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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Musiikki on 
seurakuntatyön 
tukijalka 

Virret puhuvat nykyajan työelämän 
vaatimuksista harvinaisen osuvasti 

Vanhat virret, 
tutut aiheet

Tämän päivän työelämän 
arkiset ja karut kysymyk-
set, kuten uupuminen, 
kiire, kilpailu ja johdon 

ahneus on sanoitettu realistises-
ti nykyvirsikirjan teksteihin. 

Karjasillan seurakunnan 
kanttori Riitta Piippo ottaa esi-
merkiksi virsirunoilija Jaakko 
Haavion tekstin virressä 524. 
Siinä puhutellaan yhtälailla joh-
tajat ja alaiset, vaarallista ja uu-
vuttavaa työtä tekevät kuin työn-
sä katkeroittamat. 

Vaikka virren ilmaisu on van-
hanaikainen, viesti on kirkas: Suo 
sille, joka määrää lempeä mieli, 
oikea ja tahto välttää väärää.  

Kuudes säkeistö puhuu yksi-
toikkoisesta työstä, joka katke-
roittaa ja lopulta sairastuttaa niin 
ruumin kuin sielun.

Samassa virressä lienee lainaus 
työväenlauluista, sillä seitsemän-
nessä säkeistössä rukoillaan: Siu-
naus anna kaikille, / työn raskaan 
raatajille.

Vuonna 1986 hyväksytty vir-
sikirja sisältää kahdeksan virttä 
niin kutsutussa työosastossa. 

Kun melu
uuvuttaa työssä
Riitta Piippo poimii työaiheisten 
virsien helmiä. Virren 518 toisen 
säkeistön alku tiivistää, miten 
syntyy hyvä työyhteisö: Suo mi-
nun myötätunnolla toisia ajatel-
la, / työtovereita kuunnella, / roh-
kaista kiitoksella.́

– Jos tämä olisi pyrkimyksem-
me, työpaikoilla voitaisiin parem-
min. 

1960-luvun alussa suomennet-
tu virsi 519 sisältää totuudenmu-
kaisen välähdyksen tehdastyöstä. 
Toisessa säkeistössä huomioidaan 

melu, joka saattaa uuvuttaa työn-
tekijän.

Kolmas säkeistö samassa vir-
ressä muistaa niitä, jotka lähtevät 
töihin pelko sydämessä. 

– Nykyaikana heitä voisivat 
olla ihmiset, joita hirvittää koko 
ajan muuttuva työelämä.  Virren 
pyyntö on: Pois aja pelko työstä-
ni / seiso rinnallani.

Virren 522 rukouksen kohde 
on lahjomattomuus. Sitä rukoil-
laan johtajille, kuten myös laaja-
katseisuutta ja vastuuta heikom-
mista.

– Poista neuvotteluista epäilys 
ja itsekkyys, Piippo poimii nase-
via lauseita virrestä.

Vaiva kuuluu
työhön
Useissa virsissä työ nähdään kut-
sumuksena, mutta kutsumustyö-
kin saattaa uuvuttaa. Virsi 523 
puhuu nääntymisestä työn alle. 
Samassa tekstissä tiedostetaan, 
että moni kyselee työnsä tärke-
yden ja merkityksellisyyden pe-
rään. Kun työ tuntuu turhalta, 
katse – virren sanoin – pimenee.

Lapsella on luonn

 
toimitus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Seurakuntatilaisuus, josta puuttuu tyystin musiik-

ki, on melkoinen harvinaisuus. Jos ei muuta niin 

lauletaan yhdessä virsi tai hengellinen laulu. 

Virsi on seurakunnissa musiikin kivijalka, mutta 

varsinainen musiikkitoiminta pitää sisällään 

monin verroin enemmän. Silloin tulevat kuvaan 

mukaan kuorot, orkesterit, laulu- ja soitinyhtyeet, 

lauluryhmät, 

nuorisobändit, 

musiikkileikkikoulut. 

Musiikki luo 

jumalanpalvelukseen 

juhlan tunnun. Oulussa 

on toteutettu muun 

muassa barokki- ja 

kelttimessua, afrikkalaisista ja suomalaista messua, 

rock-messuakin, joissa juuri musiikki on keskeisesti 

esillä. Niissä on saatu makustella hyvin erilaisia 

jumalanpalvelusmusiikin tyylejä. 

Kanttorit ovat monitaitoisia musiikin 

ammattilaisia. Heidän tehtävänsä on kehittää ja 

johtaa seurakunnan musiikkityötä. Siinä korostuu 

monitasoisen yhteistyön merkitys.

Oulun seudulla kanttorit, muut musiikin 

ammattilaiset ja musiikinharrastajat ovat 

yhdistäneet onnistuneesti voimavarojaan. Niinpä 

täällä esitetään vuosittain muun muassa useita 

klassisia kirkkomusiikin suurteoksia. Seurakuntien 

musiikkityö kukoistaa.   

Eri tahot pyytävät kirkkoja konserttien 

ja musiikkitilaisuuksien pitopaikaksi. Kun 

ohjelmisto on kirkkotilaan sopiva ja tilaisuus 

järjestetään hyvässä yhteisymmärryksessä, se on 

omiaan vahvistamaan seurakunnan myönteistä 

julkisuuskuvaa.

Seurakuntien omissa kuoroissa ja musiikkiryhmissä 

toimii suuri vapaaehtoisten joukko. Monet heistä 

tekevät niissä kymmeniä vuosia kestävän ”uran”. 

Luottamushenkilöillä ja 

johtavilla viranhaltijoilla 

on vastuu, että heidän 

työpanostaan arvostetaan.

Musiikkityölle on 

turvattava seurakunnissa 

riittävät toimintaresurssit. 

Jos työala kuihtuu, 

sen mukana 

menetetään 

paljon.

HANNU 
OJALEHTO

Suo sille, 
joka määrää, 
lempeä mieli, oikea 
ja tahto 
välttää väärää.  

Jaakko Haavio, virsi 524

Kuoroissa ja 
musiikkiryhmissä 
toimii suuri 
vapaaehtoisten 
joukko.
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Heillä on tämä hetki 
tänä sateisena päivänä, 
tämän tuvan turvissa 
ja tämän lieden 
lämpimässä.

Mikä heitä auttaa?

Kolumni

Harmaus on nielaissut 
kaikki värit. Vettä sa-
taa kaatamalla, mutta 
narulla roikkuu pyyk-

kejä ja piha-aidalla tuuletetaan 
peittoja. Savivelliksi sulaneen 
pihamaan keskellä nököttää 
pyörätuoli. 

Olen suomalaisen lähetys-
työntekijäpariskunnan kanssa 
pienen unkarilaisen kylän lai-
dalla. Koputamme romaniper-
heen kodin ovelle. 

Sisällä hella lämmittää mu-
kavasti ja antaa vastalääkettä 
koleuteen. Tuvassa leijailee pak-
su tupakansavu. Torakka juok-
see virkkuna pitkin ovenkar-

mia. Katonrajaan kiinnitetystä 
televisiosta kaikuu visailuohjel-
man ääniä. 

Talon emäntä on leskirouva 
Tündi. Hän tervehtii meitä it-
kuisin silmin. Aviomies kuo-
li jokin vuosi sitten, nyt hän on 
omillaan. 

Vedet katkaistiin maksamat-
tomien laskujen vuoksi jo syys-
kesällä. Laskuista on vaikea ot-
taa selvää, kun ei osaa lukea. 

Vesi haetaan naapuritalon 
kaivosta pyörätuolin ja muovi-
tynnyrin kanssa. 

Talossa elää neljä sukupolvea. 
Perheeseen kuuluu nuori yksin-
huoltajaäiti Diana kahden lap-

sen kanssa, mies neljättä vuotta 
vankilassa. Kuuromykkä nuo-
rimies Patrik, joka pitää huolta 
hevosesta. Lapset, jotka tepas-
televat kuraisella lattialla avo-
jaloin. Tuvan nurkassa on väsy-
nyt vanha mies, vuodepotilas. 

Heillä on tämä hetki tänä 
sateisena päivänä, tämän tuvan 
turvissa ja tämän lieden lämpi-

mässä. Tulevaisuutta ei ole nä-
köpiirissä. 

Rupattelemme. Ennen lähtöä 
rukoilemme. Lähetystyöntekijät 
lupaavat selvitellä vesilaskua ja 
tulla uudestaan ajan kanssa. 

Mietin, mitä pitäisi tehdä. 
Lahjoittaa ruokaa? Vaatettaa 
lapset? Opettaa vanhempi pol-
vi lukemaan vai saarnata Sanaa? 

En keksi muuta vastausta 
kuin kokonaisvaltainen lähe-
tystyö. Se on elämistä evanke-
liumina: rinnalla kulkemista ja 
auttavan käden ojentamista. Se 
on myös uskoa ihmiseen ja us-
koa Jumalaan, joka näkee jokai-
sessa ihmisessä jalokiven. 

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

Riitta Piippo toteaa työaiheisten virsien ilmaisevan, että koulu on lasten työtä ja että kotiäiti saattaa väsyä siinä, missä töissä kulkevatkin. 

Raadanta työpaikalla ei ole 
virsikirjan mukainen ihanne, 
mutta vaivannäkö kuuluu työn 
tekemiseen.

Vaikka työ mainitaan monissa 
virsissä lahjana, sanoituksissa to-
detaan, että Jumalan silmissä ih-
misellä on arvo myös silloin, kun 
työtä ei ole. 

Piipon mukaan työaiheisten 
virsien yksi jalokivi on virres-
sä 524. Siinä pyydetään, että he, 
joiden työtä on poistaa murhet-
ta ja hätää, onnistuisivat palaut-
tamaan köyhille ja hyljätyille uu-
den arvon ja arvokkuuden. 

RIITTA HIRVONEN

Anna palautetta jutusta: 
www.rauhantervehdys.fi

Kirjoita meille: 
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Rauhan Tervehdys

PL 102, 90101 Oulu

Pääministeri Juha Sipilä kohtasi opis-
kelijoiden protestin vieraillessaan vii-
konloppuna Jyväskylässä. Opiskelijat 
lauloivat edellisen virsikirjan virren 

440 Jo vääryys vallan saapi.
Virsi oli viime vuosisadan alussa köyhä-

listön ja työväestön suosiossa. Sitä kerrotaan 
lauletun kansalaissodan punavankileireillä. 

Virren yksi säkeistö kuuluu näin: He ar-
motonna vievät osuudet orpojen. / He söi-
vät lesken leivät, on Herra nähnyt sen. / Hän 
vanhurskaasti kostaa vääryydentekijät, ran-
kaisee ansiosta nuo viekkaat ryöstäjät.

Virren sanat kirjoitti 1680-luvulla ruot-
salainen piispa Haqvin Spegel psalmin 58 
pohjalta.  

Virsi poistettiin nykyisestä vuoden 1986 
virsikirjasta.  Oululainen virsirunoilija Niilo 
Rauhala oli nykyvirsikirjaa koonneen virsi-
kirjakomitean jäsen. Rauhalan kokemus on, 
että Jo vääryys vallan saapi -virsi on luotaan-
työntävä. Virsikirjasta se poistettiin ennen 
kaikkea siksi, että sitä laulettiin harvoin. 

Teksti on Rauhalan mielestä myös syyt-
tävä. 

Se osoittelee Rauhalan mukaan toisia 

vääryydestä, mutta ei kerro laulajien omista 
synneistä mitään. Paha ulkoistetaan oman 
ryhmän ulkopuolelle.

Virttä voidaan käyttää aseena myös po-
liittisella kentällä. Yksi ryhmä voi singota 
syytöksiä toista ryhmää vastaan. 

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan eläköi-
tynyt urkuri Maija Tynkkynen muistaa vir-
ren, mutta ei tarkasti. Tynkkynen arvelee, et-
tä hän ei laulattanut virttä, koska se ei istu-
nut mihinkään tilaisuuteen.

PEKKA HELIN

Vanhasta virrestä sanat mielenilmaisuun

LASSI MÄKINEN 
Viestintäpäällikkö 

FIDA
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Vaikka papin puolisoiden 
toiminta pohjoisessa jat-
kuu, Suomen Papinpuo-
lisoiden Liitto lakkaa toi-

mimasta. 
Lakkautettavan liiton halli-

tuksen puheenjohtajana toimi-
van rovasti Pirkko Yrjölän mu-
kaan tarve kokoontua yhteen on 
vähitellen hiipunut. Jäseniä liitos-
sa on alle kolmesataa. 

– Tänään on vaan pakko 
myöntää, että aika on muuttunut. 
Aika harva papin puoliso haluaa 
tulla puhutelluksi puolisonsa am-
matin kautta, eikä tunne tarvetta 
yhteisiin kokoontumisiin, Yrjölä 
kuvailee tilannetta. 

Pappien puolisot ovat ko-
koontuneet säännöllisesti vuo-
desta 1913 asti. Toiminta virallis-
tettiin vuonna 1939, jolloin pe-

Muut mediat

HALLITSIJA TAI VALTAAPITÄVÄ on 
voinut hallita kansaa syöttämällä sille 
nöyryysihanteen, joka on merkinnyt 
kuuliaisuutta ja tottelevaisuutta. 
Ajatellaan vaikka sellaista vanhaa 
ilmausta kuin ”nöyrä kristillinen 
vaimo”. Länsimaiseen moderniin 
ajatteluun kuuluu valtarakenteiden 
purkaminen: hallitsijan vallan, kirkon 
vallan, miehen vallan ja valkoisen 
vallan. Samalla on pitänyt purkaa 
ylenmääräistä valtaan liittyvää 
nöyryyden ihannointia.

Körttipappi ja mystiikan tutkija Kalle Hiltunen 
Kirkko ja kaupunki -lehdessä 21. huhtikuuta.

Papinpuolisoiden toiminta kutistui  
rustettiin Suomen Papinemän-
tien Liitto r.y

Pappien lesket
huolenaiheena
Yhdistyksen tavoitteena oli toi-
mia yhdyssiteenä pappien puoli-
soiden välillä hengellisissä ja ai-
neellisissa asioissa. Tärkeitä toi-
mintamuotoja olivat myös papin 
leskien aseman parantaminen ja 
ulkomailla toimivista läheteistä 
huolehtiminen. 

Vuonna 1991 vahvistettiin uu-
det säännöt, joissa liiton nimi 
muutettiin Suomen Papinpuo-
lisoiden Liitoksi. Näin jäsenyys 
mahdollistui myös miehille. 

Pirkko Yrjölä tähdentää, et-
tä liiton lopettaminen ei merkitse 
kokoontumisten loppumista siel-
lä, missä niihin tunnetaan tarvetta. 

– Liiton toiminnan keskiössä 
on viimeiset vuosikymmenet ol-
lut eri hiippakuntien vuorollaan 
järjestämät kesäpäivät. Tänä päi-
vänä ei enää halukkaita järjestä-
jiä löydy. Kesäpäivissä on mel-
koinen homma, samoin Pappilan 
Posti -lehdessä, jonka tekeminen 
on tullut aina vain hankalam-

Rytmi tuntuu synniltä  
 Musiikkitunneista voi tulla ongelma   lestadiolaisoppilaille, 
 jos popmusiikki saa liian vallitsevan   aseman opetuksessa 

Heikki Mustakallion 
musiikkikasvatuksen 
pro gradu -tutkimus 
Vanhoillislestadiolais-

ten nuorten aikuisten kokemuk-
sia koulun musiikinopetuksesta 
tuo esille sen, että on vaikea kek-
siä keinoja, joilla vanhoillislesta-
diolaiset nuoret voisivat osallistua 
musiikintunneille täysin omana 
itsenään.

Oulun yliopiston kasvatustie-
teiden tiedekunnassa tehdyn tut-
kimuksen kohderyhmänä olivat 
18–29-vuotiaat, joiden kouluvuo-
det sijoittuvat vuosiin 1999–2012. 

– Vaikeat tunteet liittyivät ryt-
mimusiikkiin ja populaarimu-
siikkiin, kiteyttää Heikki Musta-
kallio juuri valmistuneen tutki-
muksensa tuloksia.

Vastaajien kirjoituksista kävi 
ilmi, että nuoret olivat vahvasti 
omaksuneet vanhoillislestadio-
laiset arvot ja kielteisyyden kevyt-
tä musiikkia kohtaan. Sen myö-
tä kiinnostusta rytmimusiikkiin 
ja esiintymiseen jouduttiin peit-
telemään.

Mustakallion tutkimusaineis-
to, yhdeksän kirjoitelmaa, kerät-
tiin Rauhan Tervehdys -lehdessä 
sekä etnisten vanhoillislestadio-
laisten Omat polut -nettisivustol-
la julkaistujen ilmoitusten avulla. 

Tietämättömyys 
loi häpeän tunteita
Lestadiolaisnuoret kertoivat, että 
musiikintunnit ja rytmikäs mu-
siikki saattoivat herättää positii-
visessa mielessä eksoottisia tun-
temuksia, mutta myös häpeää ja 
syyllisyyttä. 

Opettaja ei saisi 
esimerkiksi 
olettaa, että 
kaikki oppilaat 
tuntevat jonkun 
tietyn artistin.

Heikki Mustakallio

– Joku tunsi esimerkiksi syylli-
syyttä siitä, että halusi osallistua 
tanssitunneille.

Se, ettei tuntenut populaari-
musiikkia tai kappaleiden esit-
täjiä, loi kirjoittajien mukaan se-
kä tietämättömyyden että häpe-
än tunnetta. 

Heikki Mustakallio pohtii, 
että tässä on voinut tapahtua jo 
pientä muutosta. 

– Viime vuosina tapahtunut 
älypuhelinten yleistyminen on 
vienyt kontrollia siitä, mitä lesta-
diolaislapset kuuntelevat.

Mustakallio huomauttaa, et-
tä nykyisin useissa koululuokis-
sa on myös esimerkiksi maahan-
muuttajia, joten opetuksen on ol-
tava tasapuolista kaikille.

– Opettaja ei saisi esimerkiksi 
olettaa, että kaikki oppilaat tun-
tevat jonkun tietyn artistin. 

Heikki Mustakallio on tehnyt 
opiskelujensa aikana opettajansi-
jaisuuksia.  Hän on huomannut 
saman kuin tutkimuksen esi-
haastattelussa kokemuksistaan 
kertoneet opettajat: uskonnolliset 
ryhmät eivät aiheuta juuri ongel-

Papin työ joko 
seurakunnassa tai 
muussa yhteisössä on 
niin kokonaisvaltainen 
tehtävä, että siitä 
riittää jaettavaa myös 
puolisolle.

Hannele Salmi

”Sitä pyrki ehkä aika lailla 
vetäytymään ja tekemään 
sen mikä täytyi.” (Fenna)

K i r ko n T i e d o t u ske sku s  /  Ha nnu J u ko la

Sitä pyrki ehkä aika 
lailla vetäytymään 
ja tekemään sen 
mikä täytyi.

Joskus tavallaan 

saattoi tuntua pahalta 

levyraatitunnilla 

kuunnella poppia, 

mutta sen ymmärsi 

niin, että tämä nyt 

kuuluu tähän koulun 

opetukseen, eikä sillä 

tavalla ole minun oma 

valintani kuunnella.

Peruskoulun 

musiikinopetuksesta on 

jäänyt hyvät muistot 

ainakin ala-asteajalta, 

siellä laulettiin 

virsiä ja normaaleja 

lastenlauluja.

Häpesin. Enhän voinut 

(levyraadissa) kirjoittaa 

mistään, että kappale olisi 

edes lähimainkaan hyvä, 

enkä mitään muutakaan 

positiivista, sillä kevyt 

musiikki oli syntiä.

Ihmisenä koin olevani avoin 

ja kiinnostunut kaikenlaisista 

asioista mutta tunsin, että 

minulla on velvollisuus 

irvailla ”vääränlaiselle” 

musiikille ja ihmisille, 

jotka sitä kuuntelevat. 

Musiikintunnillakin piti 

ottaa katsekontaktia muihin 

vanhoillislestadiolaisiin 

ja pyöritellä silmiään, jos 

musiikin tyylilaji meni 

kevyempään suuntaan.

Tunneilla oli hauskaa. 
Kerrankin sai luvan 
kanssa fiilistellä. 
Ja kaiken pystyisi  
kuittaamaan: En mä 
oikeesti tästä tykkää. 
Haluun vaan, että 
opettaja antaa mulle 
hyvän arvosanan.

Erityisen kiusallista 

oli jos rytmimusiikin 

mukana olisi pitänyt 

jotenkin liikehtiä. Se 

ei tuntunut yhtään 

luonnolliselta.

Kyllä houkutus 
oli monesti kova 
lähteä mukaan 
kaikenmaailman 
musiikkiesityksiin 
mukaan, sillä olihan 
minulla lahjoja ja 
monesti pyydettiinkin 
mukaan. Aina piti 
silti kieltäytyä, sillä 
omaatuntoa kolkutti.

Sitaatit ovat pro gradu -tutkimuksen vastaajien kirjoituksia. Kuvan henkilöt eivät liity juttuun.
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Teija Salmi viettää loppukevään Oulussa opettajana Kallion 
seurakuntaharjoittelun jälkeen. 

Ihmisiä

Erilaisuus sai kunnioitusta

Oulun Kaakkurin koulun maahanmuuttajien valmis-
tavan ryhmän opettaja, teologian opiskelija Teija 
Salmi harjoitteli keväällä helsinkiläisessä Kallion 
seurakunnassa. Salmesta saattaa siis tulla pappi, 

mutta työ opettajana jatkuu ainakin toistaiseksi.
Harjoittelukokemus Helsingissä saa Salmen pohtimaan, 

ovatko pohjoisen ihmiset juurevampia kuin etelän asujat. 
– Ihmisyyteen liittyvät kysymykset ovat pohjoisessa saman-

laisia kuin etelässä, mutta mielenlaatu ja -maisema ovat erilaisia.
Pohjoisen eläjät tietävät, mitä he ovat. Elämä kulkee poh-

joisessa levollisemmin ja rauhallisemmin, Salmi toteaa. 
Helsingissä monet eivät kuulu kirkkoon. Ehkä juuri siksi 

Kallion seurakunta on ulospäin suuntautunut. Esimerkiksi seu-
rakunnan tarjoamia harrastusmahdollisuuksia on runsaasti.

