenkin huomio painottuu elä-
mäntapaan omissa ympyröis-
sään ihmissuhteiden kustan-
nuksella. Elämäntapa on kaik-
kien nähtävissä, ja siinä voi 
kunnostautua omissa ja mui-
den silmissä.

Suhtautuminen lähimmäi-
siin samoin kuin Jumalaankin 
on ulkopuolisilta salatumpaa. 
Raamatun alkulehdiltä Ilmes-
tyskirjan loppuun kristillisen 
sanoman ytimenä ovat kuiten-
kin suhteet ulospäin – Juma-
laan ja toisiin ihmisiin. 

Suhteessa lähimmäiseen 
Jeesuksen opetus sisältää lähe-
tyskäskyn yhteydessä ilmais-
tun periaatteen: Jerusalemis-

ta ja Juudeasta lähtien maail-
man ääriin asti. Rakkaus to-
teutuu ensimmäiseksi lähim-
missä, sitten vieraammissa ja 
tämän jälkeen maailman ää-
rissä. Johannes kirjoitti: ”Joka 
ei rakasta veljeään, jonka on 
nähnyt, ei voi rakastaa Juma-
laa, jota ei ole nähnyt”(1. Joh. 
4: 19).

Itse koen vaikeimmak-
si suhteessani lähimmäiseen 
Paavalin sanat (1. Kor. 13): 
”Rakkaus ei etsi omaansa.” 
Oma on taustalla lähes kai-
kessa kompuroinnissa. Omas-
ta on kysymys myös Paavalin 
sanoman jatkossa ”ei muistele 

kärsimäänsä pahaa”. Jumalan 
rakkaus oli täydellistä tältäkin 
osin. Meidän tähtemme Hän 
”tyhjensi itsensä ja otti orjan 
muodon” (Fil. 2: 7).

Jumalan rakkaus on juuri 
sitä, mitä rakkaus varsinaises-
ti on, sillä se personoituu Ju-
malassa. ”Jumala on rakkaus” 
(1. Joh 4: 8).

Jumalan rakkaus on an-
siottoman rakastamista itsen-
sä uhraamiseen asti. Inhimil-
lisessä rakkaudessa sitä lähim-
pänä lienee äidin rakkaus. 

Jeesus rakasti lähimmäi-
siään – ihmisiä – meidänkin 
puolestamme. Hän täytti rak-
kauden vajauksen omiensa 
puolesta. Anteeksiantamuksen 
armo täyttää sen, mitä meiltä 
puuttuu. 

”Katsokaa, millaisen rak-
kauden Jumala on meille 
osoittanut, että meitä kutsu-
taan Jumalan lapsiksi, joita me 
olemmekin. Eikä ole käynyt 
vielä ilmi, mitä meistä tulee, 
mutta me tiedämme tulevam-
me hänen kaltaisekseen, kun 
hän ilmestyy” (1. Joh. 3:1–2).
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