Kalliossa toivotetaan kaikki tervetulleeksi seurakuntaan 
tavalla, ettei kenellekään tulee vaikutelmaa joutumisesta ou-
dolle maaperälle. 

Silti kristillinen sanoma on mukana, jotta seurakuntalai-
nen voi halutessaan tarttua siihen.

– Eikä tätä viestiä laimenneta millään lailla, Salmi kertoo.
Kallion seurakunta on suvaitsevainen, mikä pisti oulu-

laisopiskelijan silmään ensimmäisenä.
– Lähimmäisen rakkaus ei sisällä vain pelkkää erilaisuu-

den hyväksymistä vaan myös sen kunnioittamista ja terve-
tulleeksi toivottamista.

Teija Salmen perheessä on entuudestaan yksi pappi, Ou-
lussakin vaikuttanut Mikko Salmi, joka työskentelee täl-
lä hetkellä Demokraatti-lehden päätoimittajana. Teija Salmi 
sanoo iloisesti, että pariskunta vaihtaa mahdollisesti ”läp-
säisten” roolejaan. Vaimosta tulisi pappi ja mies profiloitui-
si enemmän lehtimiehenä.

PEKKA HELIN

Papinpuolisoiden toiminta kutistui  

San
n

a K
ro

o
k

Tuntuu siltä, että politiikassa on 
nyt puhuttu paljon valheita. Ää-
nestäjät kuuntelevat puheita, va-
litsevat ehdokkaansa niiden pe-
rusteella, mutta päättäjien teot 
ratkaisevat. Usko puheisiin on 
mennyt. Vain rakentavilla kes-
kusteluilla on merkitystä. 

Annu Karjalainen
Kuusamo

Pidän keskusteluista, joissa toimii 
vastavuoroisuus. Oman puhumi-
sen lisäksi pitäisi kuunnella mui-
takin. On tärkeää yrittää ymmär-
tää, mitä muut sanovat. Moni ajaa 
puheessaan omaa etua, kompro-
missit ovat harvinaisia. Huonoja 
keskusteluja piisaa nykyisin.  

Heli Karjalainen
Turku

Nykyisin puhutaan paljon ja luva-
taan paljon. Minulla on tapana seu-
rata, miten puhujien sanat muut-
tuvat teoiksi. Monilta puhujilta on 
mennyt uskottavuus. Työelämäs-
sä pitäisi nyt todistaa teoilla se, että 
johtajat ja alaiset eivät saa vaikeina 
aikoina eriarvoista kohtelua. 

Kaisa Höyhtyä
Oulu

Gallup
Vappu on marssien ja puheiden aikaa. Rauhan Tervehdyksen 
toimitus jututti ihmisiä Oulun Rotuaarilla ja kysyi heiltä 
mielipiteitä puheista ja teoista. Voiko puheilla vaikuttaa?

TEKSTI:  RIITTA HIRVONEN
KUVAT: ELSI SALOVAARA

Rytmi tuntuu synniltä  
 Musiikkitunneista voi tulla ongelma   lestadiolaisoppilaille, 
 jos popmusiikki saa liian vallitsevan   aseman opetuksessa 

syvän ilmapiirin luomista, mut-
ta ei kuitenkaan erityiskohtelua. 
Sen pelättiin aiheuttavan kiusaa-
mista. 

Ensimmäinen tutkimus
aihepiiristä
Kaikki yhdeksän tekstiä olivat 
Mustakallion mukaan henkilö-
kohtaisia ja kirjallisesti rikkai-
ta. Teksteissä kuului lestadio-
lainen kieli, ja valtaosa vastaa-
jista ilmoitti olevansa yhä liik-
keen jäseniä. 

Tutkimusaihe syntyi opettaji-
en oletetusta tarpeesta saada tie-
toa ja taitoa vanhoillislestadio-
laisten oppilaiden kanssa toimi-
miseen musiikinopetuksessa.

Mustakallio tutki neljä vuotta 
sitten valmistuneessa kandidaa-
tintyössään eri herätysliikkeiden 
veisuun sosiologisia ja psykologi-
sia ulottuvuuksia. 

Olemassa oleviin tutkimuksiin 
tutustuessaan hän huomasi, että 
uskonnollisten ryhmien osallis-
tumista musiikintunneille ei ol-
lut tutkittu.

ELSI SALOVAARA
 

maksi tekijöiden puutteessa, Yr-
jölä mainitsee. 

Hyvinvoinnin lisääminen
tuo yhteen
– Pohjoisessa papinpuolisoiden 
toiminta on tapahtunut vapaa-
muotoisesti hiippakunnan suoje-
luksessa. Olemme kokoontuneet 
neljä kertaa vuodessa erilaisten 
teemojen ympärillä, niin ajan-
kohtaisten kuin omaan ja läheis-
ten hyvinvointiin liittyvien, ker-
too hiippakunta-assistentti Han-
nele Salmi. 

Pohjoisen toimintaan ovat Sal-
men mukaan tervetulleita kaikki 
hiippakunnan pappien puolisot, 
naiset ja miehet. Halukkaille mu-
kaan tulijoille lähetetään kutsu-
kirje, jonka saa ilmoittamalla yh-
teystiedot tuomiokapituliin. 

Pohjoisen kokoontumisiin 
on osallistunut 15–30 puolisoa. 

– Tehtävämme papin puo-
lisoina yhdistää meitä, luo vä-
lillemme luottamuksen ja ym-
märryksen sillan. Papin työ joko 
seurakunnassa tai muussa yhtei-
sössä on niin kokonaisvaltainen 
tehtävä, että siitä riittää jaettavaa 
myös puolisolle, Salmi arvioi. 

Oulun hiippakunnan pappi-
en puolisot ovat tukeneet kahvi-
rahoillaan Ilembulan lastensai-
raalan toimintaa. 

– Samoin olemme muista-
neet "virkasisariamme" Tansa-
niassa, ystävyyshiippakunnas-
samme Victorianjärven Itäises-
sä hiippakunnassa Mwanzassa, 
Salmi kertoo. 

MIRJA RINTALA 

mia opetukseen, ainoastaan sen, 
että joku saattaa joskus jäädä pois 
esityksistä tai esiintymisistä.

Opettajilta toivotaan 
tasapuolisuutta
Tutkimusaineistossa esiin tulleet 
kokemukset opettajista olivat po-
sitiivisia. Se, että lestadiolaisoppi-
laita ei pakotettu mihinkään, sai 
kiitosta. 

Vastaajat eivät esittäneet varsi-
naisia parannusehdotuksia mu-
siikkituntien pitämiseen, mutta 
opettajien toivottiin tiedostavan 
tilanteen. 

– Musiikinopetuksessa pitäi-
sikin esitellä tasapuolisesti eri 
musiikkilajeja. Ongelmaa ei syn-
ny, jos popmusiikille ei anna lii-
an suurta roolia, Mustakallio pai-
nottaa. 

Vastaajat esittivät keskenään 
poikkeavia mielipiteitä siitä, oi-
keuttaako vakaumus poisjääntei-
hin tai eriytettyyn opetukseen. 

– Opettajilta toivottiin hyväk-

Heikki Mustakallio haluaa välittää 
kiitokset kirjoittajille, jotka olivat 
tekemässä historiaa osallistuessaan 
tutkimukseen.

Heikki Mustakalliolla on henkilökohtaista 
kosketusta lestadiolaiseen liikkeeseen. Hä-
nen molemmat isoisänsä Olavi Huhtinen 
ja Lauri Mustakallio ovat pappeja, jotka 

erotettiin liikkeestä 1960-luvulla. 
– Olen jälkikäteen huomannut omassa kasva-

tuksessani lestadiolaisia jäänteitä. Lapsuudenko-
dissa soivat vain klassinen ja hengellinen musiikki 
sekä lastenlaulut.

Mustakallio on tehnyt nuoresta saakka omaa 
musiikkia ja kokeillut erilaisia tyylilajeja. Musiik-

kiopisto- ja musiikkiluokkataustansa myötä hän on 
esiintynyt paljon. Viulutuntien ohella mukaan ku-
vioihin tuli jossain vaiheessa rumpujen soitto.

– Kun teini-ikäisenä halusin lehdenjakamises-
ta ansaitsemillani rahoilla ostaa rumpusetin, van-
hemmat eivät laittaneet vastaan, vaan osallistuivat 
hankintaan ja kärsivällisesti kuuntelivat huoneesta-
ni kuulunutta rumpujen pauketta.

Heikki Mustakallion pro gradu löytyy nimihaulla Oulun 
yliopiston julkaisuarkistosta osoitteesta jultika.oulu.fi. 

Tutkijalla lestadiolaisia sukujuuria

E l s i  S a l ovaa ra

Kumman valitset: puheet vai teot?
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Shellin parlamentti kiittää 
Miehiltä hyvää palautetta metsästyskoiraillalle ja Piippolan jalkautuvalle papille  

Metsästysintoinen koi-
ra, jolla on vuolas, hy-
vä haukkuääni ja joka 
hakee reippaasti. On 

älykäs, helposti koulutettava, hy-
vin uskollinen ja vartiointivietti 
on kova.

Miesjoukko kuuntelee keskit-
tyneesti, kun kennelmies Hannu 
Talvi Oulaisista kertoo suomen-
pystykorvasta. On perjantai-ilta 
ja miehet ovat koolla Piippolan 
Shellillä,  Siikalatvan seurakun-
nan metsästysaiheisessa illassa.

Talven mukaan suomenpysty-
korva on kansallisaarre, joka on 
säilynyt satoja vuosia. Samaan ai-
kaan monen muun rodun kehitys 
on kulkenut negatiiviseen suun-
taan.

Suomenpystykorva on pääasi-
assa metsäkanalintujen, jossain 
määrin myös pienpetojen ja hir-
ven metsästykseen käytettävä koi-
ra. Rodun määrään tulevaisuudes-
sa vaikuttavat muun muassa met-
sänhakkuut, jotka pienentävät 
metson ja koppelon elinoloja. 

Ongelma on Talven mukaan 
sekin, että nuoret eivät juuri enää 
harrasta metsästystä. 

– Toivoisinkin, että tällaisissa 
Piippolan kaltaisissa pitäjissä nuo-
ret miehet – ja miksei tytötkin – 
laittaisivat koiria.

1970-luvun huippuvuosina 
”pikinokkia” rekisteröitiin 2500 
vuodessa. 2000-luvulla on ollut 
vuosia, jolloin rekisteröinnit ovat 

jääneet viiteensataan. 
Miehet kuuntelevat keskitty-

neinä, kun Talvi selittää suku-
siitoskertoimista, rungon raken-
teesta, luonteesta, kuononselän 
ja kallolinjan välisestä kulmasta 
ja oikeaoppisesta hännästäkan-
nosta. 

Yhtä kiinnostuneen yleisön saa 
myös nivalalainen Timo Uusimä-
ki, joka esittelee kokoamaansa 
kirjaa Pohjois-Pohjanmaan hir-
vikoirahistoriasta.

Vanhoja erä- ja koiramiehiä 
haastatellut Uusimäki kannustaa 
kaikkia metsästyksen harrastajia 
kirjoittamaan ylös erämuistojaan 
ja siten tallentamaan omalta osal-
taan palasen pyyntihistoriaa.

Kolmanneksi puhujaksi tilat-
tu ajokoiramies Keijo Savela ei 
ehdi ääneen ollenkaan, kun tilai-
suudelle varattu kolme tuntia jo 
täyttyy. 

– Otetaan ensi syksynä jahti-
päivä, minä voin tuoda koirat, Sa-
vela ehtii kumminkin ehdottaa.

 
Kesällä onkikisoihin,
syksyllä jänisjahtiin
Seurakuntapastori Juha Luok-
kala on miesteniltaan enemmän 
kuin tyytyväinen: teema, paikka 
ja asiantuntijavieraat ovat saaneet 
osallistuneilta kiittävää palautet-
ta. Miehiä oli paikalla runsaslu-
kuisemmin kuin Luokkala uskal-
si toivoa. 

– Miesten illoille tulee varmas-
ti jatkoa,. Luokkala lupaa.

Metsästys seurakunnan tapah-
tuman aiheena on hänestä hyvin 
luonteva Piippolan tapaisella vah-
van metsästyskulttuurin paik-
kakunnalla. Idea aiheesta nousi 
miehiltä itseltään.

– Kyselin, mikä piipposia yh-
distää. Luonto ja eränkäynti, he 
vastasivat.

Seurakunta ja seurakuntalai-
set ovat papin havaintojen mu-
kaan etääntyneet toisistaan Piip-
polassa.  Etenkin miesten osallis-
tuminen on ollut vähäistä. Luok-
kala on tehnyt tuttavuutta seura-
kuntalaisten kanssa muun muas-
sa paikallisen ”Shellin parlamen-
tin” pöydässä.

– Joku on maininnut alka-
neensa käydä kirkossa nyt kun 
pappikin on tullut tutuksi, Luok-
kala mainitsee.

Hengellistä sisältöä miesten il-
toihin lisätään pikkuhiljaa, koska 

sitä vielä vähän vierastetaan.
Eräteema miesten kanssa jat-

kuu: kutsu jänismetsälle ainakin 
otetaan vastaan ja kesäkuuksi on 
jo sovittuna onkikisat Pyhännäl-
lä. Miesteniltoja on jatkossa ken-
ties kerran kuukaudessa.

 
"Kyliä ei saa 
unohtaa"
Metsästysaiheinen ilta passaa 
hyvin seurakunnan toiminnak-
si, tuumivat Juhani Paakkonen, 
Reijo Hyvärinen, Matti Jarva ja 
Ilmari Ojakoski. 

Miehiä huolettaa, että nuoriso 
viettää enemmän aikaa tietoko-
neella kuin luonnossa. 

– Kun pappi itsekin on metsäs-
tysmiehiä, eikö seurakunta voisi 
puhua rippikoulunuorille met-
sästysharrastuksesta, Paakkonen 
ehdottaa.

”Shellin parlamentissa” mie-
het ruotivat  aamuisin esimerkik-
si kunnallispolitiikkaa. 

– Kohta meillä ei ole muuta 
kuin veronmaksuoikeus, kaik-
ki palvelut viedään. Siikalatvaan 
liittyi aikanaan joukko tasave-
roisia kuntia, mutta kyllä Piippo-
la on nyt menettäjä, Jarva suree.

Seurakunnankin suuntaan hä-
nellä on terveisiä: 

– Kyliä ei saa unohtaa. Piippo-
lan emäseurakunnasta ei ole kuin 
luut jäljellä.

 
 MINNA KOLISTAJA

Ville Kuronen, Perttu Kamula ja Marko Koskelo kuuntelivat asiaa metsästyskoirista 
Siikalatvan seurakunnan järjestämässä miestenillassa.

Matti Jarva, Pekka Hankonen, Juhani Paakkonen, Ilmari Ojakoski ja Reijo Hyvärinen antavat kiitosta, että Juha Luokkala jalkautuu juttusille Shellin parlamenttiin. Piippolassa on tykätty Luokkalan tyylistä kohdata 
ihmisiä arjessa – vaikka sitten huoltoaseman kahviossa.

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

Kyselin, mikä 
piipposia yhdistää. 
Luonto ja eränkäynti, 
he vastasivat.

Juha Luokkala
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  Hopeiset RIIPUKSET 
Sydämellinen lahja ystävälle, joka kulkee 
kanssasi. Hopeiset riipukset suomalaista 
käsityötä!
Ikuinen ystävä 41 €   Kuljen kanssasi 51 €

www.piplia.fi  ■  

  

  Nimipainatusraamattu tai Virsikirja 
Tutustu laajaan valikoimaan nettikaupassamme 
www.pipliakauppa.fi  ja tilaa  ajoissa kultainen painatus 
kanteen!

 

  `     t       ™    

Kuljen kanssasi 

 
  Arabian mukit 
Mukit Heljä Liukko- Sundströmin maalauksilla. 
Kerää koko sarja!  Saatavana vain Pipliasta.

Kevät herää 26 € 
Elämänvirran enkelit 26 € 
Suojassa enkelten 26 € 

Suomen Pipliaseura    |     myynti 010 838 6520    |    myynti@piplia.fi     |   www.pipliakauppa.fi   
Asemakatu 4     Puh: 08 311 2203 (24 h)     www.ala-aho.fi

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Hautauspalveluja

Kirkon itsemääräämisoikeutta 
halutaan vahvistaa

OMAA AIKAA 
OMAISHOITAJALLE
Tarjoamme omaishoitajan vapaan 
järjestämiseen kotihoitopalvelua. 

Hoitajamme huolehtii läheisestä ja 
omaishoitaja saa aikaa omiin me-
noihinsa. Palvelun voi kustantaa 

omaishoidon vapaan palvelusetelillä 
tai maksamalla palvelun itse.

 TIEDUSTELUT: 040 769 8615/ Outi  
www.caritaslaiset.fi

Kirkkohallitus on hyväksy-
nyt luonnoksen kirkko-
lain ja kirkkojärjestyksen 
kodifioimiseksi eli laki-

en uudelleen kirjoittamiseksi si-
sältöä muuttamatta. Seuraavak-
si luonnos lähtee lausuntokier-
rokselle, kertoo kirkolliskokous-
edustaja ja päättyvän kirkollis-
kokouksen lakivaliokunnan pu-
heenjohtaja Antti Savela. 

Nykyinen kirkkolaki tuli voi-
maan 1994. Sen jälkeen siihen on 
tehty 48 muutosta ja kokonaisia 
lukujakin on uudistettu. Samalla 
myös kirkkojärjestykseen on teh-
ty muutoksia.

Kirkkolaki antaa puitteet ja 
kirkkojärjestys määrää asioista 
täsmällisemmin ja yksityiskoh-
taisemmin.

Savela kuvaa nykyistä kirkko-
lainsäädäntö eräänlaiseksi tilk-
kutäkiksi.

– Esimerkiksi säännösten suh-
teet toisiinsa alkavat olla epäsel-
viä ja epäjohdonmukaisia. 

Itsemääräämisoikeus
vahvistuu
Kirkkolakiin halutaan vain se, 
mitä perustuslaki siltä edellyt-
tää. Kirkkojärjestykseen laite-
taan puolestaan kaikki ne sään-
nökset, jotka kuuluvat kirkolle 
itselleen. Savelan mukaan edus-
kuntaan on turha viedä asioita, 
jotka perustuslain mukaan kuu-
luvat kirkolle. 

– Mitään dramaattista ei ole 
tulossa. Tämä on vain kirkon au-
tonomian pitkän kehityksen jat-
kumo, Savela korostaa.

Savela arvioi, että kirkkolain 
niin kutsutun tunnustuspykälän 
siirtäminen kirkkojärjestykseen 
herättää vielä keskustelua. Tun-
nustuspykälä määrittelee kirkon 
uskon.

Savelan mukaan kirkon itse-
määräämisoikeuden piiriin kuu-
luu määritellä, millainen usko ja 
oppi sillä on. 

Kirkon kehittyminen entistä 
autonomisemmaksi valtion vai-
kutusvallasta saa mahdollisesti 
jatkoa uudistuksessa. Eduskun-
nalla on oikeus joko hylätä tai 
hyväksyä kirkolliskokouksen esi-
tykset. 

Sen sijaan kirkkojärjestyk-
sen määräyksiä ei tarvitse alistaa 
eduskunnan päätösvaltaan. 

Byrokratiaa 
puretaan
Vaikka kysymys on pelkästä ko-
difioinnista, jotkut säännökset 
muuttuvat uudistuksessa, mikä-
li kirkkohallituksen esitys me-
nee läpi. Tämä voisi tarkoittaa 
esimerkiksi sitä, että pääjuma-
lanpalveluksen ajankohtaa olisi 
mahdollista muuttaa kysymättä 
lupaa tuomiokapitulilta.

– Tällä tavalla puretaan byro-
kratiaa. Seurakuntiin luotetaan 
eikä kontrollia tarvita.

Kirkkolainsäädännön esitys-
luonnos on kevään aikana lau-
suntokierroksella. Esitys aio-
taan saattaa kirkolliskokouk-
sen ensimmäiseen käsittelyyn 
todennäköisesti marraskuussa. 
Tavoite on, että uusi kirkkolaki 
ja kirkkojärjestys tulisivat voi-
maan viimeistään vuoden 2020 
alusta. 

PEKKA HELIN

Kirkkolain 
niin kutsutun 
tunnustuspykälän 
siirtäminen 
kirkkojärjestykseen 
herättää vielä 
keskustelua. 

Antti Savela

S a nna Tu r u n e n

Palveleva 
kirje otti 
ensiaskeleensa
Palveleva puhelimen toimin-
ta laajentu reilu vuosi sitten, 
kun ihmiset saattoivat huo-
jentaa omaa oloaan myös pe-
rinteisen kirjeen avulla. Kir-
jeisiin vastaavat Palvelevan 
puhelimen päivystäjät nimet-
töminä.

Ensimmäisen vuoden aika-
na Palveleva kirje tuli kirkko-
hallituksen Titi Gävertin mu-
kaan noteeratuksi, mutta suo-
sio ei ole ollut alussa suurta. 

Gävertin mukaan kirjeitä 
tuli ensimmäisenä vuonna 15.

– Ehkä ensimmäistä toimin-
tavuotta voi pitää testivuotena. 
Loppuvuodesta Palveleva kirje 
sai mainostuksen myötä uutta 
näkyvyyttä.

 – Ne, jotka palveluun ovat 
kirjoittaneet, ovat olleet kiitol-
lisia tästä mahdollisuudesta. 
Muutama on jatkanut kirjoit-
tamista, jolloin keskustelu on 
jatkunut pidempään. 

– Nähdäkseni tämä palvelu 
täydentää erinomaisesti muita 
keskusteluavun kanavia, Gä-
vert toteaa.

Kirjeen voi lähettää osoit-
teeseen Palveleva kirje, PL 210, 
00131 Helsinki. Kun kirjeeseen 
liittää mukaan oman osoitetie-
don, se jää ainoastaan palvelun 
ylläpitäjän tietoon. 

Palvelevan kirjeen toiminta-
periaatteita ovat luottamuksel-
lisuus ja suvaitsevaisuus.

RIITTA HIRVONEN
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Oulun seurakuntayhtymässä on terävöitet-
ty käytäntöjä työhyvinvoinnin edistämi-
seksi. Se on tarkoittanut muun muassa li-
säohjeistuksia, jotta työpaikoilla puutut-

taisiin ripeästi työyhteisöjen mahdollisiin ongel-
matapauksiin, kuten kiusaamisepäilyksiin.

Henkilöstöpäällikkö Seppo Pitkäaho kertoo, 
että kaikki Oulun seurakuntayhtymän ja seura-
kuntien työntekijät ovat osallistuneet vuoden si-
sällä koulutukseen, joka on sisältänyt aiheen kä-
sittelyä.

– Esimiehet ovat saaneet lisäohjeistusta ongel-
matilanteiden johtamiseen. On esimerkiksi sel-
vennetty, missä vaiheessa työterveyshuolto on tar-
peellista ottaa mukaan asian selvittelyyn. Koulu-
tuksessa korostui sekin, että vastuu hyvästä työ-
paikasta ei ole pelkästään esimiehillä vaan se kuu-
luu kaikille työyhteisössä.

Kuten monilla työpaikoilla myös Oulun seura-
kuntayhtymässä on käytössä varhaisen tuen anta-
misen malli. Sen avulla työyhteisö ratkoo työssä 
selviytymiseen ja jatkamiseen liittyviä kysymyk-
siä. Pitkäaho kertoo, että yhtymä on lähtenyt vast-
ikään mukaan muutaman muun ison seurakun-
tayhtymän kanssa varhaisen, aktiivisen tuen mal-
lin kehittämistyöhön. 

Kirkko voidaan kuvitella paikaksi, jossa kiu-
saamisia ei tapahdu. Pitkäahon mukaan seura-
kunnat ovat aivan tavallisia työpaikkoja.

– Samanlaisia kiistoja saattaa kehittyä missä ta-
hansa työpaikassa. Erimielisyyksien selvittelyssä 
sorrutaan samaan kuin muualla: kun pitäisi toi-
mia, puuttua, puhua avoimesti ja ottaa todesta, 
saatetaan ajatella: kyllä se siitä. 

RIITTA HIRVONEN

Raamattuvisan 
voitto Kittilään
Valtakunnallisen 5.- ja 6.-luok-
kalaisten Raamattuvisan finaa-
li käytiin viime lauantaina Hel-
singissä.

Loppukilpailun voitti Luk-
karin koulun joukkue Kittilästä. 

Tupoksen yhtenäiskoulus-
ta Limingasta finaalissa muka-
na olleet Sonja Kiviahde, Inka 
Räihä ja Joanna Hietala sijoit-
tuivat kymmenensiksi. Loppu-
kilpailussa joukkueita oli 12.

Kallion kirkossa finaalissa 
joukkueet osallistuivat kirkko-
seikkailuun. Siinä tietokilpai-
lukysymykset oli piilotettu eri 
puolille kirkkosalia, joukkueet 
löysivät kysymysten luo skan-
naamalla kirkkotilaa tableteilla.

Joukkueet esittelivät myös 
etukäteen tuottamiaan luovia 
töitä, jotka käsittelivät Raama-
tun kertomuksia.

Raamatun kertomusten 
tuntemuksen lisäksi kilpailus-
sa tarvittiin kuvanlukutaitoa, 
tiedonhakutaitoja, tiimityötä 
ja strategista ajattelua.

Nyt riittää 
luistimia
Kierrätykseen ja auttamiseen 
keskittyvä UFF lahjoitti 3000 ki-
loa luistimia vähävaraisten per-
heiden lapsille ja nuorille. Luis-
timia annetaan tarpeen mukaan 
myös vastaanottokeskuksiin ja 
mahdollisesti kouluille. 

Luistimien jakelun organi-
soi Oulun Diakonissalaitos yh-
dessä Pohjois-Suomen seura-
kuntien diakoniatyön ja eri jär-
jestöjen kanssa. 

– Lahjoitus on Pohjois-Suo-
men kannalta merkittävä. Nyt 
on ilmassa niin yksityisten ih-
misten kuin yritystenkin puo-
lelta halukkuutta hyväntekeväi-
syyteen, ODL:n diakoniajohtaja 
Pekka Asikainen arvioi. 

Kemiläinen TKH-Logistics 
Oy hoiti luistinten kuljetuksen 
Etelä-Suomesta maksutta. Nuo-
ret turvapaikanhakijat purkivat 
luistinsäkit Diakonissalaitoksen 
varastoon, ja he myös lajittelevat 
luistimet kesän aikana.  

Toistuva huono kohtelu 
on kiusaamista
Jokaisella työyhteisön jäsenellä on lain mukaan 
velvollisuus puuttua työpaikkakiusaamiseen

Palveluja tarjotaan
Psykoterapiapalvelut (Valvira pätevyys) 
Mahdollisuus kelakorvaukseen.
Maria Hekkanen TM, puh. 050 528 1262 
maria.hekkanen@gmail.com 
Hannu Rahikainen TM, puh. 050 312 5613 
rahikainen.hannu@gmail.com

Myydään
Myytävänä Laanilan alueella 2 h+k+s 
60 m2, jossa las. parveke, 2. krs. hissi talo. 
Näyttö 2. ja 3.5. klo 17. Vapautuu touko-
kuun puolivälissä. Notarintie 6 A 10. 
P. 050 360 8982.

Huono tiedonkulku. Epä-
selvät tehtäväkuvat. Jat-
kuva kiire. Nopeat muu-
tokset organisaatiossa. 

Epävarmuus oman työpaikan säi-
lymisestä. Taitamaton esimiestyö. 

Työpaikoilla, joihin sopivat 
nämä kuvaukset, ilmenee usein 
myös työpaikkakiusaamista. 

Kiusaaminen ei aina ole yksi-
selitteistä, tietää työterveyspsy-
kologi Heli Hannonen Työterve-
yslaitoksen Oulun toimipisteestä. 
Hän antaa kuitenkin yhden hy-
vän määritelmän: 

– Työpaikkakiusaaminen ei 
ole yksittäinen tilanne työpaikal-
la vaan se on aina prosessi. 

Kiusaamista on toistuva, sys-
temaattinen huono kohtelu: esi-
merkiksi alistaminen, mitätöinti, 
loukkaaminen, perättömien tie-
tojen levittäminen, eriarvoinen 
kohtelu, kohtuuttomien aikatau-
lujen antaminen tai työnteon ta-
hallinen vaikeuttaminen.

Työyhteisöissä on vielä paljon 
työsarkaa kiusaamisen kitkemi-
sessä.

– Maaperä kiusaamiselle on 
otollinen, kun huonoa käytöstä ja 
kiusaamiselle altistavia rakenteita 
ei havaita riittävän hyvin. 

Hannosen mukaan kiusaami-
nen on työpaikoilla todellinen il-
miö, vaikka termiä työpaikka-
kiusaaminen käytetäänkin jos-
kus turhan kevyesti. Kaikki työ-
paikan ristiriitatilanteet eivät ole 
kiusaamista.

”Sivistyneillä työpaikoilla 
on puuttumisen malli”
Työturvallisuuslaista ei löydy ter-
miä kiusaaminen, se puhuu häi-
rinnästä ja epäasiallisesta kohte-
lusta. 

Lain mukaan työntekijän on 
viipymättä ilmoitettava työnan-
tajalle ja työsuojeluvaltuutetul-
le havaitessaan työoloissa puut-
teita, jotka voivat aiheuttaa hait-
taa tai vaaraa työntekijän turval-
lisuudelle tai terveydelle. 

– Viime kädessä siis joka iki-
sellä työntekijällä on velvollisuus 
puuttua kiusaamiseen, Hanno-
nen painottaa. 

Hankalien aiheiden välttely on 
inhimillinen piirre. Puheeksi ot-
taminen helpottuu, kun on ole-
massa ohje, jonka mukaan toimia 
kun kokee itsensä kiusatuksi. 

– Laki ei edellytä toimintamal-
lia työpaikkakiusaamiseen, mut-
ta sivistyneillä työpaikoilla sellai-
nen alkaa jo olla. 

Kiusaamista kokevaa ohjeiste-
taan ottamaan asia puheeksi kiu-
saajan kanssa. Hannosen mukaan 

Työhyvinvointia edistettiin koulutuksessa

Sisu Ju
u

järvi

ohje on perusteltu.
– Toista voi loukata myös tietä-

mättään. Jos epäasiallista kohtelua 
kokeva pyytää lopettamaan louk-
kaavaksi kokemansa käytöksen ja 
toiminta yhä jatkuu, kyse on sitten 
jo tietoisesta toiminnasta.

Avi valvoo
lain noudattamista
Vuosittain noin 100 000 suoma-
laista kokee kärsivänsä työpaik-
kakiusaamisesta. Viranomais-
käsittelyyn päätyy vain mur-
to-osa. 

Pohjois-Suomen aluehallinto-
virastoon tuli viime vuonna 190 
häirintään tai epäasialliseen koh-
teluun liittyvää yhteydenottoa.  
Vireille laitettiin 17 asiaa. 

Suurimmalle osalle yhteyden-
ottajista annettiin neuvoja asi-
an käsittelyyn työpaikalla, koska 
koetusta epäasiallisesta kohtelus-
ta ei vielä oltu kerrottu työnanta-
jalle tai asian käsittely työpaikal-
la oli kesken.

MINNA KOLISTAJA

Kiusaamista 
on toistuva, 
systemaattinen 
huono kohtelu: 
esimerkiksi 
alistaminen, 
mitätöinti, 
loukkaaminen, 
perättömien tietojen 
levittäminen, 
eriarvoinen kohtelu, 
kohtuuttomien 
aikataulujen 
antaminen tai 
työnteon tahallinen 
vaikeuttaminen.
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Auttaminen toi hyvää mieltä 
koulun käytäville
Opiskelijat tempaisivat Haukiputaalla vähävaraisten lasten ja nuorten hyväksi

Oulun seudun ammatti-
opiston Haukiputaan 
yksikön ala-aula muis-
tuttaa markkinapaik-

kaa. Yhdellä pöydällä myydään 
pikkupizzoja ja leivonnaisia, toi-
sella käsitöitä ja vieressä välinei-
tä kauneudenhoitoon. Kaupan on 
myös entisöityjä huonekaluja.

Parturi-kampaajaopiskelijat  
leik kaavat, värjäävät ja kiharta-
vat hiuksia – maksua vastaan. 
Ajoneuvoasentajiksi opiskelevat 
nuoret vaihtavat autoihin kesä-
renkaita. Sielläkin hinta peritään 
hyväntekeväisyyteen.

Kun koulun oppilaskunnan 
puheenjohtajalta Kari Seppäseltä 
kysyy, miksi oppilaat intoutuvat 
hyväntekeväisyyteen, hän vastaa: 
On ilo tehdä hyvää. Ei kaikesta pi-
dä saada hyötyä pelkästään itselle.

Seppänen kertoo, että hyvän 
tekemisen päivän tuotto menee 
lasten ja nuorten hyväksi. Koh-
teen valitsivat koulun opiskelijat.

Järkevä tekeminen
lisää viihtyvyyttä 
Avuntarvetta löytyy läheltä, kok-

taa, on taito tehdä asioita yhdessä. 
Seppäsen mukaan tempaus-

päivässä on ripaus itsekkyyttä-
kin, sillä järkevä, pyyteetön te-

keminen lisää oppilaiden koulu-
viihtyvyyttä.

Hyväntekeväisyyspäivä päät-
tyi konserttiin, jossa esiintyi 

muun muassa paikallinen laula-
ja-lauluntekijä Jukka Takalo. 

RIITTA HIRVONEN

kiopiskelija Seppänen uskoo. Kou-
lun järjestämään tapahtumaan 
viime viikolla osallistuivat Man-
nerheimin Lastensuojeluliiton 
paikallisyhdistys ja Haukiputaan 
seurakunta. Vinkkejä lahjoitus-
kohteista saattaisi löytyä heiltäkin.

Vastaavanlainen hyvän teke-
misen päivä vietettiin Haukipu-
taan yksikössä kaksi vuotta sit-
ten. Silloin tuotto meni Helsin-
gin Lastensairaalan hyväksi.

Opinto-ohjaaja Erja Ukkola 
on huomannut, että nykynuoril-
la on halua auttaa.

– Oppimista tapahtuu tänään-
kin, vaikka koulupäivä on erilai-
nen ja oppitunneilla istutaan vä-
hemmän, Ukkola toteaa.

– Yksi asia, mitä tapahtuma opet-

Aaro Rajavaara, Santeri Myllyneva ja Jesse Kyllönen tutkailevat tarkasti, miten korjaustyössä lähdetään liikkeelle.

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

On ilo tehdä hyvää.  
Ei kaikesta pidä 
saada hyötyä 
pelkästään itselle.

Kari Seppänen

5x181 mm

Seuraava
Terveys ja Hyvinvointi  

ilmestyy 26.5.
Varaukset ja aineistot 

18.5. mennessä.

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

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg   Sampo Heikkilä

Hammassampo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

Terveys ja Hyvinvointi

Kaijonharjun apteekki
on 1.2. lähtien Linnanmaan 

apteekki! Muutimme 
Prisman yhteyteen.

Tervetuloa!

Uudet paremmat aukioloajat: ma-pe 8-20 | la 9-17

UUSI OSOITE: Kauppalinnankuja 1-3, 90570 Oulu  |  puh. 08-5561 591 fax 08-5561 597

lin
na

nm
aa

na
pt

ee
kk

i.fi
 

Ilmoittaja! Ota yhteyttä: 
Pirjo Teva 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

PALVELUA KOTIINNE

Tarjoa läheisellesi tai 
itsellesi hyviä hetkiä.

Ei-hoidolliset palvelumme
Yhdessä tekemistä, keskustelua, 
muistelua, ulkoilua, virkistys
käyntejä(teatterit, konsertit yms.), 
yksinäisyyteen tukea kaiken
ikäisille; nuoret, aikuiset, 
vanhukset

Veteraani!
Hyödynnä nyt veteraaniraha 
omaksi iloksesi eihoidollisiin 
palveluihimme

Kauttamme myös
kotisairaanhoito, hoiva ja huolen
pito, kotisiivous, jalkojen hoito, 
nepsyvalmennus sekä psykiatrisen 
sairaanhoitajan palvelut

puh. 040-823 7390
wwww.oulunkotihoiva.fi
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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

Kipinä kertoo rukouksesta.
Klo 10 jumalanpalvelus Raahen 
kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Lähetykset tallennetaanVirtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 1.5. klo 10 Jumalanpalvelus 
Oulun tuomiokirkosta.

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus maanantaista 
lauantaihin klo 6.15–6.25, toi-
nen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus maanantaista per-
jantaihin klo 18.50–19, lauan-
taisin klo 18.
Su 1.5. klo 10 jumalanpalvelus 
Taulumäen kirkosta Jyväsky-
lästä. Virsi 514. Jumalanpalve-
lus on nauhoitettu 24.4. 
 

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 1.5. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Auli 
Kipinä kertoo rukouksesta.
Oulun ev.lut. seurakun-
tien aluelähetys klo 9.55–12. 
Kuultavissa myös osoitteessa 
www.radiodei.fi.
Klo 10 messu Haukiputaan 
kirkosta. Virret: 567, 135, 514, 
482, 373 ja 326:7-9.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kerrotaan Oulun 
ev.lut. seurakuntien yhteisestä 
häämusiikkikonsertista.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 1.5. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Auli 

YLE TV1
Helatorstain Nojatuolikirkossa 
5.5. klo 10  pohditaan taivaan 
ja sinne nousemisen mysteeriä. 
Artistivieraina ovat Maarit ja 
Sami Hurmerinta.
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 15.10 ja uusintana maa-
nantaisin kello 11.05.

Muut seurakunnat

Yhdistykset

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

• 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

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Su 1.5. klo 15 Vapputankkaus 
Puhuu Väinö Simojoki
Musiikki Poika ja Maria duo
Ti 3.5. klo 18 ”Messiaan juurille”, 
Helluntai, Mika Pouke

Oulun seudun Uusheräys ry

To 28.4. klo 19 Lähde-ilta, Martti Väyrynen, Mika Martinmäki, musiikki: Shekinah 
ylistysryhmä. Pe 29.4. klo 19 Helmi (nuortenilta), Henri Tuhkala. Su 1.5. klo 11 
Aamukirkko, pyhäkoulu, Saint’s Club, Risto Wotschke, Henri Tuhkala, aihe:  
Efesolaiskirje osa 9, Ef. 5: 1-20., musiikki: Jaakko Immonen, Melina Keränen.  
Ti 3.5. klo 10 Äitimiitti & taaperotapaaminen. Klo 18 Hetki rauhalle -konsertti, 
huippumuusikot Israelista esiintyvät, Kamil Down taidenäyttely. Ke 4.5. klo 18 
Varkki-ilta. (11-14 -vuotiaille). Tervetuloa!

Sepän seurat: to 5.5 klo 10.00 messu Yli-Iin kirkossa ja seurat kirkossa 
Herättäjän päivä: to 5.5 klo 10.00 messu Piippolan kirkossa ja seurat 
seurakuntakodissa
Herännäis-/ Siionin virsiseurat: to 28.4 klo 18.00 Pattijoen Pappilassa, 
Koulutie 8, ti 3.5 klo 18.30 Raili ja Tapani Kankaalla, Pietiläntie 7, Utajärvi
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien 
uuvuttamat. Minä annan teille levon.” (Matt.11:28)

La 30.4.2016 klo 11 sapattijumalanpalvelus, raamat-
tutunti Marko Huurre ja saarna Jouko Minkkinen, klo 13.00 seurakuntakokous (seurakun-
taan otto) ja salaattilounas. La 7.5. klo 11  sapattijumalanpalvelus, uhrilahja lapsi- ja 
nuorisotyöhön, raamattutunti Seppo Putkonen ja saarna Elina Mäkinen klo 13 salaattilounas. 
Ma-Pe klo 11 Aamun sana ja rukous.  ARDA-avustuspalvelun ja Pohjois-Suomen 
ETRA ry:n Vappumyyjäiset 28.-29.4.2016 klo 11-17, Tuulimyllynkatu 18.  
Tervetuloa, rakennutaan yhdessä.

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

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi 

SUURIN ILO – TILAISUUDET 27.4–1.5
Ke 27.4 klo 19 Oulun helluntaiseurakunta, Uusi-
katu 78. Marko Selkomaa, Lauluduo Vakka. To 28.4 
klo 19 Kempeleen työväentalo, Koskelantie 24. 
Marko Selkomaa, Lassi Makkonen, Seurakuntakuo-
ro. Pe 29.4 klo 19 Kiiminki (Jääli) Laivakankaan 
koulu, Laivakankaantie 10. Marko Selkomaa, Ida 
Elina, musiikkiryhmä Uusikatu. La 30.4 klo 14 Pu-
dasjärvi Tuomas Sammelvuo – Sali, Tuulimyllyntie 4. 
Marko Selkomaa, Ida Elina, Seurakuntakuoro. 
Su 1.5 klo 14 Haukipudas Länsituulen koulu, Ran-
nantie 2. Marko Selkomaa, Ida Elina, Laulun Aika.

La 30.4. klo 18 Valo Cafe’. Su 1.5. klo 11 Ehtoollis-
jumalanpalvelus, Hannu Orava, Juha Hilli, Timo Her-
ronen. Seimi ja lastenkokoukset. Ma 2.5. klo 18 Sy-
karin kaivolla, ilta naisille. Ma 2.5. klo 18 Vanhim-
miston kokous. Ke 4.5. klo 19 Laulaja-evankelista 
Rene’ Laulajainen. Päivärukous ti, ke ja to klo 11.

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3.
La 30.4. klo 11-13 Vapputapahtuma, Cykkelin 
avajaiset, soppatykki. T-C. Ma 2.5. klo 15-18 
Majakka-kahvio. Ti 3.5. klo 18 Majakka-ilta. 
Tervetuloa!

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
To klo 13 Raamattu- ja rukouspiiri, klo 18 illanvietto opiskelijoille 
ja työttömille nuorille, mahdollisuus ruoka-apuun.
La 30.4. klo 11- 14 perinteiset Vappumyyjäiset. Tarjolla lounasta, 
leivonnaisia, arpoja, munkkeja, simaa ja monenlaista muuta myytä-
vää sekä onnenpyörä.
Su klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu. 
Puhuu luutnantti Markku Tulander aiheesta kuka on lähimmäiseni? 
Kirkkokahvit. Translated into English.
Ma klo 13 Maanantaikerho.
Ti klo 10 hartaus, klo 10.30-13 kaikille avoin Taukopaikka kahvila.
Ke klo 17 Veljesliitto, kaikille avoin miestenryhmä.

To 28.4. klo 19 Nuortenilta.
Su 1.5. klo 17 Seurat Vesa Pöyhtäri.
Su 8.5. klo 16:30 Pyhäkoulu klo 17 
Seurat Rauno Sipilä.

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

KEVÄTSEURAT  OULUN RAUHANYHDISTYKSELLÄ 30.4.–1.5.2016
La 30.4. klo 14 päiväseurat
 klo 18 iltaseurat ja puheenvuoro aiheesta “Taivaan kansalaisena 
  maailmassa”
Su 1.5. klo 10 jumalanpalvelukset Kastellin ja Tuiran kirkoissa sekä Hintan srk-talolla
 klo 13 päiväseurat, klo 16.30 laulutuokio ja klo 17 iltaseurat
Seurat tulkataan englanniksi ja viittoen. Tervetuloa!
Seurat ovat kuunneltavissa Internetistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

HETKI RAUHALLE -konsertti ja taidenäyttely
Ti 3.5. klo 18 Oulun vapaakirkolla, Kirkkok. 34
El-Carmel-orkesteri Israelista rakentamassa siltoja juutalaisten ja 
arabien välillä: musiikkia klassisesta etniseen -  hepreaksi, arabiaksi ja 
suomeksi! Taiteilija Kamil Dovin kalligrafiatöiden näyttely. 
Vapaa pääsy, kolehti. Tarjoilua: suolaista ja makeaa!       Tervetuloa!

järj. Oulun seudun Israelin Ystävät

 

Oulun yhteisen kirkko-
valtuuston asettamien 
johtokuntien kokousten 
esityslistat ja pöytäkir-

jat julkaistaan jatkossa myös in-
ternetissä. 

Tällaisen tiedonannon kirk-
kovaltuusto sai kirkkoneuvos-
tolta viime viikon tiistaina pide-
tyssä kokouksessa. Päätös koskee 
kaikkia esityslistoja ja pöytäkir-
joja nykyisen valtuuston toimi-
kauden alusta eli tammikuusta 
2015 alkaen. 

Tiedoksi annettu päätös oli 
vastaus kirkkovaltuuston jäsenen 
Marjo Kemppaisen tekemään 

aloitteeseen. Elävä seurakun-
ta lähellä sinua -ryhmää edusta-
va Kemppainen sai aloitteelle 28 
muuta allekirjoittajaa yli ryhmä-
rajojen.

Kirkkovaltuusto on asettanut 
toimikautensa alussa neljä johto-
kuntaa:  arvioinnin ja hallinnon, 
kiinteistötoimen, hautaustoimen 
sekä seurakuntatyön erityispal-
velujen johtokunnat.

Aloitteen perusteluina Mar-
jo Kemppainen totesi, että seura-
kuntayhtymän johtokunnat ovat 
tärkeä ja oleellinen linkki yhty-
män päätöksenteon prosessissa ja 
tavoitteiden sekä toiminnan to-

teuttamisessa. 
Siten johtokuntien asiakirjo-

jen dokumentointi ja julkinen 
nähtävyys nopeuttaa ja helpottaa 
mahdollisuutta päätösten tarkis-
tamiseen ja arvioimiseen. 

Esityslistojen ja pöytäkirjo-
jen esillä olo antaa myös lisäin-
formaatiota asioita suunnitelles-
sa, valmistellessa ja päätettäessä.

– Tämä aloite vahvistaa osal-
taan myös avoimuutta, läpinä-
kyvyyttä ja demokratiaa Oulun 
seurakuntayhtymässä, Kemppai-
nen totesi.

ELSI SALOVAARA

Johtokuntien pöytäkirjat 
julkisiksi Oulussa
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Jos sanat loppuvat, se ei haittaa
Useita vuosia sitten maamme suurimmassa sanomalehdessä jääkiekkoilija Ville Peltonen 
kertoi isästään ja omasta lapsuudestaan. Ville uskoi, että omat lapset olivat isälle parasta 
maailmassa. Isä Esa Peltonen oli ollut myös kuuluisa jääkiekkoilija. 

Villen lapsuusmuistoissa mukavinta oli, kun isä luki heille paljon ja myös iltarukouk-
sen: ”Levolle lasken, Luojani.” 

Ville Peltonen jatkoi lehdessä, että nyt hän tekee samoin omille lapsilleen. Näin puhui 
tavallinen suomalainen mies.

Meidän suomalaisten tapoihin ei kuulu avoimesti ja julkisesti puhua rukouksesta tai 
uskosta. Lukuisia kertoja olen kuitenkin yllättynyt eri-ikäisten ihmisten sanoista. He ovat 
kertoneet tarvitsevansa rukousta, apua Jumalalta, anteeksiantoa ja armollisuutta. 

Erilaisissa tutkimuksissa on selvinnyt, että lähes kaikki suomalaiset rukoilevat. 
Oma kokemukseni on, että olen huono rukoilija. Kovin usein sanani tuntuvat loppuvan. 
Sinä olet varmasti parempi rukoilija kuin minä. 
Onko meidän yhteinen kokemuksemme silti se, että emme voi olla rukoilematta? Meillä 

on paljon asiaa Jumalalle, kuten kiitoksen aiheita, murheita, huolia ja hätää. Onhan Jumala 
luvannut kuulla huokauksemmekin. 

Jeesus tiesi opetuslastensa ja myös meidän – tämän päivän opetuslasten – vaikeudet 
rukoilemisessa. Ehkä Jumala tietää tarkasti, kuinka meiltä voivat sanat loppua. 

Sen vuoksi meille on annettu myös valmiita sanoja rukousta varten. Isä meidän -rukous 
on ehkä eniten kristikunnassa lausuttu rukous. Juuri tämän rukouksen pyynnöt saavat 
olla tänään sinun ja minun pyyntöjä. 

Jeesus Kristus on luvannut itse rukoilla puolestamme. Siionin virressä me pyydämme: 
”Rukoile, Jeesus, ja varjele silloin, lepoon kun vaipua vuoteelle saan enkä voi valvoa, 
rukoillakaan. Nukkua suo minun rauhaasi illoin. Rukoile minulle, armollisin, uusia voi-
mia, uskoakin.” 

MATTI NUORALA 
Herättäjä-Yhdistyksen aluesihteeri, 

rovasti Nivalasta 

Sunnuntai 1.5.2016
Psalmi: Ps. 40:2-6
1. lukukappale: Jer. 29:11-14
2. lukukappale: Ef. 3:14-21
Evankeliumi: Joh. 16:23-33

Ef. 3: 14-21
Minä polvistun Isän eteen, hänen, jonka 
asemaa jokainen isän ja lapsen suhde 
taivaassa ja maan päällä kuvastaa. Rukoilen, 
että hän sanomattomassa kirkkaudessaan 
hengellään vahvistaisi ja voimistaisi teidän 
sisäistä olemustanne. Näin Kristus asuu teidän 
sydämissänne, kun te uskotte, ja rakkaus on 
elämänne perustus ja kasvupohja. Silloin te 
kykenette yhdessä kaikkien pyhien kanssa 
käsittämään kaiken leveyden, pituuden, 
korkeuden ja syvyyden, ja voitte tajuta 
Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken 
tiedon. Niin Jumalan koko täyteys valtaa 
teidät.
    Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla 
voimallaan kykenee tekemään monin verroin 
enemmän kuin osaamme pyytää tai edes 
ajatella, olkoon ylistys seurakunnassa ja 
Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien 
sukupolvien, aina ja ikuisesti. Aamen.

Joh. 16: 23-33
Jeesus sanoi opetuslapsilleen:
    ”Totisesti, totisesti: mitä ikinä te pyydätte 
Isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille. 
Tähän asti te ette ole pyytäneet mitään minun 
nimessäni. Pyytäkää, niin te saatte, ja teidän 
ilonne on täydellinen.
    Olen puhunut tästä teille vertauksin. 
Tulee aika, jolloin en enää käytä vertauksia 
vaan kerron teille avoimesti kaiken Isästä. 
Sinä päivänä te esitätte pyyntönne minun 
nimessäni, enkä minä enää sano, että käännyn 
Isän puoleen teitä auttaakseni. Rakastaahan 
Isä itse teitä, koska te olette rakastaneet 
minua ja uskoneet, että olen tullut Jumalan 
luota. Isän luota minä olen lähtenyt ja tullut 
tähän maailmaan, ja nyt minä jätän maailman 
ja menen takaisin Isän luo.”
    Opetuslapset sanoivat: ”Nyt sinä puhut 
selvin sanoin, et enää vertauksin. Me 
ymmärrämme nyt, että sinä tiedät kaiken eikä 
sinun tarvitse odottaa, että joku kysyy. Siksi 
me uskomme, että olet tullut Jumalan luota.”
    ”Nyt te kyllä uskotte”, sanoi Jeesus. ”Tulee 
aika - ja se on jo nyt - jolloin te joudutte 
hajalle, kuka minnekin, ja jätätte minut yksin. 
Yksin en silti jää, sillä Isä on minun kanssani. 
Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi 
minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, 
mutta pysykää rohkeina: minä olen voittanut 
maailman.”

Sanan aika
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on ensimmäinen askel 
kohti onnellisuutta

Oululaisen Maikkulan yhtenäiskoulun 
9-luokkalaiset miettivät selviytymiskeinoja 

syrjäytymiseen ja pahaan oloon.
 Ajatukset luettiin Karjasillan Elämä edessä 

-yhteisvastuuillassa viime viikolla.

Kaikilla on joskus vaikeaa. Tuntuu, että koko maailma kaatuu 
niskaan. Haluaa olla yksin, pitää pahan olon ja ajatukset 
itsellään.
Sulkeutuminen ei kuitenkaan ole hyvä ajatus. 
Puhuminen auttaa. Jos on todella vaikeaa puhua ihmiselle, 
voi puhua vaikka koiralle tai kameralle. Kun mieltä painavan 
asian sanoo ääneen, se helpottaa oloa edes vähän.
Vaikka haluaisi vain jäädä sängyn pohjalle makaamaan, 
kannattaa viettää aikaa ystävien kanssa.  Toisten ihmisten 
seura auttaa monessakin asiassa. Itsensä satuttaminen ei 
koskaan saisi olla ratkaisu.

Monet nuoret saattavat tuntea yksinäisyyttä. 
Paras tapa auttaa olisi, jos joku kysyisi: 
Miten menee? Onko kaikki hyvin? 

Meidän mielemme saa helposti surulliseksi. Vähäpätöiseltä 
tuntuva sana tai teko voi vaikuttaa meihin negatiivisesti 
jopa loppuelämän.
Itke ja pura pahaa oloa sinulle luontaisella tavalla. 
Etsi uusia ystäviä esimerkiksi harrastuksista. Jos 
tykkäät laulaa, laula niin kovaa kuin pystyt. Etsi itsellesi 
porukka, joka tykkää musiikista. Perustakaa bändi. 
Pidä mikistä tiukasti kiinni ja tee sitä mistä tykkäät.
Juokse tai aloita vaikka nyrkkeily. 
Tai lähde pois, etsi näkymä, josta saat mielenrauhaa. 
Katso jättiläismäisiä vuoria ja ajattele, että nekin ovat 
selvinneet tuhansia vuosia.

Ihan sama onko ongelmasi iso tai pieni, kerro 
siitä ihan kenelle vaan luotettavalle ihmiselle.
Koskaan ei kannata pitää sisällään mitään 
niin pahaa, että se tuhoaa mielesi tai saa 
vahingoittamaan itseä.
Ja silloin kun joku haluaa auttaa, anna sen auttaa. 
Vaikka sun ongelma tai huoli olisi kuinka nolo, susta 
oikeesti välittävä ihminen ei ajattele sitä vaan 
haluaa auttaa.

Kun vaikeat ajat ja paha olo sattuvat omalle kohdalle, 
asiaa ei kannata jättää käsittelemättä. 
Aluksi on ihan hyvä itkeä ja surra. Puhuminen ja 
toisen ihmisen läsnäolo auttaa.
Jos paha olo lisääntyy, siitä on hyvä 
puhua asiantuntijan kanssa.
Elämä ei kuitenkaan kaadu, vaikeistakin ajoista pääsee yli. 
Parempi huominen tulee vielä vastaan.

Hyvään 
keskittyminen 
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on ensimmäinen askel 
kohti onnellisuutta

Oululaisen Maikkulan yhtenäiskoulun 
9-luokkalaiset miettivät selviytymiskeinoja 

syrjäytymiseen ja pahaan oloon.
 Ajatukset luettiin Karjasillan Elämä edessä 

-yhteisvastuuillassa viime viikolla.

Jos huomaat, että ystävälläsi ei ole kaikki hyvin, 
parhaita keinoja auttaa ovat lämmin halaus ja 
kuunteleva korva. Ystävien tehtävä on pysyä rinnalla 
niin hyvinä kuin huonoina hetkinä.

Musiikki on hyvä keino selviytyä. Voit löytää kappaleen, 
jonka sanat ovat kuin suoraan elämästäsi tai kappaleen, 
joka positiivisuudellaan antaa sinulle juuri ne kannustavat 
sanat, joita tarvitsit.

Positiivisiin asioihin keskittyminen kannattaa aina. 
Vaikka elämä ei todellakaan ole aina ruusuilla 
tanssimista, lähes joka asiassa on positiivisiakin 
puolia. Niihin kannattaa keskittyä, se on ensimmäinen 
askel kohti onnellisuutta.

Jos elämässä on vaikeaa tai on joutunut hankaluuksiin, 
ei kannata murehtia menneitä, vaan keskittyä tulevaan.
Kavereistakin on suuri apu, koska hyvät kaverit 
auttavat alamäissä.

Kun horisontissa näkyy vain sumua, ja tuntuu, että kaikki 
ilo on kadonnut elämästä, miettii monesti voiko selviytyä. 
Kaikki ympärillä oleva on tummaa ja kylmää – kuin jää, jota 
ei saa rikottua pois tieltä.  Asioiden positiiviset puolet 
jäävät taka-alalle kun paha valtaa mielen.
Kestämme asioita eri tavoin. Mikä toiselle on vähän, 
voi toiselle olla liikaa.
Paha olo voi helpottaa puhumalla ystävälle tai tekemällä 
asioita, jota vievät ajatukset muualle.

Muista: ihan sama mitä on tapahtunut, 
saat apua kunhan vain pyydät ja haluat sitä. 
Kaikkeen saa apua!

Kaikilla on oikeus tuntea pahaa oloa, mutta sille ei saa 
antaa valtaa. Pahasta olosta selviytyminen on tärkeää.
Itsensä vahingoittaminen ei ikinä ole ratkaisu henkisen 
pahan olon poistamiseksi. On olemassa paljon muita hyviä 
ratkaisuja.
Ajatusten purkaminen helpottaa. Puhu jollekulle tai 
kirjoita ajatuksesi vaikka paperille. 
Tee asioita, jotka saavat ajatuksesi muualle.
Hae apua. Ammattihenkilön kanssa puhuminen auttaa.
Pura tunteitasi. Raivoa vaikka tyynyyn, hakkaa 
nyrkkeilysäkkiä tai muuta vastaavaa.
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keskittyminen 
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Runsaasti vappuohjelmaa
Menot Oulun seurakunnissa 28.4.–4.5.2016

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 17, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tila-
varaukset kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

Palveleva puhelin
p. 01019 0071 su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.
Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa pai-
kallispuhelumaksun verran. Matkapuhelinta käytet-
täessä laskutusperusteena ovat oman operaattorin 
puheluhinnat. Huom! Kaikki operaattorit eivät sisäl-
lytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Isokatu 17, 90100 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 
Lapsi- ja perhetyön diakoni 
 Kari Rekilä, p. 050 5211 065
Kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Christa Moilanen-Hyttinen, 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
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
Kansainvälisentyön pastori
   Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Vs. oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori
   Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581 (virkavapaalla)
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
   Johanna Kari, 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

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Linus Teuvo 
Albert Kauppinen, Oula Eli-
as Kreivi, Iris Kerttu Tuulikki 
Ojanlatva, Lilian Sofia Turti-
nen.
Haukipudas: Arttu Ismo Ju-
hani Mertala, Emilia Aada 
Olivia Saviniemi, Onni Kalle 
Aukusti Kivari, Simeon Aape-
li Syrjälä.
Karjasilta: Hilma Alina Erk-
kilä, Eetu Veli Haapaniemi, 
Väinö Aleksi Hirvikallio, Eeva 
Sofia Jämsä, Veikka Kalervo 
Kemppainen, Eemil Jami Joa-
kim Manninen, Oskari Antti 
Iivari Piippo, Elias Kristian Vä-
häjylkkä.

Oulun seurakun-
nat järjestävät va-
pun aikaan useita 
tapahtumia, joissa 

on tarjolla vappuherkkuja 
ja iloista ohjelmaa. 

Vappuaattona 30. huhti-
kuuta Oulussa Raatin nuo-
risotalolla vietetään opiske-
lijoiden ja nuorten aikuis-
ten vappujuhlaa. Juhla al-
kaa kello 19.30 ja siihen on 
vapaa pääsy. 

Illan musiikista vas-
taa akustissävytteistä pop-
pia soittava Poika & Ma-
ria -duo. Nuoren aviopa-
rin laulut kertovat tarinoi-
ta uskosta, toivosta ja rak-
kaudesta. 

Tilaisuuden järjestelyis-
tä vastaavat seurakuntien 
lisäksi kristilliset opiskeli-
jajärjestöt. 

Opiskelijoiden ja nuorten 
aikuisten vappujuhla on jär-
jestetty ainakin jo 70-luvul-
la. Juhlan päihteettömyys 
ei ole hillinnyt tilaisuuden 
suosiota, vaan pikemmin-
kin päinvastoin, kertoo yli-
opistopastori Ari Savuoja.

Leikkaa talteen!

Kiiminki: Siru Maaria Tammi, 
Louna Vanamo Väyrynen, 
Milja Alisa Mertala, Peetu 
Arvid Alakärppä, Taisto Jo-
hannes Tapani Holopainen, 
Seelia Milena Heinänen. 
Oulujoki: Miili Elise Kiuru, El-
mo Valtteri Lehtoniemi, Valt-
teri Veikko Viljami Leskelä, 
Aada Elina Tuominen.
Oulunsalo: Anton Oliver 
Karppinen, Eemi Alvari Lep-
pänen, Viljo Ollinpoika Ron-
kainen. 
Tuira: Julius Sulo Verneri Jul-
kunen, Fanni Ellen Josefii-
na Karvonen, Pihla Eleonoo-
ra Koskela, Essi Helena Laiti-
nen, Hugo Johannes Similä.

Vappua koko
perheelle
Vappuaattona lauantai-
na kello 13–16 Oulunsalon 
seurakunnan toimitalolla 
on mukavaa tekemistä ko-
ko perheelle. Tapahtumaan 
on vapaa pääsy, ja kahden 
euron lippupaketilla voi 

tuttuun tapaan poliisiau-
ton ja paloauton esittelyä 
ja Oulun laskuvarjokerhon 
hyppynäytös kello 11.15.

Nukketeatteriesityksiä 
on puolen tunnin välein 
sekä taikuri Elias Kvistin 
esitykset kello 11.30, 12.30 
ja 13.30. 

Munkkeja ja simaa myy-
dään jo perjantaina 29.4. 
Karjasillalla ja Haukipu-
taalla Yhteisvastuukerä-
yksen hyväksi. Haukipu-
taan seurakunta järjestää 
munkkitempauksen kello 
11–13 osoitteessa Kauppa-
kuja 3. 

Myös Karjasillan kirkol-
la on avoinna munkkikah-
vila kello 11-14. Tapahtu-
man järjestävät yhteistyös-
sä Ammattiopisto Luovi ja 
Karjasillan seurakunta. 

Vappukeidas on avoinna 
vappupäivänä sunnuntai-
na 1.5. kello 11.30–14 Kes-
kustan seurakuntatalossa. 
Tarjolla on vappulounas, 
munkkeja, simaa, käsitöi-
tä, kukantaimia ja arpoja.

Vihityt
Kiiminki: Janne Tapani Holo-
painen ja Tiina Annina Qvist.
Tuira: Pekka Eemeli Selin ja 
Marjo Katariina Sieppi, Kyös-
ti Matias Paso ja Marika Vil-
helmiina Kaisto, Joni Janne 
Petteri Puumalainen ja Päivi 
Orvokki Lehtola.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Irma Anneli 
Ohenoja 80.

Karjasilta: Anna-Liisa Antto-
nen 84, Salme Marjatta Raa-
sakka 96.
Oulujoki: Mauno Johannes 
Heikkilä 78, Leo Ensio Joki-
kokko 87.
Oulunsalo: Raimo Kaarlo Ka-
levi Lindqvist 70.
Tuira: Iines Henriksson 96, Il-
po Antero Järvelä 63, Jorma 
Kaarlo Karjalainen 85, Ar-
ja Kaarina Veijola 58, Toivo 
Henrikki Vähä 82, Sirkka- Lii-
sa Lindvall 61.

osallistua askarteluun, on-
nenpyörään, kasvomaala-
ukseen ja karkkiarvontaan. 

Vappupäivänä sunnun-
taina 1. toukokuuta kello 
11–14.30 Raatin nuorisota-
lossa järjestetään myös suo-
sittu koko perheen vappu-
tapahtuma. Ohjelmassa on 

Lapsettomien lauantai
lauantaina 7.5. kello 16 Hintan seurakuntatalossa
 
Tänä vuonna vietetään Lapsettomien lauantaita 23. 
kerran. Tyhjän sylin hartaus pidetään tietoisesti äitien-
päivän alla. Äitienpäivä voi olla erityisen raskas päivä 
heille, jotka tahdostaan huolimatta eivät ole äitejä tai 
ovat sitä lapselle, joka on menetetty. Tyhjä syli ei ole 
vain vanhemmilla, vaan myös sisaruksilla ja isovanhem-
milla. Hartaudesta löytävät lohtua niin tahattomasti 
lapsettomat, lapsensa menettäneet kuin muutkin tyh-
jää syliä surevat. Mukana illassa lapsettomien Simpuk-
ka ry ja lapsikuolemaperheiden Käpy ry. Hartauden jäl-
keen kahvit sekä tietoa yhdistysten toiminnasta. Jär-
jestävät Käpy ry, Simpukka ry ja Oulujoen seurakunta.

TORSTAINA 12.5. KLO 18  
YLI-IIN SEURAKUNTATALOSSA

Yli-Iin kuorot ja lauluryhmät: 
kirkkokuoro 
miesten lauluryhmä  
laulutrio Maariet 
lapsi- ja varhaisnuortenkuoro 
johtajana ja kanttorina  
Anja Hyyryläinen.

Tilaisuudessa lauletaan myös yhdessä 

keväisiä lauluja.
Kahvitarjoilu.
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Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten aaton vapputilaisuudessa 
musiikista vastaa Poika & Maria -duo.
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AVIOLIITTOKOULU
lauantaina 21.5. ja 11.6. kello 10–16 Hietasaaren leirikeskuksessa.

Avioliittoon aikoville hyväntahtoinen koulutuspäivä. 
Tukea rakkauden ylläpitämiseen ja yleisten kipupisteiden hoitamiseen.
Koulutuspäivät ovat sisällöltään samanlaisia, joten ilmoittautuminen

yhteen päivään riittää. Koulutuspäivä on maksuton.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: www.romuromantiikkaa.fi

Runsaasti vappuohjelmaa

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

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

Avoinna ke–pe klo 12–18. 
Asemakatu 6, Oulu (vintti, käynti sisäpihalta)
044 7881 392 • facebook.com/domsecondhand

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 1.5. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jou-
ko Lankinen ja avustaa An-
na-Mari Heikkinen. Kantto-
rina Henna-Mari Sivula ja ur-
kurina Péter Marosvári. Lä-
hetys www.virtuaalikirkko.fi 
Messu su 1.5. klo 13 Inti-
ön srk-koti. Toimittaa Jouko 
Lankinen ja kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki.
Messu to 5.5. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa An-
na-Mari Heikkinen ja avus-
taa Urpo Luokkala. Kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki ja ur-
kurina Henna-Mari Sivula. 
Messu su 8.5. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Sal-
la Autere ja avustaa Jouko 
Lankinen. Kanttorina Hen-
na-Mari Sivula ja urkurina 
Lauri-Kalle Kallunki. Lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi 
Messu su 8.5. klo 13 Heinä-
torin srk-talo. Toimittaa Sal-
la Autere ja kanttorina Hen-
na-Mari Sivula. 
Vanhan Pappilan lähetys-
piiri to 28.4. klo 13–14.30 
vieraana Maija Aittola ja to 
12.5. vieraana Juha Kyllönen. 
Kahvirahalla tuemme Emma 
Holmströmin työtä Kambod-
zassa. Tervetuloa uudet ja 
vanhat!
Syntymäpäiväseurat, Mai-
ja-Liisa Lavanko 90 vuotta,  
helatorstaina 5.5. klo 14 Van-
hassa pappilassa.

Eläköön! Juhlitaan kaikkia äitejä, mutseja ja emäntiä! 
Onni on äidin rakkaus! 

Runoja esittävät Juho Sarkamo, Marika Säkkinen, 
Eeva-Kaarina Sarastamo, Pirjo Kauppinen, 
Juha Vähäkangas. Kanttorina Ilkka Järviö. 

Vapaa pääsy!

Raamattupiiri to 12.5. klo 15 
Intiön srk-koti. Urpo Luokkala

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 Keskustan 
srk-talo. Ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa puhelimit-
se 044 3161 419 tai käymällä 
paikan päällä.
Päihdetyön aamukahavit to 
28.4. ja 5.5. klo 9–10 Keskus-
tan srk-talo. 
Diakonian aamu ti 3.5. klo 
9–11 Keskustan srk-talo. 
Työttömien ja vähävaraisten 
maksuton aamupala ja kai-
kenikäisten juttutupa. Aa-
mupala tarjolla klo 10.30 as-
ti. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria ke 4.5. klo 11–
12.15 Heinätorin srk-talo.

Leikkaa talteen!

Rauhanyhdistyksen 
toimintaa:

Seurat 
tuomiokirkossa 

ti 10.5. klo 19 
Olavi Voittonen, 
Matti Niemelä.

Ompeluseurat 
to 28.4. ja 12.5. klo 19 

Intiön srk-koti.

Teetä, tekemistä ja tarinoita 
-matkaryhmän lähetyskahvila – 
kohtaamispaikka 
lauantaina 7.5. klo 18–22 
Keskustan seurakuntatalossa. 

Kahvila on kohtaamispaikka 
uusille ja vanhoille oululaisille. 
Kahvilassa on mahdollisuus ostaa 
edulliseen hintaan teetä ja 
pientä purtavaa. Lisätietoja 
Oulun tuomiokirkon lähetyssihteeri 
Anneli Nieminen, p. 040 5747 105.

Silmukka  käsityöpiiri 
keskiviikkona 4.5. klo 10–13 
Oulun tuomiokirkon kryptassa. 
Silmukka käsityökerho kokoontuu Kryptassa 
keskiviikkoisin kahvin, kohtaamisen ja käsitöiden 
merkeissä. Kaikki käsitöistä kiinnostuneet ovat 
lämpimästi tervetulleita mukaan. 

Nuorisotyön päivystys 
keskiviikkona 4.5. klo 15–17 
Keskustan seurakuntatalo. 

Mitä sinulle kuuluu? Mahdollisuus vaihtaa 
kuulumisia nuorisotyönohjaajan kanssa. 

Mikään asia ei ole liian pieni tai iso 
ettemme voisi siitä kuulumisia 

tai ajatuksia vaihtaa. 

F r e e ima g e s

Erityisdiakonia

KEHITYSVAMMAISET
Keskustelukerho ti 3.5. klo 17–18.30 Heinätorin srk-
talo. Eri-ikäisille kehitysvammaisille. Tule kahvittele-
maan, juttelemaan ja tapaamaan tuttuja. Paikalla dia-
konissa Christa Moilanen-Hyttinen, p. 040 5156 935.

NÄKÖVAMMAISET
Leiripäivä keskiviikkona 18.5. klo 9–15 Hietasaaren lei-
rikeskuksessa. Ohjelmallinen kevätkauden päätöspäi-
vä Porinakahvilan kanssa. Päivän hinta 7 € sisältää aa-
mupalan, lounaan ja päiväkahvin. Varaathan tasara-
han. Ilmoittaudu 3.5. mennessä Pohjois-Pohjanmaan 
näkövammaisten yhdistykselle p. (08) 3115 653 tai yh-
distys@ppnry.net.

KUULOVAMMAISET
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijän vastaanot-
to on ma ja to klo 9–11 Keskustan srk-talon 1. kerrok-
sessa. 
Hyvä tietää -luento pe 29.4. klo 9.30, Keskustan srk-
talo. Perheneuvoja Eija Mukka tulee keskustelemaan 
ja antamaan vinkkejä siitä, miten parisuhdetta voi vaa-
lia. Tilaisuudessa keskitytään erityisesti nuoriin lapsi-
perheisiin. Lapsiparkki järjestetty. 
Lähetyspiiri ma 2.5. klo 14, Keskustan srk-talo. Kuuro-
jen viittomakielinen lähetyspiiri. Hartaus, kahvit ja ar-
vontaa kummilapsen koulunkäynnin tukemiseksi.

PÄIHDETYÖ
Kohtaamispaikka huumeiden käyttäjien omaisille to 
28.4. klo 17–19 Asemakatu 6, sisäpiha. Vertaistukea ja 
yhteyttä huumeiden käyttäjien omaisille. Tällä kertaa 
vieraanamme ylikomisario Veijo Alavaikko. 
Naistenryhmä pe 29.4. klo 13–15, Monitoimisali, Kes-
kustan srk-talo, Isokatu 17. Päihderyhmä naisille.
Tavoiteryhmä ma 2.5. klo 10–12. Monitoimisali, Kes-
kustan srk-talo, Isokatu 17. Päihderyhmä miehille ja 
naisille. 
Päihdetyöntekijä Tellervo Kiannon päivystysvas-
taanotto ti 3.5. klo 9–11, Keskustan srk-talo. Olen käy-
tettävissä myös luottamuksellisia keskusteluja ja sie-
lunhoitoa varten. Soita ja varaa aika, p. 040 7564 022 
tai tellervo.kianto@evl.fi.
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kappelilla torstai-
sin klo 9.30–11. 
Perhekahvilat 
Kirkkopirtillä 
perjantaisin 
klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappe-
lilla maanan-
taisin klo 9.30–
11.
Esikkoryhmä tiistai-
sin klo 10–12 Jäälin kappeli.

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 2.5. klo 10-
13 Jäälin kappeli. Avoin kah-
vila kaikenikäisille. Kevään 
viimeinen kerta, toiminta 
jatkuu syyskuussa.
Diakoniapiiri ma 2.5. klo 13–
14.30 Jäälin kappelin neu-
votteluhuone.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodis-
sa sekä perjantaisin klo 10–
11.30 Wirkkulassa, Martin-
niemen srk-kodissa ja Joke-
lan vanhalla koululla. Lisätie-
toja p. 040 5471 472 tai outi.
palokangas@evl.fi. 
Tupa on torstaisin klo 13–
15 Wirkkulassa järjestettä-

vää koulun jälkeistä toi-
mintaa alakoulu-

ikäisille tytöille 
ja pojille. Voit 
viettää aikaa 
tehden läk-
syjä, leikki-
en, pelaten 
ja pientä vä-

lipalaa syö-
den. Ei ilmoit-

tautumista, mak-
suton. Lisätietoja Elisa 

Manninen, p. 050 5133 225. 
Tervetuloa seurakunnan 
lastenleireille! Leireillä pe-
lataan, leikitään, ulkoillaan, 
hiljennytään hartauksiin, as-
karrellaan ja vietetään aikaa 
yhdessä. Leirit järjestetään 
Isoniemen leirikeskuksessa, 
ja ne ovat tarkoitettu ensi-
sijaisesti haukiputaalaisil-
le lapsille. Lisätietoja leireis-
tä saat leirin työntekijöiltä. 
Lastenleireille ilmoittaudu-
taan 25.4.–8.5. välisenä aika-
na osoitteessa www.oulun-
seurakunnat.fi/tapahtumat. 
Alle 10-vuotiaiden tyttölei-
ri 9.–10.6. Leirin hinta 15 €. 
Yli 10-vuotiaiden tyttöleiri 
6.–8.6. Leirin hinta 26 €.  Li-
sätietoja: Elisa Manninen, p. 

Menot Oulun seurakunnissa 28.4.–4.5.2016

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, 
Wirkkula
Kirkkotie 10

Martinniemen srk-koti 
Repolantie 2

Kellon srk-koti 
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 1.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppänen, 
avustaa Annaleena Peltonie-
mi, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo.
Messu to 5.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Marika Hut-
tu, saarnaa TM Arja Nerkko-
Runtti, avustaa Seija Lomma, 
kanttorina Sari Wallin, ruska-
kööri johtajana Risto Ainali.
Sanan ja rukouksen ilta su 
1.5. klo 18 Jäälissä, mukana 
Seija Helomaa ja Jarkko Met-
sänheimo.
Raamattupiiri to 28.4. klo 10 
Montin-salissa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus ta-
loudellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 040 7008 
151.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 2.5. klo 11–
12, Jäälin kappelilla. Lounas 
3 €. Kevään viimeinen kerta, 
toiminta jatkuu syyskuussa.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 2.5. klo 
9.30–10.30 Kiimingin Van-
hustentaloyhdistyksen ker-
hohuoneella Kolamäessä.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jäälin 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 1.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jari Flink, avus-
taa Leena Brockman. Messu-
diakonina Outi Palokangas, 
kanttorina Hannu Nieme-
lä, musiikkiavustus Trung Lai 
sello. Messun jälkeen pysty-
kahvit kirkossa. Radiointi Ra-
dio Dei.
Helatorstain messu to 5.5. 
klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Pekka Mus-
takallio, avustaa 
Leena Brock-
man ja Tarja 
Kainulainen. 
Messudiako-
nina Johanna 
Kerola. Kant-
torina Hannu 
Niemelä. Mukana 
Haukiputaan Kirkon 
Kamarikuoro. Messun jäl-
keen vapaaehtoisten kevät-
juhla ja Yhteisvastuukeräyk-
sen päätös.
Rukouspiiri to 28.4. klo 15 
srk-keskuksessa.
Raamattupiiri ke 4.5. klo 18 
srk-keskuksessa.

Harrastukset ja kerhot 
Nuorten ilta pe 29.4. ja pe 
6.5. klo 18 Wirkkulassa. Rip-
pikoululaiset saavat merkin 
oltuaan tunnin nuorten illas-
sa. Illoissa aina jotain ohjel-
maa. Tule ja katso, mitä mil-
läkin kerralla tehdään! 
Lukupiiri ma 16.5. klo 18 srk-
keskuksen neuvotteluhuone 
Poiju. Kirjana Lindgren, Min-
na: Kuolema ehtoolehdossa.

Varhais-
nuorten leirien 

isoshakukaavakkeita 
saa virastosta

 ja nuorisotyön-
ohjaajilta. Viimeinen 

hakupäivä 
on 6.5.

050 5133 225. 
Alle 10-vuotiaiden poikalei-
ri 20.–21.6. Leirin hinta 15 €. 
Lisätietoja: Pekka Rintamäki, 
p. 040 5436 960.
Perheleiri 17.–19.6. Isonie-
men leirikeskuksessa Leirin 
hinta 38 € / aik, 4–18-v. 26 
€, alle 4-v ilmaiseksi. Leiri on 
tarkoitettu ensisijaisesti hau-
kiputaalaisille perheille. Ilm. 
2.–8.5. osoitteessa www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtu-
mat. Leiripaikan saaneille lä-
hetetään leirikirje.
Ilmoittautuminen syksyn 
päiväkerhoihin 2.–22.5. 
www.oulunseurakunnat.fi/
tapahtumat.
 

Apua ja tukea
tarvitseville

AamupuuroAkatemia ma 
2.5. srk-keskuksessa. Kaikil-
le avoin aamupuuro ja -kah-
vi, jonka jälkeen keskustelua 
elämän eri alueilta. Klo 9.50 
aamuhartaus, klo 10 tarjolla 
puuroa, leipää ja kahvia. Kau-
han varressa Puttaan Martat. 
Syönnin jälkeen aiheena on 
kodin paloturvallisuus. Mu-
kana Mauri Raappana.
Omaishoitajien retkipäivä ti 
3.5. klo 12.30–16 Kiiminkiin. 
Lähtö yhteiskyydein kirkko-
pihasta klo 12.30. Käydään 
Koitelin koskilla ja Kiimingin 
leirikeskus Suvelassa. Seu-
rakunnasta retkieväät mu-
kaan, omavastuu 10 € / hlö 
peritään kohteessa. Ilm. 25.–
28.4. Helille, p. 040 5898 362.
Diakonian ajanvaraus ja päi-
vystys ma klo 9–11 srk-kes-
kuksessa, p. 044 7310 232. 

Senioriavun vapaaehtoiset 
auttavat kotona asuvia se-
nioreita tavallisen miehen 
ja naisen taidoin. Tieduste-
lut Johanna Kerolalta, p. 045 
139 3993 tai Mauri Raappa-
na, p. 044 2104 415.

Musiikkitilaisuudet
Oulun konservatorion op-
pilaskonsertti ma 2.5. klo 
19 srk-keskuksessa. Mukana 
Da Capo -orkesteri ja yksit-
täisiä laulajia ja soittajia. Va-
paa pääsy.

Raamattu-
luentosarja

keskiviikkona 4.5. klo 18 Kellon srk-kodilla. 
Erilaisia näkökulmia muukalaisuuteen. 

Kahden maan kansalainen matkalla 
kohti parempaa elämää
Kristittyinä ajattelemme, että olemme maailmassa 
mutta emme maailmasta. Olemmeko muukalaisia maa-
ilmassa, koska varsinainen määränpäämme on iankaik-
kisuudessa? Pastori Pekka Mustakallio avaa Uuden tes-
tamentin näköaloja muukalaisuuteen.

Pianoilta ti 3.5. klo 19 srk-kes-
kuksessa. Arttu Nevala ja Liisa 
Smolander. Vapaa pääsy.

Muut menot
Hautausmaan siivoustal-
koot ma 9.5. klo 18–20 Hauki-
putaan hautausmaalla. Talkoi-
den päätteeksi iltahartaus ja 
iltapala kahvin tai teen kera.
Rauhanyhdistykset: Kello: 
Kello: ompeluseurat pe 29.4. 
klo 18.30 ry:llä, seurat su 1.5. 
klo 17 ry:llä.

Naisten kasvu-
ryhmä ti 3.5. 

klo 13 Jäälin 
kappelilla.
Myyjäiset 
Yhteisvas-
tuu keräyk-

sen hyväksi 
ke 4.5. klo 15–

18 Jäälin K-su-
permarketin edessä. 

Myytävänä käsitöitä äitien-
päivälahjaksi ja leivonnaisia 
kahvipöytään.
Nuorten Yökahvila pe 29.4. 
klo 18.30–22 Kirkkopirtillä 
Naisten lenkkiryhmä lenk-
keilee maanantaisin klo 18-
19. Lähtö Kiimingistä kirkon 
parkkipaikalta. Lenkin kesto 
n. tunti. Tule mukaan ja tuo 
kaverisikin.
”Olkkarin rupatteluklupi” 
ke 11.5. klo 13–15 Seniorita-
lon olohuoneessa (Terveystie 
3, Kiiminki). Teemana: ”Ke-

Perheretki Ranualle  
Lähde kanssamme keväiselle perheretkelle Ranuan 
eläinpuistoon la 21.5. Matkaan lähdemme kahdel-
la bussilla, lähtö Kiimingin kirkon parkkipaikalta se-
kä Jäälin kappelilta klo 9. Paluumatkalle Ranualta läh-
demme klo 15. Retken hinta 20 € aikuiset ja yli 15-vuo-
tiaat, 12 €  4–14 vuotiaat, 5 € 2–3-vuotiaat, alle 2- vuoti-
aille ilmainen. Hinta sisältää pääsylipun eläinpuistoon, 
lounaan ravintola Wild Arctic Restaurantin buffetissa, 
sekä matkat. Retkellä lapset ovat vanhempien vastuul-
la. Oulun seurakuntien jäsenet on vakuutettu seura-
kuntayhtymän puolesta retken ajan. 

Ilmoittautuminen 5.5. mennessä 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/

tapahtumat. Etusija kiiminkiläisillä. 
Lisätietoja retkestä: 

Annaleena Peltoniemi 
p.040 5609 678. 

Tervetuloa tänä vuonna 70, 75, 80 ja 85 
vuotta täyttävät  kiiminkiläiset 

syntymäpäiväjuhlaan 
helatorstaina 5. toukokuuta. 
Päivän vietto alkaa jumalanpalveluksella 
klo 10 Kiimingin kirkossa ja jatkuu 
juhlalla seurakuntakeskuksessa. 
Myös läheisesi ovat 
tervetulleita. 
Tiedustelut Seija Lomma, 
p. 040 5793 247 tai 
sähköposti: 
seija.lomma@evl.fi. Freeim

ag
es

Munkinmyyntitempaus 
perjantaina 29.4. klo 11–13  entisen 
Valintatalon edessä (Kauppakuja 3).
Myytävänä munkkeja ja simaa Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi, munkit 1,5 
€ / 2 kpl tai 5 € / 10 kpl, sima 3 € / 1,5 l. 
Paikan päällä mahdollisuus myös nauttia 
munkkikahvit 2 €. 

vätjuhlan riemua”. Olkka-
rin rupatteluklupi on tarkoi-
tettu kaikenikäisille eläkeläi-
sille. Rupatteluklupin ohjel-
massa on teemallista rupat-
telua, hartaus, yhteislaulua 
ja kahvittelua. Kauempana 
asuvilla on mahdollisuus ti-
lata kyyditys Jaana Kontiol-
ta ma 9.5. klo 15 mennessä 
p. 040 5793 248. 

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 1.5. klo 
12 seurat ja perheruokailu 
ry:llä, Petri Kulmala. To 5.5. 
klo 17 seurat Kiimingin kirk-
ko, Olavi Voittonen, Tapio 
Kukko.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 1.5. klo 14 Mon-
tin-salissa, Pekka Siljander.

Retki Kuhmon kamarimusiikkiin 22.7.
Ilmoittautuminen tapahtuu kesäkuussa 
Oulun seurakuntien nettisivun kautta. 

Päiväkerhoilmoittautumiset 
2.–22.5. netissä www.oulunseurakunnat.fi/paivakerho

Ilmoittautuminen 
syksyn 

päiväkerhoihin 
2.–22.5. 

www.oulunseura-
kunnat.fi/

tapahtumat.

A
rkisto: R

eija H
aap

alain
en
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi
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

Jumalanpalvelukset
Messu su 1.5. klo 10, Karja-
sillan kirkko.  Toimittaa Erja 
Järvi, avustaa Seppo Meriläi-
nen, kanttorina Juha Soran-
ta. Kirkkokahvit. Messun jäl-
keen mahdollisuus keskuste-
luun ja rukoukseen. 
Messu su 1.5. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Heikki 
Karppinen, saarnaa pasto-
ri Aimo Hautamäki, avustaa 
Juha Vähäkangas ja Tuomo 
Niemelä, kanttorina Sirpa Il-
vesluoto. 
Messu su 1.5. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Ulla Mitrunen-Nyyssönen, 
avustaa Seppo Meriläinen. 
Kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 
Messu su 1.5. klo 12, Kauko-
vainion kappeli. Toimittaa 
Erja Järvi, kanttorina Riitta 
Piippo. Kirkkokahvit.
Kolehti Ev.lut.kirkon Victo-
riajärven itäisen hiippakun-
nan alueella tehtävään lähe-
tystyöhön Suomen Lähetys-
seuran kautta. 
Arabiankielinen hartaus su 
1.5. klo 15.30, Kaukovaini-
on kappeli. Hartaus on osin 
suomeksi. Teehetki hartau-
den jälkeen. Järjestää suda-
nilaiset kristityt.
Messu helatorstaina 5.5. klo 
10, Karjasillan kirkko.  Toi-
mittaa Mirjami Dutton, avus-
tavat Esa Nevala, Nina Nie-
melä ja Asta Leinonen, kant-
torina Ilkka Järviö. Messun 
jälkeen 80 -vuotiaiden juhla.
Viikkomessu Helatorstaina 
5.5. klo 14, Karjasillan kirk-
ko. Toimittaa Mirjami Dut-
ton, avustavat Esa Nevala, 
Nina Niemelä ja Asta Leino-
nen, kanttorina Ilkka Järviö. 
Messun jälkeen 70-vuotiai-
den juhla. 

Hengelliset tilaisuudet
Raamattupiiri to 28.4. klo 
18, Kastellin kirkko. 
Maikkulan raamattupiiri to 
28.4. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Lähetyspiiri ti 3.5. klo 17.30, 
Kaukovainion kappeli. Pirjo 
Lehtiniemi kertoo viime syk-
syisestä matkastaan Etiopi-
aan. 
Raamattupiiri, ke 4.5. ja ke 
11.5. klo 18, Karjasillan kir-
kon koulutussali.
Hanna rukousryhmä ke 4.5. 
klo 18, Kastellin kirkon pap-
pilan kamarissa, huom. poik-
keuksellisesti keski-
viikkona.
Rauhanyhdis-
tys: ompe-
luseurat to 
28.4. klo 18 
Kaukovaini-
on kappeli, 
kirkkoseurat ti 
3.5. klo 19 Kar-
jasillan kirkko. Pu-
hujina Risto Räihä ja 
Heikki Tiirola.

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerho to 28.4.  
klo 13 Karjasillan kirkko, to 
28.4. klo 13 Kastellin kirk-
ko, ma 2.5. klo 12 Maikkulan 
kappeli.
Nuorten avoimet ovet to 
28.4. klo 17, Kaukovainion 
kirjasto.  
Diakoniaryhmä ti 3.5. klo 14, 
Maikkulan kappeli. 

Palvelupiiri Auttavat 
kädet ma 9.5. klo 

13, Karjasillan 
kirkko. Oletko 
kiinnostunut 
toimimaan dia-
konian vapaa-
ehtoistehtävis-

sä Karjasillan 
seurakunnassa? 

Tule mukaan yh-
teiseen kokoontumi-

seemme, jossa tapaat muita 
vapaaehtoisia ja saat tietoa 
ajankohtaisista tehtävistä. 
Äitienpäivän runoilta su 
8.5. klo  18, Kastellin kirkko. 
Ks. ilmoitus s. 15. 
Kirjavirtaa Pappilassa – kir-
jallisuuspiiri lukevaisille ke 
18.5. klo 18, Kastellin kirkko. 
Kevään viimeisessä kokoon-
tumisessa keskustelemme 
Essi Kummun Lasteni tarina 
-romaanista ja Anja Lampe-
lan Lankarullatyttö-romaa-

Kirjavirtaa 
Pappilassa – 

kirjallisuuspiiri 
lukevaisille 

ke 18.5. klo 18
Kastellin 
kirkossa. 

“Kun valas hotkaisi Joonan”  
-urkukertomus

pe 29.4. klo 10 Karjasillan kirkko

Sanoitus Kaija Pispa ja sävellys Veli Kujala. Urkurina 
Tomi Satomaa, tekstin lukijoina Karjasillan seurakun-
nan musiikkitiimiläiset. Urkukertomuksen kesto on noin 
35-40 min. Kertomuksen jälkeen mahdollisuus tutustua 
urkuihin Karjasillan kanttoreiden johdolla, lisäksi seura-
kuntasaleissa tarjolla mehua/kahvia/munkkia yhteisvas-
tuun hyväksi hintaan 1,5 euroa/hlö.

nista. Kirjailijavieraana An-
ja Lampela.  Olet tervetullut 
mukaan keskustelemaan lu-
kukokemuksista ja jakamaan 
tuntemuksia. Kirjallisuuspii-
ri jatkuu myös syyskaudel-
la. Kirjalista saatavissa kesä-
kuun alussa.

Lapsille ja
lapsiperheille

Pappilan parkki to 28.4. klo 
13, Kastellin kirkko. Lasten ja 
perheiden oma huilipaikka.
Donkkis Big Night pe 6.5. 
klo 17.30, Maikkulan kappeli. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro Kaakkurissa pe 
29.4. ja 6.5. klo 9, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Aamupuuro Kaukovainiolla 
to 12.5. klo 9, Kaukovainion 
kappeli. 

Musiikkitilaisuudet
Reger-konsertti to 12.5. 
klo 18, Karjasillan kirkko. 
Oamk:n urkumusiikin opiske-
lijat esiintyvät lehtori Maija 
Lehtosen johdolla. Saksalai-
sen säveltäjän Max Regerin 
kuolemasta tulee kuluneek-
si sata vuotta 11.5.2016. Tä-
mä konsertti on omistettu 
hänen musiikilleen. Konsert-
tiin on vapaa pääsy.
Laulajien kevätkonsertti su 
15.5. klo 15, Maikkulan kap-
peli. Maija Lauri ja laulunop-
pilaat. Ohjelmassa antiikin 
aarioita, liedejä ja suomalai-
sia yksinlauluja. Vapaa pääsy.  

Munkkikahvila 
Yhteisvastuun hyväksi
Tervetuloa munkkikahville Karjasillan kirkolle!
Ammattiopisto Luovin Telma- ja Valma-ryhmät 
valmistavat ja myyvät kahvia ja munkkeja 
Karjasillan kirkolla perjantaina 29.4. 
klo 11–14. Munkkikahvit 1,50 €, käteismaksu. 

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä 
Ammattiopisto Luovi ja Karjasillan seurakunta.

Urkukonsertti
to 28.4. klo 19 Karjasillan kirkko

Esiintyy urkutaitelija Tomi Satomaa. Konsertissa 
kuullaan muun muassa O. Merikannon, J.S. Bachin 
ja M. Tegerin musiikkia. Vapaa pääsy.

Äitienpäiväbrunssin menu pitää sisällään 
muun muassa munakasrullaa, vihersalaattia, 

broccolisalaattia, kasvispiirakkaa, kalapiirakkaa, 
juustosarvia, nakkeja, juustoja, hedelmiä, 

kinuskineliöitä, juustokakkuja ja vohveleita.

Brunssilipun hinta 15 euroa / hlö. Alle 4-vuotiaat lapset 
ilmaiseksi. Brunssilippuja myydään Limingantullin 

Prismassa, Höyhtyän R-kioskilla ja Karjasillan 
seurakunnan kirkkoherranvirastossa. 

Lippuja on rajattu määrä ja ne ostettava ennakkoon.

Paikkavaraukset lapsille ja ilmoitukset erityisruokavalioista 
pyydetään tekemään 2.5. mennessä Sari Lukalle,

p. 040 5747 163. Brunssin tuotto menee 
Yhteisvastuukeräykselle nuorten syrjäytymisen 

ehkäisemiseen Suomessa ja Ugandassa. 

ÄitienpäiväBrunssi
su 8.5. klo 11.30–14 Karjasillan kirkossa

Freeim
ag

es

80- ja 70-vuotiaiden juhlat 
helatorstaina 5.5. 
Karjasillan kirkossa. 

Tervetuloa 
80 vuotta täyttävä klo 10 ja 
70 vuotta täyttävä klo 14. 
Aloitamme molemmat 
juhlat messulla.

Madetojan 
Musiikkilukion 

tyttökuoron 
kevätkonsertti 
tiistaina 3.5. klo 20 
Pyhän Andreaan 

kirkossa. 
Johtaa Elina Könönen, 

solistina 
Mari Klemettilä. 

Ohjelmamaksu 10 €.

Oulun Suzukisoittajien 
kevätkonsertti 

Helatorstaina 5.5. klo 18 
Karjasillan kirkosssa. 

Ohjelma 5 €.

Oulun Laulun 95-vuotis-
juhlakonsertti su 15.5. klo 
18, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Oulun laulu esittää urku-
säestyksellistä latinankielis-
tä kirkkomusiikkia johtaja-
naan Kristian Heberg. Solisti-
na sopraano Mari Klemettilä, 
uruissa Elias Niemelä. Ohjel-
massa mm. Cherubinin, Lisz-
tin sekä Elgarin musiikkia. 
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €. 
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 1.5. klo 10 Hintan 
srk-talo. Toimittaa Antti Les-
kelä, avustaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Sanajumalanpalvelus su 
1.5. klo 10 Yli-Iin kirkko. Toi-
mittaa Olavi Isokos-
ki, kanttorina An-
ja Hyyryläinen. 
Sanajuma-
lanpalvelus 
su 1.5. klo 18 
Ylikiimingin 
kirkko. Toi-
mittaa Olavi 
Isokoski, kant-
torina Anja Hyy-
ryläinen. 
Messu helatorstaina 5.5. 
klo 10 Hintan srk-talo. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
saarna Riitta Kentala, kant-
torina Sanna Leppäniemi. 
Messu helatorstaina 5.5. klo 
12 Sanginsuun seurakunta-
koti. Toimittaa Pentti Kor-
tesluoma, saarna Riitta Ken-
tala, kanttorina Lauri Nurk-
kala. Kirkkokahvit.  
Messu helatorstaina 5.5. klo 
10 Yli-Iin kirkko. Toimittaa 
Mirja-Liisa Lindström, saar-
na Sauli Typpö, kanttori-
na Anja Hyyryläinen, Oulun 
seudun virsikuoro johtaja-
na Mervi Kyrki. Ruokailu ja 
kahvit. Sepän seurat kirkos-
sa.  
Motoristikirkko helators-
taina 5.5. klo 12 Ylikiimin-
gin kirkko. Toimittaa Jouni 
Riipinen, avustaa Ari Savuo-
ja, Mieskvartetti. Paraatiajo 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89,
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 28.4.–4.5.2016

srk-talolle kirkkokahveille. 
Lähetyksen hyväksi myytä-
vänä makkaraa. Ajokauden 
avaus. 

Harrastukset ja kerhot 
Porinapiiri ma 2.5. klo 12 
Sanginsuun srk-koti. 

Eläkeläisten kerho ma 
2.5. klo 13 Hintan 

srk-talo. 
Raamattu- ja 
lähetyspiiri 
ma 2.5. klo 
18.30 Oulu-
joen pappi-
la. 

Fransupiiri ti 
3.5. klo 17 Myl-

lyojan srk-talo.  
Aikuisten kuntopiiri 

ke 4.5. klo 17 Hintan srk-talo.  

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

Pysäkki
Kauppiaantie 5

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 1.5. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Jukka 
Joensuu, avustaa Riitta Mar-
kus-Wikstedt, kanttori Pirjo 
Mäntyvaara, kirkkoväärti Ei-
la Siltanen.
Hartaus ke 4.5. klo 13.30 Sa-
lonkartano, Päivi Liiti, Anna-
Kaisa Pitkänen. 
Messu helatorstai  5.5. klo 10 
Oulunsalon kirkko. Toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa Riit-
ta Markus-Wikstedt, kant-
tori Pirjo Mäntyvaara, lapsi-
kuoro, 70-vuotiaitten juhla, 

kirkkoväärti Tytti Hyvärinen. 
Seurakuntakerhoa ei ole he-
latorstaina 5.5. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Vapputapahtuma la 30.4.  
klo 13–16 seurakunnan Toi-
mitalolla. Ks. ilmoitus. 
Vattukujan perhekerho ma 
2.5. klo 9.30 seurakunnan 
Toimitalolla. 

Harrastukset ja kerhot 
Nuorten yökahvila pe 29.4. 
ja pe 6.5. klo 17 Repussa. 

Musiikkitilaisuudet
"Olennainen" – Hengellisiä 
lauluja ke 4.5. klo 19 Oulun-
salon kirkko. Ks. ilmoitus.

Lähetys
Teetä, tekemistä ja tarinoi-
ta -matkaryhmän lähetys-
kahvila – kohtaamispaikka 
la 30.4. klo 18 Keskustan srk-
talolla. 

Muut
Rauhanyhdistykset: 
Kirkonkylä: Su 1.5. klo 16 
seurat ry:llä Olavi Korkia-
koski, Mauno Linnanmäki, 

Kyläkamari 
ma 2.5. klo 11 

Paikalla myös SPR:n 
Terveyspointti.

Lauluhetki klo 12–12.30.

Diakonian 
aamupuuro 

ti 3.5. klo 9–10. Aamu-
puuro on tarkoitettu 

vähävaraisille ja yksinäi-
sille oulunsalolaisille. 

Puuron lisäksi ateriaan 
kuuluu leipä lisukkei-
neen, kahvi tai tee.

Kässykerho 
ke 4.5. klo 13–15. 

Ohjaaja Sirkka Jalonen. 
Lisätietoja: 

Riitta, p. 044 7453 848.

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pik-
kukoulut, perhekerhot ja 
nuorten kerhot. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus ma 
2.5. klo 9–11, Myllyojan srk-
atalo. Taloudellisissa asiois-
sa maanantaisin klo 9–11 jo-
ko p. 040 703 3690 tai Myl-
lyojan srk-talossa, Koivu-
maantie 2. Keskustelu- ja 
muissa asioissa voi ottaa yh-
teyttä alueen diakoniatyön-
tekijään.

Kahvilapuoti 
torstaina 12.5. klo 13–14.30 
Myllyojan seurakuntatalossa. 
Kahvittelupaikka keskellä kylää ker-
ran kuukaudessa.  Pienellä rahalla 
saa kahvia, teetä ja pientä purtavaa. 
Lisäksi löytyy valikoima käsitöitä ja lah-
jatavaroita. Tuotto jaetaan puoliksi diako-
nian ja lähetyksen kesken. Kevään aikana otetaan 
nimiehdotuksia vastaan kahvilapuodissa.

Freeim
ag

es

Kevätsiivous hautausmaalla
maanantaina 2.5. klo 16 Oulunsalon hautausmaalla.
Seurakunnassa on työvälineitä, mutta voit 
halutessasi ottaa oman haravan mukaan kotoa.
Talkoiden päätteeksi on tarjolla yhteinen 
keittoateria, joka tarjoillaan klo 18 alkaen
Toimitalon Yläsalissa.

Taidekonsertti 

"Ainutlaatuinen" 
sunnuntaina 8.5. klo 18 
Hintan seurakuntatalossa. 

Äitienpäiväkonsertissa 
esiintyvät  
lapsikuoro Mido ja 
lapsi- ja nuoriskuoro 
aCorde johtajana 
Anna Haanpää-
Vesenterä,  
säestää Leena Poikela. 

Esillä kuvataiteilija  
Mari Jäälinojan töitä. 
Vapaaehtoinen ohjelma sisältää kakkukahvit.

R
aija V

ikströ
m

Myyjäiset 
Ylikiimingin 

asukastuvalla pe 29.4. 
klo 9–15. Piispankamarin 

pöydässä myynnissä 
simaa, munkkeja ja 

käsitöitä lähetystyön 
hyväksi.

Vapputapahtuma
lauantaina 30.4. klo 13–16 
Oulunsalon seurakunnan toimitalolla.

Tapahtumaan on vapaa pääsy, mutta 2 € lippupaketilla 
voi osallistua askarteluun, onnenpyörään, kasvomaa-
laukseen ja karkkiarvontaan. Nelli- ja Niilo-pellet viih-
dyttävät väkeä koko tapahtuman ajan. Yläsalin kant-
tiinista kahvit, mehut ja muut vappuherkut, sekä piha-
grillistä edulliset makkarat. Myös foliopalloja myytävä-
nä 4 € / kpl Tuotto yhteisvastuun hyväksi.

Ti 3.5. klo 18.30 lauluseu-
roja kodeissa: Niemenranta 
Vuokko ja Tuomo Kangas, 
Niementie 39. To 5.5. klo 16 

seurat ry:llä, Aarno Sassi ja 
Toivo Määttä. Salonpää: To 
5.5. klo 16 seurat ry:llä.

Motoristikirkko 
helatorstaina 5.5. klo 12 Ylikiimingin kirkossa. 

Toimittaa Jouni Riipinen, avustaa Ari Savuoja, 
Mieskvartetti. Paraatiajo seurakuntatalolle

 kirkkokahveille. Lähetyksen hyväksi myytävänä 
makkaraa. Ajokauden avaus. 

M
ari Jäälin

o
ja: Päiväkah

vit, 2
0

12

Ilta naisillle 
torstaina 12.5. klo 18.30 
Ylikiimingin srk-talossa. 
Yhdessäoloa ja keskuste-
lua pienen purtavan ke-
ra.  Iltahartaus. 
Vetäjinä Riikka Bäckman 
ja Kati Riipinen.

A
rkisto / M

in
n

a K
o

listaja

Hautausmaa-
talkoot Yli-Iissä

Kirkonkylällä 
ke 11.5. klo 17 alkaen

Jakkukylässä  
to 18.5. klo 17 alkaen

Tannilassa 
to 19.5. klo 17 alkaen

Talkoomakkarat ja kahvit!
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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 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan srk-koti
Koskelantie 86

Rajakylän srk-koti
Tervakukkatie 2

Palokan srk-koti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 1.5. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Petteri Tuu-
los, saarna Harri Isopahkala, 
kanttori Laura Räihä. Oulun 
Rauhanyhdistyksen kevät-
seuroihin liittyvä messu. 
Messu su 1.5. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Helena Paalanne, avus-
taa Riitta Louhelainen, kant-
tori Anu Arvola-Greus. Pyhä-
koulu saarnan aikana. Tarjol-
la simaa ja munkkeja.
Messu su 1.5. klo 12, Rajaky-
län srk-koti. Toimittaa Hele-
na Paalanne, avustaa Riitta 
Louhelainen, kanttori Anu 
Arvola-Greus. 
Messu su 1.5. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Lauri Kujala, ehtoollisavusta-
ja Pertti af Hällström, kant-
tori Tommi Hekkala. 
Iltamessu su 1.5. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Minna Sal-
mi, kanttori Laura Räihä. 
Hartaus pe 29.4. klo 14, Ca-
ritas Matriiti, Valtatie 37, 2. 
kerros.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 28.4. klo 
18.30, Tuiran kirkko. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ateria to 28.4. klo 
12–13, Pyhän Luukkaan kap-
peli.
Diakonian ateria to 28.4. klo 
12–13, Rajakylän srk-koti.
Seurakunnan avoin kahvila 
pe 29.4. klo 12–15, Palokan 
srk-koti.
Diakonian ajanvaraus ma 
2.5. klo 9–11, taloudellisis-
sa asioissa maanantaisin klo 
9–11 p. 044 3161 412. Muis-
sa asioissa yhteys 
oman alueen dia-
koniatyönteki-
jään.
Juttutupa ma 
2.5. klo 11–
12.30, Koske-
lan srk-koti. Tu-
le tapaamaan 
muita aamuhar-
tauden ja kahvin kera 
sekä keskustelemaan ajan-
kohtaisista asioista. Lisätie-
toja eeva-marja.laitinen@
evl.fi.
Diakonian aamupala ke 4.5. 
klo 10–11, Tuiran kirkko. 
Miesten juttutupa ke 4.5. 
klo 16–17.30, Palokan srk-
koti. 

Harrastukset ja kerhot 
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 28.4. klo 12.30, Tuiran 
kirkko Vetäjinä pastori Riitta 
Louhelainen ja Leo Tolonen. 
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 28.4. klo 13–
14.30, Palokan srk-koti.
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 28.4. klo 13–
14.30, Palokan srk-koti.
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 28.4. klo 17, Rajakylän 
srk-koti. Vetäjänä toimii Jar-
mo Luoto. Tarkemmat tie-
dot pastori Riitta Louhelai-
nen, p. 040 5850 818. 
Käsityökerho pe 29.4. klo 
9.30–11.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko.
Puutyökerho ma 2.5. ja ke 
4.5. klo 9, Siipi – lähetyksen 

puoti ja paja. Kerho ko-
koontuu maanan-

taisin ja keski-
viikkoisin.
Käsityökerho 
ma 2.5. klo 12, 
Tuiran kirkko, 
Sumppu. 
Diakoniapiiri 

ma 2.5. klo 13–
14.30, Pyhän Tuo-

maan kirkko. 
Käsityökahvila ti 3.5. klo 12–
15, Koskelan srk-koti.

Lapsiperheiden 
Nallekahvila 
kokoontuu 
väliaikaisesti 21.4.–19.5. 
Pyhän Tuomaan kirkolla.      

Flickr / H
iro

aki M
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Juttutupa 
ma 2.5. 

klo 11–12.30, 
Koskelan 

seurakunta-
kodissa.

70-vuotiaiden 
syntymäpäiväjuhla 
Kutsumme Teidät tänä vuonna 70 vuot-
ta täyttävät läheisenne kanssa yhtei-
seen syntymäpäiväjuhlaan Pyhän Tuo-
maan kirkolle  sunnuntaina 22.5. klo 12. 
Aloitamme messulla, jonka jälkeen kak-
kukahvit ja ohjelmaa.

Virkistäytymispäivä 
Tuiran seurakunnan eläkeläisille 

torstaina 26.5. klo 9.30–15 
Hietasaaren leirikeskuksessa. 

Ilmoittautuminen 11.–13.5. Eeva-Marja Laitiselle, 
p. 040 5157 267.

Ohjelma sisältää aamukahvit, yhteistä 
ohjelmaa, ruokailun ja päiväkahvit. 
Osallistujille lähetetään leirikirje, 

jossa on linja-autoreitti ja aikataulu. 
Maksu 20 € kerätään leiripäivässä. 

A
rkisto / R

aija K
u
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Tuiran kirkon 100-vuotisjuhla
Pe 26.8. Ohjelmaa nuorille.

La 27.8. ”Päivä kirkolla”. Ohjelmaa eri ikäisille.
Su 28.8. klo 10 Piispanmessu ja juhla. 

Lähetystyön 
kerhojen 

torstaina 5.5. klo 10 
Pyhän Luukkaan kappelissa.

 
Tervetuloa osallistumaan 

kastemessuun 
ja kirkkokahveille. 

Tilaisuus on kaikille avoin.

TallinnaanRetki  Tallinnaan
ma–ke 15.–17.8.

Lähdemme elokuiseen Tallinnaan, tutustumme 
kaupunkiin, Marjan Tilkkutaidetaloon ja käymme 
lanka-, nappi-, kangasostoksilla Karnaluksissa. 
Lähde mukaan!
Lähdemme matkaan maanantai-aamuna 
ja palaamme keskiviikko-iltana.
Matkan hinta 305 €, sis. linja-auto- ja laivamatkat,
yöpymiset puolihoidolla Tallinnassa ja Helsingissä,
opastetut kierrokset Taidetalossa ja Helsingin 
oopperatalossa sekä vakuutuksen Oulun ev.lut. 
seurakuntien jäsenille.
Matkalla tarvitaan passi.
Ilmoittautuminen 3.6. mennessä.
Matkalaisille lähetetään erillinen retkikirje.
Lisätietoja: Tarja Oja-Viirret, p. 040 5747 172 ja 
Kirsi Merenheimo-Mäenpää, p. 040 5747 106.

W
ikip

ed
ia

Käsityökerho ke 4.5. klo 15, 
Rajakylän srk-koti. 
Tuiran seurakunnan nuor-
ten avarit ke 4.5. klo 18–21, 
Tuiran kirkko. Nuorten ava-
rit on avoimien ovien toimin-
taa keskiviikko-iltaisin Tuiran 
kirkon nuorisotilassa. Päih-
teettömät ja energiajuoma-
vapaat illat koostuvat yhdes-
sä pelailusta ja hyvästä seu-
rasta. Lisätietoja illoista Ans-
si Putilalta, p. 050 3408 982 
tai anssi.putila@evl.fi.
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Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu 28.4.–4.5.2016

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

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Seurakuntapastori 
Juha Luokkala
p. 040 0386 983

Diakonissat
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Vs. nuorisotyönohjaaja
Niko Maarala 
p. 040 5083 403

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

Vt. diakoniatyöntekijä 
Tapio Jakkula
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

SMenot Oulun seurakunnissa 28.4.–4.5.2016

Sanajumalanpalvelus su 
1.5. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Kaisamarja 
Stöckell. 
Helatorstain messu ja 
samalla Minna Sangin ja 
Timo Huttusen morsius-
messu to 5.5. klo 10. Toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Kaisamarja 
Stöckell. Kuoro avustaa.

Kirkkoherra Merja Jyrkkä 
lomarahavapaalla aj. 25.4.– 
1.5., sijaisena Juha Luokkala, 
p. 0400 386 983. 
Naistenpiiri pe 29.4. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
Kantelekonsertti pe 29.4. 
klo 19 Kestilän kirkossa. Jo-
kilaaksojen kanteleen soitta-
jat. Vapaa pääsy. 
Järvikylän ja Rivinperän dia-
koniapiiri ti 3.5. klo 11 Riitta 
ja Juhani Niirasella.
Ystävänkammari ke 4.5. klo 
10 Kestilän srk-kodissa.
Virsihetki ke 4.5. klo 12 Nes-
torissa.
Mankilankylän Rukoushuo-
neyhdistys ry:n yleinen ko-
kous ke 4.5. klo 14 Rukous-
huoneella.
Kirpputori ti 24.5. asti ma ja 
ti klo 12–17 Pyhännän partio-
kololla. Tuotto diakoniatyöl-
le. Lahjoituksia otetaan vas-
taan.
Seurakuntakerho ti klo 12 
Väinölässä, to klo 12 Pulkki-
lan, to 28.4. klo 13 Rantsilan 
ja pe 29.4. klo 10 Kestilän srk-
talossa. 
Perhekerho ma klo 10 Nup-
pulassa, ke klo 10 Kestilän ja 
Pulkkilan kerhokodissa sekä 
ti 3.5. klo 10 Pyhännän ker-
hotilassa.
Päiväkerho pe 6.5. klo 9.30 
Pulkkilan kerhokodissa, to 
12.5. klo 10 ja klo 13 Nuppu-
lassa, pe 13.5. klo 13 Pyhän-
nän kerhotilassa. 
Varhaisnuoret ma klo 14.30 
Pulkkilan kerhokodissa, ti klo 
14.30 Pyhännän kerhotilassa, 

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Viikoittaiset
kerhot

Päiväkerho (3–5-v.) 
keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 

kerhohuoneessa.
Viisasten kerho 

keskiviikkoisin klo 13–14 
Saarenkartanossa.

Koululaisten 
chimes-ryhmä 
keskiviikkoisin 

klo 14.30–15.30 kirkolla.
Kaverikerho 

torstaisin klo 10–11.30 
srk-salissa ja 

kerhohuoneessa.
Kirkkokuoro 

torstaisin klo 17 
kirkolla.

Lähetys

Chimes-yhtye to 28.4. klo 
18.15.
Pyhäkoulu su 1.5. klo 12 kir-
kolla.
Raamattu- ja rukousilta ti 
3.5. klo 18 Salli ja Kalle Joen-
suulla, Salmenrannantie 226.

Worship Service in Arabic on every Sunday at 3.30 pm 
in Kaukovainio Chapel (Address: Hiirihaukantie 6). Tea-
fellowship after the service. Arabiankielinen hartaus 
Kaukovainion kappelilla sunnuntaisin klo 15.30. Harta-
us on osin suomeksi. Teehetki hartauden jälkeen. Järjes-
tää sudanilaiset kristityt.

Kansainvälisyys – In English
English Worship Service, englanninkielinen hartaus 
su 1.5. klo 16 Pyhän Luukkaan kappeli. Kansainvälisten 
ihmisten viikoittainen kokoontuminen. Weekly gathe-
ring for international people.  Service every Sun at 4 
pm in St. Luke’s Chapel. Kaksikielinen pyhäkoulu, Sun-
day school for children. Kirkkokahvit, coffee fellowship. 
Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa.

Myllyojan seurakuntakoti
keskiviikkoisin kevään ajan klo 18
Wednesdays 6 P.M. during spring

Rukoushetki     Evening prayer

Tervetuloa kaikki!    Welcome everyone!

Oulujoen seurakunta, Oulun seurakuntien kansainvälinen työ

Vappujuhla 
Raatissa la 30.4. 
klo 19.30, ks. eri 
ilmoitus.
Motoristikirkko 
to 5.5. klo 12 Ylikiimingin kirkossa, ks. s. 18.
Luukas-messu pe 13.5. klo 21 (huom. aika!) Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Suunnittelu käynnissä 
Facebookissa ryhmässä "Luukas-messu". Parhaiten 
vaikutat, kun tulet paikalle jo klo 19.30, jolloin 
alamme työstää messun osat valmiiksi. Itse messu 
starttaa samana iltana klo 21! Messussa Ari Savuoja ja 
Saila Luukkonen. Juuri sinä tiedät, millainen on hyvä 
messu!

JÄRJESTÖT
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 4.5. klo 18.30 
Pyhän Luukkaan kappeli Yliopistokatu 7. Teemana: 
vieläkö on armolahjoja? Puhe: Mika Pouke.

Siipi – lähetyksen puoti ja pa-
ja ma, ti, ke ja pe klo 10–14, No-
kelantie 48 B. Astioita, kirjoja, 
cd-levyjä ym. kirpputoritavaraa, 
uusia neuleita, leluja ja puutöitä sekä kahvila lähetyk-
sen hyväksi. Keräiletkö kirjoja, etsitkö vauvalle neulet-
ta, kaipaatko juttuseuraa? Tähän kaikkeen ja moneen 
muuhun voit saada vastauksen Siivestä. Pullakahvit voit 
nauttia 3 eurolla. Lahjoituksia otetaan vastaan. Terve-
tuloa ostoksille ja vapaaehtoistoimintaan! Lisätietoa, 
p. 044 3161 720. 
Lähetystovi pe 29.4. klo 12–13 Siivessä. Laulamme yh-
dessä. Mukana kanttori Laura Räihä.
Lähetystovi pe 6.5. klo 12–13 Siivessä. Mitä lähetystyö 
saa aikaan maailmassa? Kuinka lähetystyö lisää talou-
dellista toimeliaisuutta. Kimmo Kieksi. 

Vappukeidas 
sunnuntaina 1.5. klo 11.30–14 Keskustan srk-talossa. 
Vappulounas ja myyjäiset Oulun seurakuntien lähetys-
työn hyväksi. Lohi- tai kasviskeitto, voileipä ja ruokajuo-
ma 7 €, alla kouluikäisten annos 3 €. Itsetehtyjä munkke-
ja ja simaa. Käsitöitä, kukantaimia ja arpoja. Maksu kä-
teisellä. Tervetuloa!

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

ja makeaa. Edullisia vappupalloja.

Nukketeatteriesityksiä 30 min. välein, alk. klo 11
Posiisiauton ja paloauton esittelyä (hälytysvaraus). 

Oulun laskuvarjokerhon hyppynäytös klo 11.15.
Taikuri Elias Kvist esiintyy klo 11.30, 12.30, 13.30.

Tuotto käytetään seurakuntien kerhonohjaajien,  
partion ja Missionuorten toimintaan.

Raatin nuorisotalossa klo 11–14.30

Opiskelijoiden ja nuorten 
aikuisten vappujuhla

lauantaina 30.4. klo 19.30 Raatin nuorisotalossa. 

Rentoa tunnelmaa, munkkeja ja simaa, hyvää seuraa. 
Poika & Maria -duo! Vapaa pääsy. Luvassa perinteisen 

vappujuhlan rentoa tunnelmaa, mitä hienointa 
munkkia ja simaa mutta ennen kaikkea parasta 

mahdollista seuraa. Illan musikaalisesta 
performanssista vastaa Poika & Maria -duo! 

Vapaa pääsy. Tule juhlistamaan vappua hienolla 
ja oikealla tavalla, kristillistä sanomaa unohtamatta! 

Ota vappulakki ja iloinen mieli mukaan! 

sunnuntaina 8.5. klo 12 Pyhän  Andreaan kirkossa.

Toimittaa Kimmo Kieksi, avustaa Heikki Karppinen. 
Lapsille sanaosan aikana pyhäkoulu. Kirkkokahvit.
Tervetuloa Varikolle ja erityisesti tervetuloa kaikki äi-
dit. Sunnuntain aiheena on "Pyhän Hengen odotus". 
Messun jälkeen on äitienpäivän kakkukahvit ja kuki-
tus. Messun toimittaa Kimmo Kieksi yhdessä  seura-
kuntalaisten kanssa, avustajana Heikki Karppinen. 
Musiikista vastaa Varikkobändi. Kolehti lähetystyölle.
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www.hailuodonseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna
ma ja ke klo 9–14 ja 
pe klo 9–12
Virasto suljettu 
laasutalakoo-päivänä 
ke 4.5.

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 28.4.–4.5.2016

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Päiväkerhot  normaalisti, li-
sätietoa kerhoista Siljalta, p. 
044 7750 601.
Perhekerho to 28.4. klo 10 
srk-talossa.
Raamattupiiri ti 3.5. 
klo18.30 srk-talossa, 2.Tess.1.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 4.5. klo 14.
Kuoroharjoituksia ei ole ke 
4.5.
Friday club 0.–4.-lk pe 29.4. 
klo 17.30–19 srk-talossa ja 
Friday night 4.–6.-lk pe 29.4. 
klo 19–20.30 srk-talossa. Mo-
nenlaista puuhaa, Raamat-
tuopetus, laulua ja nyyttärit.
Rippikoulun aloitusjakson 
päätösillan ajankohta on 
muuttunut ja se pidetään to 
12.5. klo 16 kirkossa. Tutus-
tumme kirkkoon, todistukset 
muualla leirinsä käyville sekä 
oman leirin väen viimeisten 
ulkoläksyjen suorittaminen 
ja leiri-info. Tähän iltaan tu-

ke klo 16.30 Piippolan srk-ko-
dissa, to klo 15.30 Tavastken-
gän koululla ja to 12.5. klo 
15.30 Hovin koululla. Tyttö-
kerho ma klo 15 ja poikaker-
ho ti klo 15 Nuppulassa. 
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuoro 
ke klo 17 srk-talossa. Pulkki-
la: Kirkkokuoro to klo 13.30 
ja Stellat klo 15.15 srk-talos-
sa. Pyhäntä: Nuorisokuoro 
to klo 14.30 ja lapsikuoro to 
klo 17.45 srk-talossa. Rantsi-

levat kaikki rippikoululaiset!
Retki valtakunnallisille lähe-
tysjuhlille Vihtiin 10.–12.6. Li-
sätietoa virastosta p. 044 7750 
600. Ks. tarkemmat tiedot Li-
mingan srk:n ilmoituksesta.
Lähde kävelemään porukalla. 
Marssikurssi 15-vuotiaille ja si-
tä vanhemmille. To 28.4. klo 18 
Limingan srk-talossa teoriaosa, 
jonka yhteydessä ilmoittautu-
minen. Kävely Raatteen tiellä 
28.5. Kurssin hinta 30 €.
Seurakunnan kesätyötä tar-
jolla reippaille nuorille. Va-
paamuotoiset hakemukset 
toimitettava seurakunnalle 
pe 29.4. klo 12 mennessä kir-

la: Stellat ke klo 15.15 srk-ta-
lossa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Nuorisotoimen kevätretki la 
30.4. klo 12 Maksinharjulla. 
Pulkkila: Seurat su 1.5. klo 
13 ry:llä, Alpo Ojala ja Antti 
Kemppainen. Pyhäntä: Myy-
jäiset la 30.4. klo 18 ja seu-
rat su 1.5. klo 16 ry:llä, Lauri 
Hankkila ja Heikki Ohtamaa. 
Rantsila: Vappumyyjäiset la 
30.4. klo 11 ry:llä.

Jumalanpalvelukset
Messu su 1.5. klo 10 Pulkkilan kirkossa. Toimittaa Jon-
ne Pirkola, kanttorina Veijo Kinnunen.

Sanajumalanpalvelus su 1.5. klo 13 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Arja Leinonen. 
Uruissa avustavat Eerika Näsänen ja Saara Pistemaa. 
Urkumatinea jumalanpalveluksen jälkeen. Matineassa 
soittavat kanttori Arja Leinosen urkuoppilaat. Kirkko-
kahvit seurakuntatalossa.

Kuollut: 
Vilho Flink 87 (Rantsila), 
Matti Tapani Laakko 76 (Kestilä)

Pyhäkoulukirkko su 1.5. 
klo 12 kirkossa. Toimittaa 
Markku Tölli ja kanttori-
na Maili Muuttola-Junkko-
nen. Lyhyt jumalanpalvelus 
erityisesti pyhäkouluikäisil-
le, mutta sopii myös muille.
Sanajumalanpalvelus he-
latorstaina 5.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen. 
Jumalanpalveluksen jäl-
keen on hyvä mahdolli-
suus osallistua yhteisvas-
tuulounaalle srk-talossa.

Perhetapahtuma
keskiviikkona 11.5. 
klo 10–14 Kestilässä
Lasten kevätkirkko klo 10 kirkossa.
Perhetapahtuma kirkon jälkeen 
seurakuntakodissa. 
• Ruokailu 
• Taikuri Kari esiintyy  

klo 11.30
• Toimintapisteitä
• Lasten laulutuokio, lau-

lattajana Arja Leinonen
• Tuote-esittelyitä: Liisa  

Kylmänen esittelee Oriflame-
 tuotteita ja Aila Takalo   

vaatteita ja laukkuja.

Järjestää 
Kestilän kappelineuvosto

jeellä tai sähköpostilla lumijo-
en.seurakunta@evl.fi. Työteh-
tävinä on haudanhoitoa, risus-
avottaa ja ruohonleikkuuta.
Rauhanyhdistys: Pe 29.4. klo 
19 raamattuluokat Mäellä 
(pienet) ja T&I Kämäräisellä 
(isot), klo  19 nuortenilta ko-
dalla. Su 1.5. klo 12 yhteinen 
pyhäkoulu kirkossa, klo 17 
seurat ja laulutuokio ry:llä.

 

Raamattuluento
to 28.4. klo 18 Rantsilan seurakuntatalossa
Aiheena: Hengen todellisuus, Jonne Pirkola
Tervetuloa nauttimaan yhdessäolosta, opetuksesta ja 
hyvästä ruoasta!
Vapaaehtoinen ruokaraha.
Järj. Rantsilan kappelineuvosto

 

Vappumyyjäiset 
lauantaina 30.4.

Myytävänä munkkeja ja simaa. 
Kestilä: klo 10–12 seurakuntakodissa. 
Tuotto lähetystyölle.
Piippola: klo 12–13 kirjaston edessä. 
Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Perinteiset 

laasutalakoot 
hautausmaalla ja kirkon ympäristössä 
keskiviikkona 4.5. klo 9 alkaen. 
Talakooväelle ruokaa ja kahvia srk-talossa. 
Jos sää pettää, varapäivä on pe 6.5.

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

Yhteisvastuulounas 
helatorstaina 5.5. klo 11–13.30. 
Lounaan hinta 8 € aikuiset, 4 € lapset. Ruokana liha-
keittoa, marjarahkaa sekä kahvit aprikoosivuokakakun 
kera. Lisäksi arvontaa. Tuotto Yhteisvastuukeräykselle!

Kastettu: 
Vilma Elina Silfver
Kuollut: 
Raija Liisa Kaakinen 62, 
Olavi Johannes Alalauri 76

Konfirmaatiot 
                  kesällä 2016 
sunnuntaina 10.7. klo 10 Pulkkilan kirkossa
- piipposet ja pulkkiset

sunnuntaina 10.7. klo 13 Rantsilan kirkossa

sunnuntaina 17.7. klo 10 Kestilän kirkossa

sunnuntaina 17.7. klo 13 Pyhännän kirkossa

Hautausmaiden

siivoustalkoot
keskiviikkona 

4.5. alkaen klo 9.
Talkooväelle 
hernekeittoa 

ja kahvia.

Helatorstain jälkeen pe 6.5. ei ole aamiaista! 

Seuraava yhteinen 
aamiainen perjantaina 20.5. 

Kuvassa reippaat vapaaehtoiset 
keittiöapulaiset Ulpu, Helmi ja Venla.

K a i s a ma r ja  St ö c ke l l
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Varhaisnuoret: www.kem-
peleenseurakunta.fi/koulu-
laiset.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa. 
Ei 5.5.
Nuoret Vanhassa pappilas-
sa: Nuorten ilta to klo 19. 
Raamis ke 4.5. klo 18.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Kotiseurat to 28.4. klo 18.30 
ITÄ Haapalahti, Köykkyrintie 
28, LÄNSI Saukkonen, Hiek-
katie 10. Myyjäisruokailu la 
30.4. klo 12 ry:llä. Vappumyy-
jäiset (Santamäki, Ylikylä) la 
30.4. klo 13 ry:llä. Seurat su 
1.5. klo 16 ry:llä. Tiistaikerho 
ti 3.5. klo 12 ry:llä. Perheker-
ho ke 4.5. klo 10 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 1.5. klo 16 ry:llä.

Seurakunnissa tapahtuu  28.4.–4.5.2016

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe 
klo 9–15, ke klo 11–18
p. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500

Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
Kirkkoherranviraston 
aukioloajat 
ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, 
to klo 9–17.

Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
P. 044 7790 041

www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Virasto avoinna 4.5. klo 
9–12.
Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat ti, to, pe klo 14–17, 
Tiilitie 1. 
Seurakunnan työnteki-
jät päivystävät Zeppelinissä 
perjantaisin klo 10–18. Tartu 
rohkeasti hihasta ja tule jut-
telemaan!
Ruokapankki Manna ti klo 

Kierrätystori avoinna to 
28.4. klo 15 Lähetysvintin 
alakerrassa. Voit hakea kier-
rätystorilta tarvitsemaasi il-
maiseksi tai tuoda tarpeet-
tomaksi käynyttä vaatetta, 
kenkiä, astioita ym.
Ystävätoiminnan tukihen-
kilöilta to 28.4. klo 18 Pap-
pilan yläkerrassa. 
Aamupuuro, ruo-
kajakelu ja kier-
rätystori pe 
22.4. srk-ta-
lolla klo 9 al-
kaen. 
Ystävären-
gas pe 29.4. 
klo 12 Lähetys-
vintillä.
Lähetysvintti ma 
2.5. klo 12.  
Omaishoitajat  katso ohessa 
ilmoitus retkestä!
Tosikko vanhemmat ja lap-
set ma 2.5. klo 17.30 Vana-
mon Olohuoneessa.
Perhekerho ti 3.5. klo 9.30–
11 srk-talolla. Olli-pappi mu-
kana kerhossa musisoimassa.  
Jussilan porinatuokio ti 3.5. 
klo 13 Juttutuvassa. Mukana 
diakonissa Sinikka. 
Gospel Gym ti 3.5. klo 19 Va-

Kastettu: Isla Adanna Hatula, 
Oliver Luca Romeon Hynninen, Eetu Oliver Jyrkkä, 
Johanna Raija Anita Kametler, Ellen Silvia Koskelo,
Julius Onni Johannes Lepistö

la, Kanttorina Hanna Korri.
Partio:  Ke 27.4. päivystys Par-
tiotoimistossa klo 15–17. Hal-
litus Partiokämpällä klo 18–
20. To 28.4. Marssikurssin teo-
riaosa Limingan seurakun-
tatalolla klo 18–20. Kurssil-
le ilmoittautuminen tilaisuu-
dessa. La 30.4. Seurakunnan 
Vapputapahtuma seurakun-
tatalolla klo 12–15. Partiolai-
set mukana.  Myymme lätty-
jä ja makkaraa YV:n hyväksi. 
Ma 2.5. Samoajakokous klo 
18–20. Ke 4.5. päivystys Par-
tiotoimistossa klo 14–16. La 
7.5. Seikkailijoiden linturet-
ki. Tarkemmat tiedot toimin-
nasta löydät  www.niittykar-
pat.fi.
Rauhanyhdistys: Su 1.5. klo 
12 pyhäkoulut sekä klo 16 ja 
17.30 seurat ry:llä.

namon salissa.
Perhekerho ke 4.5. klo 9.30–11 
Vanamon Olohuoneessa. Olli-
pappi mukana musisoimassa.

Seurakuntakerho elä-
keläisille ke 4.5. 

klo 12 seurakun-
tatalolla.  Jovi-
caren Limin-
kaan avatun 
Virkkukodin 
esittely. 
Kuorot ke 

4.5.: klo 17 
Celeste kirkos-

sa ja Tähdet seu-
rakuntatalolla, klo 

18.30 Minka kirkossa  ja Kirk-
kolaulajat seurakuntatalolla.
Ehtoollishartaus Alatem-
meksen vanhainkodilla to 
5.5. klo 14. Toimittaa Aino 
Pieskä, avustaa Olli Seikku-

17–19 Kirkonkylän srk-kodil-
la ja Asukastuvalla. 
Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Perhekerhot ks. www.kem-
peleenseurakunta.fi/35-per-
hekerhot
Kirkkokuoro to 28.4. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Askeleet pe 29.4. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Lapsiparkki Kokkokankaan 
srk-keskuksessa ma 2.5. klo 
9–11.30. Hinta 5 € / kerta. Va-
raa paikka lapsellesi: Enni, p. 
0400 279 881 ja Satu, p. 044 
7790 037.
Eläkeläisten piirejä ei ole 
5.5. 
Musiikkipainotteinen muis-
tiryhmä ti 3.5. klo 12.30 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Aamukahvila Asukastuvalla 
ti 3.5. klo 10, Honkasentie 11.
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ke 4.5. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Työikäisten naisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri ke 4.5. 
klo 19 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.

Messu su 1.5. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa.  Toimittaa Päivi Ol-
likainen, avustaa Paulus 
Pikkarainen, messudiako-
ni Soile Pakkanen, kant-
tori Taru Pisto. Musiikki-
avustus Johanna Sanki-
lampi, laulu.
Helatorstain messu 5.5. 
klo 10 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Helomaa, 
avustaa Paulus Pikkarai-
nen, messudiakoni Saija 
Kivelä, kanttorit Marjo Ir-
jala ja Taru Pisto. Musiik-
kiavustus Kirkkokuoro ja 
Nederluleå kyrkokör, joht. 
Andreas Söderberg. Seu-
rakunnan uusien työnte-
kijöiden tehtävään siu-
naaminen.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Kahden illan koulutus ehtoollisavustajille 
klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa:
Tiistaina 3.5. osa I: Ehtoollisen teologiaa
Tiistaina 10.5. osa II: Käytännön harjoitus
Kouluttajana Vesa Äärelä. Koulutuksen 
käyneiden on mahdollisuus saada lupa 
toimia ehtoollisavustajana messuissa.

Yhteisvastuutapahtumia
Vappupiknik la 30.4. klo 14–17 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Ohjelmassa mm. ilma-
pallotaikuri Valto Savolainen (jokainen mukana oleva 
lapsi saa ilmapallon), pomppulinna, kasvomaalausta, po-
nitalutusta, makkaranpaistoa, arvontaa, kahvi/sima ja 
munkki 2 €. Kasvomaalaus on ilmainen, muut toiminta-
pisteet 2 €  / hlö yhteisvastuun hyväksi.
Kinkerit tiistaina 3.5. klo 18  Pauli ja Ulla Määtän kodis-
sa, Sammalpolku 11. Kinkereille on tervetullut vanhan 
kirkollisen perinteen mukaan koko kylän väki.  Kinke-
reiden aiheena 10 käskyä ja helatorstai. Vapaaehtoinen 
kahvimaksu ja arvonta Yhteisvastuukeräykselle. Pöy-
täpalvelussa avustaa talon tytär Anni sekä diakonissat 
Leena Hintsala ja Soile Pakkanen. Kylän vanhimman pu-
heenvuoro: talon isäntä Pauli Määttä. Kinkeriopetus: 
kappalainen Teemu Riihimäki.
Kokkokirppis peräkonttikirppiksenä la 21.5 klo 10–
14 Kokkokankaan seurakuntakeskuksen parkkipaikalla. 
Paikkamaksu 10 €. Myyntipaikkoja 40. Kahvi + pulla 2 €. 
Varaa paikkasi 13.5. mennessä: www.kempeleenseura-
kunta.fi/ilmoittautuminen.

Diakoniatyöntekijät:

Kirkonkylä: 
Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243
Tupos: 

Ritva Sassali 
p. 044 7521 227

Kastetut: 
Aada Olivia Lehto
Kuollut: Terttu Kaarina 
Suni s. Rahja 72, Mauno 
Heikki Vuoppola 74, Sylvi 
Karvosenoja s. Kokko 86

Messu su 1.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saar-
naa Ilkka Tornberg, kant-
torina Hanna Korri.
Helatorstain gospelmes-
su to 5.5. klo 12 kirkossa. 
Toimittaa Olli Seikkula, 
nuorten jumalanpalvelus-
ryhmä ja nuorten bändi.

Retki valtakunnallisille 
lähetysjuhlille Vihtiin 10.–12.6. 
Lisätietoja lähetystyön koordinaattorilta, 
p. 040 7797 705. Katso tarkemmat tiedot 
Limingan seurakunnan ilmoituksesta.

Limingan rovastikunnan  

RETKI LÄHETYSJUHLILLE 
10.–12.6. 
Retken hinta rovastikunnan seurakuntien jä-
senille: 125 € 2 hh/ hlö, 175 € 1 hh/ hlö 
Hinta sisältää: Bussikuljetus, majoitus Hotelli Korpilam-
mella, aamupalat hotellissa, kuljetukset aamulla juhla-
paikalle ja illalla hotellille. Lähtö perjantaina klo 10, pa-
luu sunnuntaina illalla. 
Ilmoittautumiset 29.4. mennessä: www.liminganseura-
kunta.fi/info-ja-asiointi/ilmoittautumiset, tai p. 040 7520 
085 / Hanna Korteniemi

Haudanhoitosopimukset on tehtävä 20.5. mennessä
Haudanhoitoon kuuluu hautakummun kunnossapito, 
haudan pinnan hoito, kukat hoitoineen ja kasteluineen 
sekä kynttilät jouluna. Sopimuksen pituus yksi, viisi tai  
kymmenen vuotta. Tarkemmat tiedot ja sopimuksen te-
keminen www.limingaseurakunta.fi tai ottamalla yhteyt-
tä kirkkoherranvirastoon.

ILMAINEN 
LAPSIPARKKI 

Vanamo klo 9–11.30: pe 29.4., pe 20.5. ja pe 27.5.
Koti-Pietilä klo 12.30–15: pe 13.5. ja to 26.5.

Seurakuntatalo klo 9–11.30 to 19.5. 

1–6-vuotiaille liminkalaisille lapsille päiväkerhotiloissa. 
Vanhemmat voivat käydä asioilla sillä välin tai nauttia 
hetken omasta ajasta. Parkissa pidetään lyhyt hartaus-

hetki. Lapsille mukaan pientä välipalaa.
Ilmoittautuminen saman viikon maanantaina 

klo 11–13 p. 044 7521 230 / Tuija (ei tekstiviestillä)

Kempeleen hautausmaan 
siivoustalkoot 

keskiviikkona 4.5. klo 12–16. 
Makkaranpaistoa ja kahvittelua 
talkoilun lomassa kirkonmäellä. 

Tervetuloa talkoilemaan, otathan 
oman haravan ja hanskat mukaan! Aloitamme 

talkoot hartaushetkellä klo 12 Vanhassa kirkossa.

Omaishoitajien ja heidän hoidettavien yhteinen retki 
ma 2.5. klo 12–15 Limingan luontokeskukseen. Lähtö klo 
11.45 S-marketin edestä. Ruokailu ja tutustumista lintu-
jen elämään. Hinta 10 €. Ilmoitathan viimeistään pe aa-
muna 29.4. klo 10  mennessä p. 044 7521 226. 

Lähetystyön sima- ja munkkimyyjäiset 
pe 29.4. klo 14–17 srk-talolla. Munkit 0,60 € / kpl, sima 2 € / l. 

Tupoksen lättykestit 
pe 29.4. klo 17.30–19.30 Vanamon sisäpihalla.

Koko perheen vapputapahtuma 
la 30.4. klo 12–15 pappilan pihapiirissä ja srk-talolla. 
Taikuri Elias, lastenohjaajien esityksiä, onnenpyörä, 
MLL:n nalleneuvola ja ilmapalloja. Myynnissä makkaraa, 
simaa, munkkeja ja lättyjä. Tuotto yhteisvastuulle.

Vapputapahtumia!

Hautausmaan 
siivoustalkoot 

ke 4.5. klo 8–14 Ranta-
kylän hautausmaalla. 

Omat haravat 
mukaan. Herne-
keittoa ja kahvit 

talkoolaisille.

Äitienpäivälounas 
su 8.5. klo 11.30–13 Kokkokankaan
srk-keskuksessa. Liput 12€ / 6€. Lippuja voi ostaa ennak-
koon kirkkoherranvirastosta tai tai www.kempeleenseu-
rakunta.fi/ilmoittautuminen. Tuotto lähetystyölle.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17.
p. 08 5331 284. 

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos
Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810
Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 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, 
044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen,
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

Perheilta to 28.4. klo 18 
Koortilassa.
Hautausmaan siivoustal-
koot ma 2.5. klo 9, hartaus 
klo 12 muualle hau-
dattujen muisto-
merkillä. Kah-
vitarjoilu koko 
talkoon ajan.
Porinapirtti ti 
3.5. klo 12 Lai-
tasaaren ruko-
ushuoneella. Tu-
le koko kaksitunti-
seksi tai vain hetkeksi teel-
le/kahville.

Kastettu: Riia Inka Justiina Karvonen, 
Sofia Anastasia Vääräniemi
Vihitty: Jari Juhani Kolehmainen ja Minna Marja Härmä
Kuollut: Saimi Elisabet Lotvonen s. Ahlström 91, 
Lauri Arvid Pieniniemi 78

Kastetut: Luukas Tapani Peltola,
Ukko Olavi Antero Pyykkönen

Hartaus ti 3.5. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Jouni Heikki-
nen.
Keskipäivänkerho  ke 4.5. 
klo 11.30 srk-talossa. Arvon-
ta! Ossi laulattaa äitienpäi-
vän kunniaksi.
Hartaus ke 4.5. klo 14 Koivu- 
ja Tähtikodeissa, Jouni Heik-
kinen.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
4.5. klo 15 Rantakodissa, 
Jouni Heikkinen.
Rukouspiiri ke 4.5. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 10–11 seurakunta-
talon alakerrassa. 
Kuorot: Ke 4.5. klo 17 lap-
sikuoro ja klo 18.30 kirkko-
kuoro srk-talossa. 
Lapset/perheet: Perheker-

hot seurakuntatalos-
sa ti klo 9.30–11.30, 

Päivärinteen seu-
rakuntasalissa ti 
klo 10–12 ja Lai-
tasaaren ry:n ti-
loissa ke klo 

12.30–14.30 se-
kä Laitasaaren ru-

koushuoneella to 
klo 10–12. Kylmälänky-

län kappelissa perhekerho 
pe klo 9–11 vapaaehtoisvoi-

Messu su 1.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, kanttorina Os-
si Kajava. 
Vauva- ja vekarakirkko ti 
3.5. klo 9.30 kirkossa. Toi-
mittaa Soile Tuusa, kant-
torina Ossi Kajava, las-
tenohjaajat. Kirkkohet-
ken jälkeen äitienpäivän 
kakkukahvit seurakunta-
talossa.
Tuomasmessu to 5.5. klo 
18 seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Soile Tuusa, saar-
naa Juha Vähäkangas, 
kanttorina Timo Ustjugov, 
laulu- ja soitinryhmät. 

Diakonian päivystys ma 
2.5. klo 9–10.30 Temmeksen 
srk-talon kokoushuoneessa. 
Käynti takapihan puolelta. 
Mahdollisuus keskusteluun 
elämän eri tilanteissa.
Hartaus ma 2.5. klo 14 Ko-
tolassa
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ti 3.5. klo 10.30 
Murron kerhotilassa.
Outin päivän nais-
ten saunailta ti 
3.5. klo 18 Ke-
säkodilla.
Nuttupii-
ri kokoontuu 
poikkeukselli-
sesti keskiviik-
kona 4.5. klo 
17–19. Tyrnävän 
srk-talolla.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläi-

Hautausmaan 
siivoustalkoot 

ma 2.5. klo 9–15, 
hartaus klo 12. 
Kahvitarjoilu 
talkoon ajan.

Sanajumalanpalvelus 
su 1.5. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttori Riit-
ta Ojala. Musiikkiavustus 
Sanna Kokko, klarinetti.
Maakirkko helatorstaina 
5.5. klo 13 Röön Retretissä, 
Kylmäläntie 135. Toimit-
taa Timo Liikanen, kant-
tori Riitta Ojala. Arvontaa 
diakoniatyön hyväksi.
Helatorstain messu 5.5. 
klo 18 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttori Riitta Ojala. Mu-
siikkiavustus lauluryhmä 
Helke.

Vappulounas 
sunnuntaina 1.5. klo 11–14 Tyrnävän srk-talolla. 

Lounaan hinta 7 € / aikuinen, 3 € / 3–12-v., 
alle 3-v. ilmainen. Lapsille ongintaa, leikkejä, 

askartelua Olkkarissa. 
Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

sille vähävaraisille 
maanantaisin klo 
8.30–9.30 Pömi-
lässä. Elintarvik-
keita jaetaan niin 
kauan kuin kasse-

ja riittää.
Seurakuntakerho 

tiistaisin klo 12.30–14 
Tyrnävän srk-talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-

talolla.
Limingan rovastikunnan 
retki lähetysjuhlille 10.–
12.6. Ks. ilmoitus.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Kaikkien yhteinen raamat-
tuluokka ja pitsailta pe 29.4. 
klo 19 ry:llä. Seurat su 1.5. klo 
16 ry:llä. Myyjäiset la 7.5. klo 
16 ry:llä, ruokailu.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 1.5. klo 16 ry:llä.

Hautausmaa-
talkoot to 28.4. 

klo 15–19 
Temmeksen 

hautausmaalla.

F r e e ima g e s  /  J o ha nn e s  R a i t i o

Lähetystyön
Vappuaaton 
myyjäiset 
Munkkeja ja simaa 
ennakkovarauksella 
seurakuntatalolta 
30.4. klo 14–16.
Ennakkovaraukset: 
anjak.hamalainen@evl.fi 
tai to 28.4. klo 14–16 
p. 040 562 9131 
(myös tekstiviestillä).
Ennakkovaraukset 
viimeistään to 28.4.
Hinnat: 
munkit 5 kpl / 4 €, 
sima 3 € / litra

Limingan rovastikunnan  

RETKI LÄHETYSJUHLILLE 
10.–12.6. Vihtiin.

Retken hinta rovastikunnan seurakuntien 
jäsenille: 125 € 2 hh/ hlö, 175 € 1 hh/ hlö 
Hinta sisältää: Bussikuljetus, majoitus Hotelli Korpilam-
mella, aamupalat hotellissa, kuljetukset aamulla juhla-
paikalle ja illalla hotellille. 

Lähtö perjantaina klo 10, paluu sunnuntaina illalla. 

Ilmoittautumiset 29.4. mennessä: 
www.liminganseurakunta.fi/info-ja-asiointi/ilmoittautu-
miset, tai p. 040 7520 085 / Hanna Korteniemi

min. Perheilta to 28.4. klo 18 
Koortilassa.
Nuoret / rippikoulut: Isosil-
moittautuminen kesän lei-
reille ja kesäpäiville kirkko-
herranvirastossa olevaan 
kansioon pe 29.4. mennessä.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Pe 29.4. klo 19 nuortenilta 
ry:llä. La 30.4. klo 17 vappu-
myyjäiset ry:llä. Ruokailu klo 
16-17. Su 1.5. klo 12 pyhäkou-
lut: Kk–Anttila Toppinen, Ko-
rivaara Pekkarinen, Pälli So-
ronen, Suokylä Hanhisuan-

to. Klo 17 laulutuokio ja seu-
rat ry:llä. Ma 2.5. klo 18 päi-
väkerhot ry:llä. Ti 3.5. klo 13 
lauluseurakerho.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: To 28.4. klo 19 sisarilta 
ry:llä. Pe 29.4. klo 19 nuor-

tenilta Muhoksen ry:llä. La 
30.4. klo 10 päiväkerho ry:llä. 
Su 1.5. klo 12 pyhäkoulut: 
Hyrkki Hannula, Laitasaari 
Parviainen, Huovila Vatjus. 
Klo 17 seurat ry:llä.  Ti 3.5. 
klo 13 lauluseurakerho ry:llä. 

Limingan rovastikunnan
RETKI LÄHETYSJUHLILLE 10.–12.6.
Retken hinta rovastikunnan seurakuntien jäsenille: 
125 € 2 hh / hlö, 175 € 1 hh / hlö
Hinta sisältää: Bussikuljetus, majoitus Hotelli Korpi-
lammella, aamupalat hotellissa, kuljetukset aamulla 
juhlapaikalle ja illalla hotellille.
Lähtö perjantaina klo 10, paluu sunnuntaina illalla.
Ilmoittautumiset 29.4. mennessä: 
www.liminganseurakunta.fi/info-ja-asiointi/ilmoittau-
tumiset tai p. 040 7520 085 / Hanna Korteniemi

Keväinen 
laulukonsertti 

torstaina 28.4. 
klo 18.30 Laitasaaren 

rukoushuoneella.
Anne Ranta, laulu. 
Ossi Kajava, urut.

Kirkkovaltuuston kokous 
pidetään 3.5.2016 Tyrnävän seurakuntatalolla klo 18. Ko-
kouksen asialista on yleisesti nähtävillä Tyrnävän seura-
kunnan kirkkoherranvirastossa 26.4.–3.5.2016 viraston 
aukioloaikoina. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja muu-
toksenhakuohjeineen on yleisesti nähtävillä kirkkoher-
ranvirastossa 4.5.–2.6.2016 viraston aukioloaikoina.



24 Rauhan Tervehdys  |  Nro 15  | 28.4.–4.5.2016

TOIMITUS 
Vt. päätoimittaja Hannu Ojalehto, p.  0400 681 833
Toimituspäällikkö Riitta Hirvonen, p. 044 5626 449 
Toimitussihteeri Elsi Salovaara, p. 044 5626 447
Toimittaja Pekka Helin, p. 044 5626 451 
Toimittaja Minna Kolistaja, p. 044 5626 446
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 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 
Rauhan Tervehdystä ja muita 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 torstaisin  
40 kertaa vuodessa. 
JAKELU Posti Group Oyj:n jakamana osoitteetto-
mana ilmaisjakeluna tilaajaseurakuntien alueella. 

Päivän työ

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Palstalla Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien työntekijät kertovat 
lukijoille omasta työpäivästään.

Keniassa lähetystyöntekijänä toimiva 
Martti Arkkila joutui puuttumaan juoruiluun.

Nousen aamulla kuudelta ja suuntaan kohti Maton-
goa, Kenian evankelisluterilaisen kirkon koulutus-
keskusta Kisii-heimon alueella. Siellä minua odotta-
vat diakonissaopiskelijat ja opintojaan kohta lopet-

tavat pappisopiskelijat. 
Käymme läpi Johanneksen evankeliumia. On puhuttele-

vaa saada keskittyä opetuksessa kristinuskon perusasioihin. 
Oppilaat ovat kiinnostuneita Jeesuksesta aivan toisella taval-
la kuin koto-Suomessa. On huoli kirkosta, läheisistä ja oman 
uskon kestämisestä. Monia muslimejakin kääntyy kristityik-
si tämän kirkkaan Jeesus-todistuksen seurauksena. Tällaisten 
keskustelujen kautta omakin uskoni vahvistuu. 

Diakonissaopiskelijoilla on tällä kertaa erityisenä mur-
heena juoruaminen. Kampuksella on kuulemma välillä ikä-
vä tunnelma, 
kun naiset pu-
huvat pahaa toi-
sistaan. ”Emme 
elä kuten meil-
le opetetaan! 
Opeta mei-
tä jättämään 
juorut, puhu-
maan totta ja 
hyvää!” 

Pappis-
opiskelijat 
kertovat hei-
motavois-
ta, jotka vähitellen väistyvät, 
mutta vielä haastavat kristityt valvomaan opetuksessaan. Pa-
hoja henkiä lepytellään, moniavioisuus on yleistä ja monet 
seksuaalisuuteen liittyvät tavat ovat pakanallisia. ”Meillä on 
tosi paljon tehtävää tulevina pastoreina”, he toteavat. 

Iltapäivällä osallistun seminaarimme teologisen tiedekun-
nan kokoukseen. Lopuksi keskustellaan yhteisen kirjelmän 
laatimisesta, koska kirkossa on hajaannus. Yhteisestä huoles-
ta huolimatta osa empii ja ideasta luovutaan. Olen murheel-
linen: mielestäni velvollisuutemme olisi ollut puuttua asioi-
den kulkuun. 

Paluumatkalla takapenkilläni istuu pikkupoika, jonka äiti 
on hiljattain kuollut. Yhdessä rukoillessamme koemme ole-
vamme tosi pieniä, mutta kuitenkin turvassa Jumalan käm-
menellä.  

Rankkasade piiskaa autonkattoa. Sade on siunaus, olen Af-
rikassa oppinut. Jumalan lahja, joka virvoittaa kuivan maan ja 
antaa kasvun. Kiitä Herraa, minun sieluni, älä unohda, mitä 
hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syn-
tini ja parantaa kaikki sairauteni. (Ps. 103:2–3). 

Lapset pukivat isänsä pojaksi
9-vuotias Elias ja 6-vuotias 

Lumia Paaso pääsivät vii-
me perjantaina penkomaan 
isänsä vaatekaappia ja pu-

kemaan hänet mielensä mukaan.
Perhe ei keksinyt tempaus-

ta itse, vaan Rauhan Tervehdys 
haastoi hiippakuntasihteeri Rai-
mo Paason perheineen osallis-
tumaan valtakunnalliseen Anna 
lapsesi pukea sinut -päivään. 

– Olin yllättynyt siitä, miten 
lapset innostuivat tähän mukaan, 
heitä ei tarvinnut kuin kerran ky-

syä, Paaso kertoo. 
Tuloksena oli tyyli, joka nuo-

rensi miestä työkavereiden mu-
kaan ainakin kymmenen vuotta. 

– Tutut vastaantulijat luulevat 
varmaan, että minulla on jokin 
ikäkriisi, Paaso naurahtaa.  

Normaalisti kauluspaitoi-
hin pukeutuvan isän perjantain 
asuun kuuluivat lenkkarit, kärp-
päsukat ja suden kuvalla varus-
tettu t-paita, jonka päällä vaalea 
pikkutakki. Vyönsoljessa kimal-
teli pramea G-kirjain.

Päällystakiksi normaalisti siis-
tejä villakangastakkeja suosiva 
Paaso sai sporttisemman ulkoi-
lutakin. Nuorekas tyyli täydentyi 
lätsällä. 

Isän mielestä parasta päivässä 
oli uudenlainen kohtaaminen las-
ten kanssa. 

– Tämän voisi tehdä vaikka jo-
ka päivä, hän toteaa.

ELSI SALOVAARA

R a im o Paas o E l s i  S a l ovaa ra

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. Toimituksella on oikeus tarvittaessa käsitellä kirjoituksia.

Äiti osaa kaiken?

Mitä tärkeää olet oppi-
nut äidiltäsi tai isoäi-
diltäsi? Millaisista asi-
oista olisit halunnut 

puhua äitisi kanssa? Mitkä ovat 
sinulle äitinä tai mummina olon 
tähtihetkiä? Millaisia taitoja ja 
periaatteita haluat välittää jälki-
polville? 

Teemme ensi viikon Rauhan 
Tervehdykseen äitienpäiväjuttua 
ja kaipaamme siihen kokemuksi-
anne. Niitä voidaan käyttää taus-
tatietona tai sellaisenaan osana 
juttua.

Kirjeposti tavoit-
taa meidät osoitteella 
Rauhan Tervehdys, 
PL 102, 90101 Oulu. 
Sähköpostia voi lä-
hettää osoitteeseen 
toimitus@rauhan-
tervehdys.fi. 

Voit vastata myös 
nettisivujemme kautta (www.
rauhantervehdys.fi/palaute) tai 
lähettää tekstiviestin numeroon 
044 5626 450. 

Laita mukaan nimimerkki 
(esimerkiksi Mummo 68v. Piip-

pola tai Tytär 32v. Oulu). Äitien 
poikien vastauksia kuulisimme 
myös mielellämme!

Vastaathan viimeistään sun-
nuntaina 1.5. ja paperipostilla jo 
perjantaina 29.4. Kiitos avustasi!

F r e e ima g e s


